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Népfőiskolák a Kárpát-hazában

Fehér Gyöngyvér RozáliaFehér Gyöngyvér Rozália

Minden ember értékes
Aqarius Népfőiskola és Gemini Tanulókör: 

a dán modell nyomában

Szigeti Gábor andragógus szerint 

rendkívül fontos az ősök szellemének 

tisztelete, épp ezért tartja méltányo-

landó elképzelésnek, hogy legyen az 

országban egy olyan intézmény, ami 

a maga tiszta formájában őrzi meg 

Grundtvig dán író, költő, történész, 

reformátor, evangélikus lelkésznek a 

hagyatékát. Ennek szellemében egy 

vegytisztán az eredeti formát meg-

tartó népfőiskolát álmodott meg a 

magyar földre, mely sokszínű kíná-

latával biztosítja, hogy mindenki 

megtalálja azt a képzési lehetőséget, 

amire az élete egy adott pontján ép-

pen szüksége van.

Szigeti Gábor mindannak elle-

nére hisz a szabadművelődés szük-

ségességében és eredményességé-

ben, hogy a fősodorhoz sorolandó 

szakemberek azt tartják üdvözlen-

dőnek, ha az egész felnőttképzési 

szakapparátust a munkaerőpiac 

szolgálatába állítják. Többek között 

a német népfőiskolai koncepció is 

ezt a munkaerőpiacra koncentrá-

ló utat követi: a hagyományos, dán 

modellből ismert szociális, társa-

dalmi és politikai kompetenciák fej-

lesztése mellett szerves része az itt 

folyó képzéseknek a munkaerő piaci 

szakképzés is. Németországban már 

régebben lezajlottak azok a közmű-

velődési és közoktatási átalakítások, 

melyek sokkal közelebb húzták egy-

máshoz a két szakmát, melyek most 

a hatékonyság jegyében Magyaror-

szágon is útnak indulnak.

A  saját tapasztalatok, a  látóú-

takon átélt élmények átadása cél-

jából ültünk le beszélgetni Szigeti 

Gábor andragógus-népművelővel, 

Paládi Zsolt íróval és Mirk György-

gyel, a világot látott fi atalemberrel 

a Magyarok Házában.

Fehér Gyöngyvér Rozália: Gá-

bor, mit jelent önnek a grundtvi-

giánus eszme, a  dán népfőiskolai 

eszmeiség? Miért érzi feltétlenül 

szükségesnek, hogy Magyarorszá-

gon is gyökeret verjen ez a típusú 

intézmény? Miben különbözik más 

népfőiskoláktól ez a típus?

Szigeti Gábor: A  klasszikus 

dán népfőiskolák a szabadműve-

lődést, a  személyiségfejlesztést 

szolgálják elsősorban, lehetőséget 

adva az embereknek az önmeg-

ismerésre, önmaguk határainak 

megtapasztalására, különböző 

művészetek által önmaguk kife-

jezésére, idegen kultúrák megis-

merésére, más kultúrákból érke-

ző emberekkel való együttélésre, 

a  demokratikus, toleráns gondol-

kodásmód elsajátítására. Csupa 

olyan kompetencia elsajátításáról 

van szó, ami nélkülözhetetlen a 

mindennapokban, amikor együtt 

kell tevékenykednünk, amikor kö-

zösséget kell alkotnunk, s  hatéko-

Örömmel tapasztaljuk, hogy 

Németországban az emberek 

általában hatalmas lelkesedés-

sel veszik igénybe az élethosszig 

tartó tanulási lehetőségeket és 

képzési alkalmakat. Gondolja-

nak csak a népfőiskolákra! Ezek 

rendkívül jó példái a multidisz-

ciplináris élethosszig tartó ta-

nulási kínálatnak. A  résztvevők 

itt nem csupán szociális, társa-

dalmi, politikai képességeiket 

fejleszthetik, vagy szakmai vég-

zettséget szerezhetnek, hanem 

javíthatják a mindennapi életük 

jobbításához szükséges kompe-

tenciáikat is. Az élethosszig tartó 

tanulás azért fontos, mert álta-

la az ember lépést tud tartani a 

folyton változó világgal. – Arne 

Carlsen, az UNESCO – Élet-

hosszig Tartó Tanulás Intéze-

tének igazgatójának egy interjú 

során elhangzott gondolatai.

https://www.alumniportal- 

deutschland.org/nachhaltigkeit/

soziales/unesco-institut-lebens-

langes-lernen-arne-carlsen/
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nyan működtetnünk. Ezek önma-

gukban való elsajátítása hosszabb 

távon jobb eredményhez vezet-

het a személyiségfejlesztés terén, 

mintha azonnal összekötnénk a 

szakképzéssel. Másrészt így lehe-

tőséget tudnánk biztosítani azok 

számára is, akik csak a saját lelki 

fejlődéséért, szociális, társadalmi 

készségeinek fejlesztéséért kíván-

nak pár hetet, hónapot szánni az 

életükből az ilyenfajta művelődés-

re, s nem gondolkodnak pályamó-

dosításon, továbbképzésen.

