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H O R V A T H N E B O D N Á R M A R I A - P O R D Á N Y S A R O L T A 

A NÉMET NÉPFŐISKOLAI SZÖVETSÉG FÉL ÉVSZÁZADA 
JUBILEUMI KIADVÁNY 

50 éves a D V V , a Német Népfőiskolai Szövetség'! 1953. júni
us 17-én alakult meg a szervezet, és az ünnepi rendezvénysoro
zatot ötven évvel később, idén júniusban, pontosan ugyan azo
kon a napokon tartották Berlinben. A népfőiskolai szövetség 
valamennyi tagszervezete részt vett a laudáción, és jelen voltak 
a D V V hazai és külföldi partnerszervezeteinek meghívott kép
viselői, valamint politikusok, üzletemberek és a médiák kikül
döttei is. 

Az 50 éves évforduló alkalmából jubileumi kötet jelent meg, 
amelynek német nyelvű címét Gescltkhte - Geschichten - Gesichter 
mi is megpróbáltuk hasonló nyelvi formula szerint lefordítani: 
Törté?reÍ£m - történetek - arcképek. A továbbiakban a kötet főbb 

ilyen volt például a Bajor Népfőiskolai Szövetség1 rendezésében 
megtartott környezetvédelmi szeminárium. 

Erhard Schlutz: A Szövetség alapításától napjainkig című tör
téneti leírásában kronológia is található a szövetség főbb szakmai 
eseményeiről. Itt olvasható például, hogy a Német Népfőiskolai 
Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézetének (7ÍZ/DW) 
elődjét 1969-ben hozták létre. Elmondhatjuk, hogy ez az inté
zet Jákob Horn és Prof. Dr. Heribert Hinzerí1 igazgatóknak a Bu
dapesti Projektirodában tíz éven keresztül végzett, kiemelkedő 
szakmai munkájának és könyvkiadói tevékenységének eredmé
nyeként a legismertebb nemzetközi felnőttképzési szervezet ma 
hazánkban. Az IIZ/DVV i Budapesti Projektirodája 12 évig mű
ködött Magyarországon, és szakmailag és pénzügyileg is nagy
ban hozzájárulr a magyar felnőttoktatás és felnőttképzés fejlesz
téséhez és modernizálásához. Erről a sikeres együttműködésről 
tanúskodnak a Projektiroda Felnőttoktatás, továbbképzés és 
élethosszig tartó tanulás, valamint a Nemzetközi felnőttoktatás 
és együttműködés sorozatában megjelent, magyar nyelvű kiad
ványai. A 36 kötet példányai hozzáférhetők a pécsi, a debrece
ni és több más egyetem és ftíiskola, valamint a T I T és a Magyar 
Művelődési Intézer könyvtárában is. 

Detlef Oppermannt a Régiók a központ ellen? - a tartományi 
népfőiskolai szövetségek és az országos szövetség viszonya című ta
nulmány szerzőjét, a Saarlandi Népfőiskolák Tartományi Szövet
ségének egyik vezetőjét személyesen is megismerhertük egy ba
latonalmádi szeminárium kiváló előadójaként, melyet az 
I IZ /DW és az MMI közösen rendezett 1998-ban.° 

Az Adolf Grimme Médiaintézet szerepe és haszna a D W szá
mára című írás a televíziós produkciók értékelését és azok elis
merésének történetét ismerteti. Adolf Grimme német politi
kus, kulturális miniszter és oktatási reformer volt, róla nevezték 
el a 60-as években megalapított népfőiskolai médiaintézetet, 
amely a rádióban és TV-ben elhangzott felnőttoktatással kap
csolatos műsorokat gyűjtötte, elemezte, értékelte. Később fel
nőttoktatási szempontok figyelembe vételével más műsorokat 
és játékfilmeket is értékeltek. A neves személyiség halála után, 
1964-ben hozták létre az Adolf Grimme Díjat, amely rangos el
ismerésnek szám ír a média-szakemberek körében. Az .Adolf 
Grimme Médiaintézet eredeti profilját megtartva, önállóan mű
ködik7. 