F. Gy. R.: Zsolt és György, önök 

mindketten „testközelből” tapasz-

talták meg, hogy milyen az élet egy 

dániai népfőiskolán, mesélnének az 

ezzel kapcsolatos élményeikről?

Paládi Zsolt: Mindketten Gábor 

és az általa alapított Gemini Angol 

Nyelvű Tanulókör – ahonnan az is-

meretségünk is ered – segítségével 

jutottunk ki Nordfysonba, ahol kü-

lönböző osztályok és csoportok kö-

zül lehetett választani. Némi idő-

beli különbséggel, de mindketten a 

„Take the Future” elnevezésű kurzu-

son vettünk részt. Ide a hallgatók a 

világ minden szegletéből érkeztek: 

volt észt, litván, kameruni, nepáli, 

cseh, magyar és dán csoporttár-

sunk is. A népfőiskola gyakorlatilag 

a demokrácia elméleti és gyakor-

lati műhelyének tekinthető, nem 

pusztán népfőiskolának. A  rendkí-

vüli sokszínűségnek köszönhetően 

nemcsak a foglalkozásokat vezető 

tanároktól tanulhattunk, hanem 

egymástól is. Az együttélés során 

megtapasztalhattuk a kulturális 

különbségeket, s  megérthettük a 

másság tiszteletének és elfogadá-

sának fontosságát. Ehhez hatékony 

segítséget adott a népfőiskola azon 

alapelve is, mely szerint minden 

ember különleges és értékes, min-

denkinek saját világa van, aminek 

megértésére kísérletet kell tenni. 

Minden ember meg tudja találni 

magában a különlegest, s  ha erre 

képes, akkor másokban is meg tud-

ja azt látni. Ez minden kölcsönös 

elfogadás és demokrácia alapja.

F. Gy. R.: Ez a „Take the Future” 

kurzus a résztvevők számára már-

már beavatásnak is felfogható, aff é-

le igazi elhívásnak. Talán nem téve-

dek, ha a kurzus lényegi üzenetének 

látom, hogy ha itt akarunk élni ezer 

év múlva is ezen a Földön, meg kell 

tanulnunk nem egymás ellen, ha-

nem egymásért élni. Hogyan adap-

tálható mindez a magyar földre?

P. Zs.: Szeretnénk mi is kitárni 

a földkerekség minden népe, nem-

zete előtt az ország és a népfőiskola 

kapuit, de nyilván kevésbé szá-

míthatunk a kameruniak, a  nepá-

liak, a  japánok érdeklődésére – s 

ebben mindhárman egyetértenek 

–, de a népfőiskola segítségével to-

Mirk György Paládi Zsolt

Ebédlő és fent a lakószobák
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vább mélyíthetjük és erősíthetjük 

a keleti, még a nomád korunkból 

származó pusztai testvér lovas né-

pekkel való kapcsolatainkat, mint-

egy bekapcsolódva a Kurultájnak, 

a  törzsi gyűlések szellemiségébe. 

S remélhetőleg az itt közösen átélt 

hetek, hónapok talán nem egy, ha-

nem számtalan gyümölcsöző üzleti 

kapcsolatokat is teremnek majd a 

jövőben.

F. Gy. R.: A már említett kurzu-

son kívül milyen kínálata volt még 

a Nordfyson-i népfőiskolának?

M. Gy.: Ott volt például a japán 

szociális munkásoknak, ápoló-

nőknek, egészségügyi dolgozók-

nak szervezett Sosu class, ahol a 

japán szociális és egészségügyi 

rendszerről tanulhattak japánul 

a résztvevők. Ez azért rendhagyó, 

mert általában angol a népfőis-

kolai oktatás nyelve. Vagy ott van 

a General class, ami a nehezen 

kezelhető hátrányos helyzetű fi a-

talok társadalomba való visszail-

lesztésével foglalkozik, vagy a Diet 

class, ami fogyókúrás és életmód-

beli programot követ.

F. Gy. R.: Oktatási módszerek 

tekintetében egységes rendszert dol-

goztak ki a népfőiskola működtetői 

vagy teljes szabadságot biztosíta-

nak ebben a kurzusok vezetőinek?

M. Gy.: Csak néhány alapelv 

van, amit mindenkinek szem előtt 

kell tartani. A  legfontosabb, hogy 

a tanár és a diák viszonyát mindig 

az egyenlőség jellemzi. A  foglal-

kozások lényege az osztálymun-

ka, a párbeszéd és a közös tanulás. 

Tulajdonképpen senki nem akar 

megtanítani senkinek semmit – in-

kább az szeretnék, ha a diákok ma-

guk fedeznék fel az arra érdemes 

dolgokat, és maguk ismerik fel az 

egyéni képességeiket.

P. Zs.: Nekünk, a  volt szoci-

alista országokból érkezőknek a 

kudarcélmény teljes hiánya tűnik 

fel leginkább. Itt nem éljük át soha 

azt, amikor nem tudjuk a választ. 

S  mindeközben nem csupán a ta-

nárok adnak át egy bizonyos szem-

léletet, a  diákok is tanulnak egy-

mástól. Így tanuljuk és tanítjuk ott 

a demokráciát! S  közben két mot-

tót, aranyszabályt érdemes a szem 

előtt tartani. Az egyik így hangzik: 

„Keresd a fejlődést!” A másik pedig: 

„Soha sem késő gyermeknek lenni!”

F. Gy. R.: Volt lehetőség a többi 

tanulócsoport tagjaival találkozni?

M. Gy.: Igen, az általunk össze-

válogatott órarend szerint délután, 

a  csoportjának megfelelő foglalko-

zások után különböző foglalkozá-

sokon vehetett részt mindenki: sze-

repelt például a kínálatban kerámia, 

rajz, kreatív workshop, úszás, jóga, 

fi tness, salsa, zene, dráma, kezdő 

dán nyelvtanfolyam, csak hogy a 

teljesség igénye nélkül említsünk 

párat. A  képzés szerves része az 

éneklés, ami nyilván nem választ-

ható el a poétikától.

F. Gy. R.: Kapcsolódva az ének-

léshez és a poétikához, Gábor, úgy 

tudom, hogy pár évvel ezelőtt sike-

rült megjelentetni egy Grundtvig 

életrajzot 50 versével egyetemben?

Sz. G.: Ez már régi adósság volt. 

Annak örülök leginkább, hogy az 

életrajza mellett a költészetének 

gyöngyszemeit sikerült megjelen-

tetnünk – mert nem csupán a dán Táncóra

Össznépi játék
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népfőiskolai mozgalom atyját tisz-

telhetjük a személyében, hanem 

költő, író, történész, reformátor 

és evangélikus lelkész is volt egy 

személyben. Itt szeretném hang-

súlyozni, mivel a népfőiskolák az 

evangélikus egyház keretein belül 

születtek meg, a  klasszikus nép-

főiskoláknak mindig hangsúlyos a 

kapcsolatuk a transzcendenssel, az 

emberek világa felett létezővel.

F. Gy. R.: Gábor, úgy tudom, 

hogy az Aquarius Népfőiskola és 

Szociális Szövetkezet mellett sok-sok 

évvel ezelőtt életre hívta a Gemini 

Angol nyelvű Tanulókört. Hogy kap-

csolódik e kettő egymáshoz?

– Gyakorlatilag annyi a kapcso-

lat a kettő között, hogy mindket-

tő felnőttkori önképzést biztosító 

modell skandináv földön született 

meg: míg a népfőiskolák dán gyö-

kerűek, addig a tanulókörök iga-

zi hazája Svédország. Tanulókört 

bárhol bárki életre hívhat, csak az 

a lényeg, hogy legalább hárman 

legyenek, s  máris tanulókörnek 

nevezhető a csoportosulás. A téma 

lehet akár Vass Albert munkássá-

ga, 20. századi zene remekei, angol 

vagy román nyelv – ez utóbbinak a 

szervezésébe éppen most kezdtem 

bele, talán egy kicsit önös célból 

is: szerettem volna belekóstolni 

szomszédaink nyelvében, habár 

jómagamnak nincsenek szülői gyö-

kereim abban a földbe.

F. Gy. R.: Szeretném, ha mint-

egy tanácsként azoknak, akik ön-

képzőkört szeretnének a jövőben 

alapítani összefoglalná, Gábor, 

a  tapasztalatait az angol tanuló-

kör kapcsán.