Rudolf Camerer A német népfőiskolák nyelvi bizonyítványai 
című írása a frankfurti \VBT CWeiterbildHngs-Tests^stenie) nem
zetközi nyelvvizsgáztatási rendszert mutatja be. Ennek az írás
nak magyar vonatkozásai is vannak, ugyanis a W B T együttmű
ködő partnere és tagja nálunk a Tudományos Ismeretterjesztő 

5 Bayerischer Volkshochschulverband e.V. - honlap:http:// www. 
vhs-bayern.de 

4 E-mail: hinzen@iiz-dvv.de 
5 Honlap: www.iiz-dvv.de) 
6 Pordány Sarolta: Tanuló társadalmak oktatói. Bentlakásos nem

zetközi felnőttképzési program Balatonalmádiban. SZÍN. A Magyal' 
Művelődési inte'zet lapja, 1998. 3/6. sz. 39-41. p. Pordány Sarolta: Fel
nőttkori tanulás, közművelődés. Budapest, 2002. 51-56. p. 

7 Honlap: http://www.grimme-institut.de 

témáira és szerzőire szeretnénk felhívni a magyar olvasók figyel
mét. Örömmel tesszük ezt, hiszen a népfőiskolai mozgalom 
iránt érdeklődők valamint a hazai felnőttképzési szakemberek 
közül sokan személyesen is ismerik a német kollégákat. 

A D V V ismételten elnökének választotta Prof. Dr. Rita 
Süssmuth asszonyt, aki 50 éves a DVV -Hagyományok és távla
tok címmel írta meg átfogó, bevezető tanulmányát. Ebben hang
súlyozta a fő célt, amely így hangzik: „Továbbképzést minden
kinek". Ezt a társadalmi feladatot pedig összekapcsolta az élet
hosszig tartó tanulás és az alapvető polgárjogok biztosításának 
gondolatkörével. A továbbképzést tanulmányában három as
pektusból elemzi: mint teljes körű és értékű tanulást, mint szo
ciálpolitikai feladatot és mint a társadalmi integráció eszközét. 

Az együttműködések története szempontjából az egyik leg
érdekesebb írás az alapíró „atyákkal" és úttörő személyiségekkel 
készített körinterjú, Jelen voltunk címmel, amelyben többek kö
zött Walter C . Ebbíghausen, Kurt Meissner, Reinhard Wilke, 
Ronald Wilson visszaemlékezései olvashatók. Közülük W. Ebbíg
hausen több évig igazgatója volt a szövetségnek, így a 70-es, 80-
as években többször járt Magyarországon, és nagyban előmozdí
totta, támogatta a magyar-német felnőttoktatási kapcsolatokat. 
1975-ben érkezett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulathoz 
(TIT) az első magas szintű német felnőttoktatási szakmai dele
gáció, amelynek tagja volt többek között Reinhard Wilke, mi
nisztériumi főtanácsos, aki hosszú évekig figyelemmel kísérte és 
segítette a tapasztalatcseréket, valamint Prof. Dr. J . H . Knoll, a 
Bochumi Egyetem felnőttképzési professzora, aki azóta is rend
szeresen jár a magyar egyetemekre és felnőttképzési intézmé
nyekhez előadásokat, szemináriumokat tartani.2 A tanulmá
nyokban a kelet-európai országokkal folytatott együttműködés 
közül az oroszországi, a lengyel és a magyar kapcsolatokat eme
lik ki a szerzők. A tapasztalatcserék során a T I T sok felnőttok
tatási szakembert delegált a német népfőiskolák tevékenységé
nek tanulmányozása céljából a D V V tagszervezeteihez. A ta
pasztalatcseréken kívül sor került közös szemináriumokra is, 

1 Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. honlap: http://vhs-dvv. 
server.de 