Sz. G.: Pár elvetélt kísérlet után 

rádöbbentem, hogy sem nyelvta-

nárt, sem olyan valakit nem szabad 

beengedni nyelvi tanulókörbe, aki 

hosszabb ideig az adott nyelvterü-

leten élt. Tapasztalatom szerint ak-

kor működik hatékonyan a csoport, 

ha hasonló gondolkodású és célú 

tagok alkotják. Nagyon produk-

tív volt a számunkra az az időszak, 

amikor nyelvterületről származó 

vezetője volt a csoportnak, akinek 

ugyan anyanyelve volt az angol, de 

maga nem volt pedagógus.

Mivel a tanulókörök résztvevő-

inek aktívan be kell kapcsolódniuk 

minden feladatba, ezért nagyon 

fontos, hogy kis csoportok legye-

nek kb. 7 – 12 taggal, beleértve a 

tanulókör vezetőjét is. Fontos szem 

előtt tartani, hogy egyetlen tanu-

lókör sem lenne gyümölcsöző, ha 

résztvevői kizárólag csak tanulni 

járnának ide. Egy jól működő ta-

nulókör előbb vagy utóbb baráti 

társasággá is válik, s  elkezdenek 

egymástól az élet más területén is 

tanulni a tagok. Mindenki számára 

talán a legtöbb tapasztalatot az az 

időszak adja, míg a csoport átmegy 

a különböző érési szakaszokon, 

s  közben megtanulja demokratiku-

san működtetni önmagát.

F. Gy. R.: Mondana még pár 

szót arról is, hogy milyen módsze-

rekkel lehet izgalmassá tenni egy 

sokak számára kudarcélmények 

forrásául szolgáló nyelvórát?

Sz. G.: Én a magam részéről 

imádom a játékokat és a dalokat. 

Például kitűnő kezdés lehet a szó-

lánc vagy mondatlánc. Ezek nem 

csupán a szókincset fejlesztik, de 

megdolgoztatják a memóriánkat 

is. A  dalok hozzájárulnak a hal-

lás utáni szövegértéshez és a szó-

kincsfejlesztéshez. A  dalszövegek 

kinyomtatása és követése nagy se-

gítség lehet ebben. Vagy vehetjük 

Csoportkép

Sushi készítés a meghívott vendégek részére
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a szótárból a legfontosabb igéket – 

take, get, keep stb. – s igyekezzünk 

egy értelmes történetet, vagy mon-

datot konstruálni az adott szóbok-

ron belül. Lehet kezdő és felkészült 

célirányos beszélgetést folytatni 

– míg ez előbbi esetében mindenki 

kifejtheti a véleményét egy adott 

témában, addig a második esetben 

valaki jó előre felkészül egy adott 

témából, amit előad, majd a de-

mokrácia jegyében hagyjuk, hogy 

mindenki kérdezhessen az adott 

témáról utána.

F. Gy. R.: Kezdő nyelvtanulók 

probléma nélkül be tudnak a cso-

portba kapcsolódni?

Sz. G.: Bármikor! Akár egy kü-

lön asztalnál, bemelegítő, kedvcsi-

náló játékokkal.

F. Gy. R.: Így az interjú végén 

még visszatérve egy pillanatra a fő-

sodorba tartó európai törekvésekre, 

Gábor, mi a meglátása, hogyan le-

hetne mérni azokat a kompetenciá-

kat, amiket ezekben a nem formális 

képzési szituációkban a résztvevők 

szereznek?

Sz. G.: Aligha kérdőjelezheti meg 

bárki is, hogy ezekben a tanulási 

helyzetekben olyan nagyon fontos 

készségeket sajátítanak el a hallgatók, 

mint a szociális készségek, fejlődik a 

kommunikációs készségük, megta-

nulják a csoportot demokratikusan 

működtetni, képviselni a saját véle-

ményüket, kiállni a saját igazukért. 

Empátiát, szociális érzékenységet 

tanulhatnak! Szerintem azonban 

nincs szükség semmiféle mérésre, 

a  szabadművelődés gondolata nem 

erről szól. Itt a hallgatók a saját belső 

igényük által szánják rá az idejüket a 

tanulásra. Magáért a tanulásért ta-

nulnak! Ennek semmi köze a mun-

kaerőpiachoz, az önfejlesztéshez, ön-

neveléshez annál inkább.

Az iskola az udvarról
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