2Ekkor kapcsolódtam be magam is a német-magyar felnőttoktatási 
együttműködésbe, és abban a szerencsében részesülhettem, hogy a 
DVV-val fennálló kapcsolattartásban 1975-től közreműködtem. (Hor-
váthné Bodnár Mária) 

12 

mailto:hinzen@iiz-dvv.de
http://www.iiz-dvv.de
http://www.grimme-institut.de
http://vhs-dvv
http://server.de


KITEKINTÉS 1 

Társulat, a T I T Szövetség,8 amely tíz éve működteti a T E L C 
(The European Language Certificates) Nyelvvizsgáztatási Köz
pontot Budapesten, a Bródy Sándor utcában. Ennek az együtt
működésnek ez év októberében volt az évfordulóhoz kötődő 
ünnepi konferenciája a Magyar Tudományos Akadémián. A 
rendezvényen a W B T vezetői és Prof. Dr. Heribert Hinzen is 
előadást tartott, ugyanis ezt az együttműködést kezdettől fogva 
támogatta és segítette az / J Z / D W Budapesti Projektirodája. 

A D V V fél évszázados története egy kicsit a magyar isme
retterjesztés, felnőttoktatás, népfőiskolai mozgalom története 
is, hiszen mi is részt vettünk abban a nagyszabású nemzetközi 
együttműködésben, amelyet a D V V példamutatóan szervezett 
és vezetett mintegy 150 ország bevonásával. Olvasásra ajánljuk 

a nagyon szép kiállítású ünnepi kiadvány valamennyi tanulmá-
nyat. 
A kötetből Prof. (H) Dr. Heribert Hinzen, az IIZ/DVV (Német 
Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet) 
igazgatójának Népfőiskola határok nélkül - globális tanulás, infer-
kulturális képzés és nemzetközi együttműködés című írását, úgy 
gondoltuk, érdemes magyarul is közzé tenni, ezért annak fordí
tását az alábbiakban olvashatják. 

8 Honlap:http://www.titnet.hu 
9 Megrendelhető a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi 

Együttműködési Intézetétől német nyelven: www.iiz-dw.de 

P R O F . (H) DR. H E R I B E R T H I N Z E N 

NÉPFŐISKOLA HATÁROK NÉLKÜL 
Qlohális tanulás, interkulturális képzés és nemzetközi együttműködés 

„Ami elmúlt, soha nem tűnik el, mi több, el sem múlik." 
Rimbaudnak ez a verssora jutott eszembe, mialatt, egy időben 
az iraki háború kirobbanásával, a D V V 8 nemzetközi tevékeny
ségének kezdetei után kutattam, és ezt a cikket írtam. 

Kétségbevonhatatlan tény, hogy a francia, a brit és az ame
rikai felnőttoktatás szakembereinek szolidaritásból táplálkozó 
segítőkészsége nagymértékben hozzájárult a második világhábo
rú utáni évek Németországában a demokratikus berendezkedésre 
történő visszatéréshez. A „továbbtanulás" kulcsszóvá vált. Sok 
olyan emigráns volt, mint például Fiitz Borinski, aki 1934-ben 
harminckét évesen hagyta el Németországot, majd 1947-ben 
visszatelepült, és először egy bentlakásos, majd egy másik nép
főiskolán dolgozott, később, pedig felnőttképzési professzorként 
tevékenykedett, még évtizedeken keresztül a hazától távol szer
zett tapasztalatait hasznosította. 

Az újjászerveződő német népfőiskolák vezetőinek, - akik 
közül kiemelkedik a Német Népfőiskolai Szövetség első ügyveze
tő igazgatója és később hosszú évekig külügyi referensként mű-

"ködő elnökségi tagja, WalterC. Ebbigltausen - tartalmi és szer
vezeti megújító munkásságát a széles körben végzett hospitálá
sok, a tanulmányutak továbbá a skandináviai jellegű bentlaká
sos népfőiskolai programok szervezése jellemezte. 

Hasonlóan nagy jelentőségű volt a megbékélést és a népek 
közötti megértést célzó testvérvárosi kapcsolatok kiépítése. 
Ilyen jellegű együttműködés az 50-es évek elején először Né
metország és Franciaország között jött létre, és a városokra ala
pozva „lakos—lakos", „polgármester—polgármester", „lakóközös
ség-lakóközösség" kölcsönösségére, sőt hozzátehetem, hogy a 
határokon átívelő népfőiskolák közötti együttműködésre 
épült. 

Már ebben a korai időszakaszban sem volt lebecsülhető az 
európai szintű felnőttoktatási együttműködésekbe való bekap
csolódás. A megszálló hatalmak pénzügyi és szervezési támoga
tásával már 1952-ben megrendezték Salzburgban az első nem
zetközi felnőttoktatási konferenciát. A D V V 1957-ben tagja 
lett az Európai Fel?ió'trol<tafásí Szwetségiiek,' melynek 10 évig 

8 Deutscher Volkshochschul-Verband e. V. ( D W ) 
9 European Association for the Education of Adults - E A E A 

elnöke volt Helmuth Dolff,10 a D V V akkori szövetségi igazga
tója. 

Az 50-es évek végén sok fejlődő országban megszűnt a gyar
matosítóktól való függőség. Ezek a folyamatok többnyire nem 
békés úton zajlottak le. A befolyási övezetekért és a nyersanya
gokért folytatott romboló háborúk sora megszakítás nélkül foly
tatódott egészen az új évezred elejéig. A gyarmatosítás megszű
nésével egy időben alakult ki az együttműködések területén a 
fejlesztési segítőprogram (EntvAcklungshilfe) intézménye. A gazdag 
ipari államok támogatni akarták a szegény országokban a lema
radás csökkentésére irányuló folyamatok felgyorsulását. Az új 
nemzetek fiataljai tájékoztatást igényeltek és arra törekedtek, 
hogy szakképzettséget szerezzenek maguknak. Erre az időre, a 
60-as évek végére nyúlnak vissza a mai Német Népfőiskolai Szö
vetség Nemzetközi Együttnnfcödési Intézete (IIZ/DVV) létrejöt
tének gyökerei,1 1 mivel ezekben az években érkeztek a német 
követségektől az első olyan kérések, hogy tudunk-e segítséget 
nyújtani ebben vagy abban az afrikai országban az írástudatlan
ság felszámolását célzó programok megvalósításához, az át- és 
továbbképzéshez, valamint a szükséges oktatási anyagok kifej
lesztéséhez, illetve a tanuláshoz-szükséges anyagok elkészítésé
hez. A felnőttoktatás tehát szerves része lett annak a fejlesztési 
segítőprogramnak, amelyet az ekkoribari kialakuló harmadik 
világ országainak szántak, és amely megvalósítására Németor
szágban a DVV-t választották ki. 

A Német Népfőiskolai Szövetség már csak azért is elfogadta 
ezt a minisztériumi megbízást, mert olyan esélyt látott benne, 
amely gazdagíthatta a népfőiskolák munkáját és saját tevékeny
ségét is megerősíthette. Ezzel kezdetét vette az úgynevezett fej
lődéspolitikai képzések szervezése.12 A népfőiskolai kurzusok 
résztvevői közül sokan érdeklődtek a missziós munka, a gyar
matosítás története és az alulfejlettség-túlfejlettség kérdéskör 
összefüggései iránt. A résztvevők elvárták a hiteles tájékozta-

1 0 Helmuth Dolff: Die deutschen Volkshochschulen, 1973. Düssel
dorf, cikke: The Volkshochschulen and their International Links, 
2001/57 Aduit Education and Development 

1 1 Az IIZ/DVV 1969-ben Jött létre. 
1 2 entwicklungspolitische Bildung 
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