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TANULÓ TÁRSADALMAK OKTATÓI 
Bentlakásos nemzetközi felnőttképzési program Balatonalmádiban 

Minden magyar szakember jól járt, aki 1998. november 9-e és 
13-a között megfordult a Magyar Művelődési Intézet Továbbképző 
Házában Az európai felnőttoktatás és képzés perspektívái és főbb trendjei 
címmel megrendezett konferencián. Gyönyörű volt az őszi Balaton 
és a város, finom volt az étel és a helyi fehér bor, csupa érdekes 
különc vett részt a konferencián, s túlzás nélkül szólva az európai 
felnőttoktatás rendkívüli személyiségeivel lehetett találkozni. 

A k i hallotta előadni Péter Jarvis angol professzort, vitatkozni 
Péter Engberg svéd felnőttoktatási „EU diplomatát", hallott, o l 
vasott, vagy esetleg részt vett a dr. T imo Toiviainen által veze
tett felnőttképzési világtalálkozókon Finnországban, ismeri Ole 
Juult, az askovi népfőiskola nemzetközi projekt igazgatóját Dáni
ából, vagy meghallgatta Balatonalmádiban a német népfőiskolák 
történetéről tartott előadását dr. Detlev Oppermannak, a Saar-
landi Népfőiskolai Szövetség igazgatójának, tudja, hogy nem túl
zok, rendkívüli szakmai „csemege" volt ez a program. 

Dr. Heribert H i n z e n professzort a Német Népfőiskolai Szö
vetség Nemzetközi Intézete Budapesti Projektirodájának igaz
gatóját azért felejtettem k i a külföldiek névsorából, mert a 
magyar felnőttképzés előmozdítása érdekében végzett előadói, 
könyvkiadói és projektszervezői munkája eredményeként újab
ban már a hazai kollégák között tartom számon. 

A program a külföldi vendégek előadásaiból, s az azokra adott 
hazai reflexiókból állt. így mi, magyarok inkább a felnőtt tanuló 
szerepében voltunk jelen, s csak a régi kollégiumi emlékeimet idéző 
esti, éjszakai, magyar nyelvű beszélgetéseken tudtuk kiélni tanítói, 
előadói hajlamainkat. A magyar résztvevők közül Harangi László 
művelődéskutatót, a Magyar Művelődési Intézet Felnőttképzési 
Munkacsoportja vezetőjét kell név szerint is megemlítenem, aki 
fáradhatatlanul, nagy lelkesedéssel, rengeteg szakmai ismeret, szá
mos tanulmányút tapasztalatának birtokában vezette a programot. 

Esténként a közösségi helyiségben összeverődve a '90-es évek
ben tett nemzetközi utazásainkat meséltük egymásnak. így aztán 
szépen, lassan összekeveredett a felnőttképzésnek az Európai Unió
ból jött előadók által megjelenített képe a mi, kelet-európai szem
üvegünkön keresztül látott képpel. Ez is szakmai csemege volt. 

Gondolom, a kedves olvasónak kezd elfogyni a türelme, h i 
szen tudni szeretné, melyek a felnőttképzés új trendjei. Nos, az 
egyiket már talán sejti: a személyesség igénye a felnőttképzés
ben, a felnőtt tanuló egyéni igényeihez igazodó oktatás. Erre a 
bentlakásos továbbképzések kiválóan alkalmasak. 

A hat külföldi előadóból ketten elsősorban országuk nép
főiskoláinak történetével és jelenlegi helyzetével, szerepével 
foglalkoztak. Detlew Oppermann a német, O le Juul pedig a 
dán népfőiskolákat mutatta be. Mindkét előadás kimerítő, 
mély és részletes képet adott erről a felnőttképzési formáról. 
A konferenciáról készülő kiadványban az előadások szövege 
olvasható lesz. A külföldön működő népfőiskolákról - első
sorban a Magyar Népfőiskolai Társaság szakmai munkájának 
eredményeként - már jelentek meg magyar nyelven is tanul
mányok. A z előadók viszont Almádiban kiegészítették ezeket 
az i t thon is beszerezhető ismereteket a saját országaikban az 
utóbbi egy-két évben zajló szakmai vitákkal, eseményekkel, 
így aztán a tényleges jelenlegi helyzetet ismerhettük meg, s 
nem egy Magyarországról elképzelt, vágyott, idealizált népfőis
kolai modellt. 

A német népfőiskolák történetéről több nagyon érdekes, új 
összefüggést ismertem meg Oppermann úr előadásából. így töb

bek között azt, hogy a reformpedagógiák komoly hatással voltak 
a harmincas évek elejéig a német népfőiskolák módszertanára, 
amely például a munkára épülő tanulás elvének alkalmazásában, 
továbbá a tanár és a tanuló közötti hierarchiának a megváltozta
tásában, az úgynevezett partnerség eszméjének megjelenésében 
öltött testet. Számomra új ismeret volt, hogy a bentlakásos nép
főiskolák a brit megszállási területeken jöttek létre, így Alsó-
Szászországban és Észak-Rajna-Vesztfaliában, továbbá, hogy a 
'70-es évek német diákmozgalmai indították el az őszinte, tárgyi
lagos kutatást a német népfőiskolák 1933 és 1945 között betöl
tött szerepéről. Módszertani, szakmai érdekességként meg kell 
említenem, hogy az igazgató úr az előadása után elhangzott -
tényleg jó és színvonalas - kérdésekre részletesen, kimerítően, a 
kérdező gondolatát komolyan véve, azt továbbépítve válaszolt, 
mintegy módszertani bemutatót tartva arról, hogyan kell part
nerként elfogadni és megbecsülni egy felnőtt tanulót. Persze 
könnyen megtehette ezt, hiszen imponáló tudással rendelkezik 
egy imponálóan feldolgozott felnőttoktatási mozgalomról. 

Ole Juul felemelő, filozofikus előadást tartott a dán népfőisko
lákról. A többszörös nyelvi fordítást (dánból angolra, majd magyar
ra) elszenvedve szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy mi történ
het a gyönyörű, emberi gondolatokkal egy soknyelvű Európában 
még akkor is, ha nagyon jó a tolmácsolás. A múlt század egyik leg
nagyobb hatású dán filozófusának, a modern egzisztencializmus 
megalapozójának, Kierkegaard-nak a gondolataiból indult k i Juul 
úr, s jutott el a dán népfőiskolák modern üzenetéhez, az etikai élet
mód vállalásának feladatához. A dán népfőiskolák kérdés formájá
ban megfogalmazott alapfilozófiája a „Mit tudsz csinálni?" helyett 
inkább így fogalmazható meg: „Ki vagy te?" és „Hogyan lehet az 
életet igazabban élni?" Érdekes volt megtapasztalni, hogy a dán 
népfőiskolai mozgalom milyen sokszínű ideológiai, filozófiai talajon 
áll, milyen erősen jelen van az ideológiai pluralizmus. 

A másik két észak-európai előadó dr. T imo Toiviainen és 
Péter Engberg két, i t thon kevésbé ismert, ezért szinte egyáltalán 
nem használt szakkifejezéssel ismertetett meg bennünket. A 
nemzetközi szakkifejezések hazai meg nem feleltetésének, a h i 
ányzó szakmai szótárnak a következményeit azonnal érezhettük, 
hiszen Péter Engberg előadásának angol nyelvű címében szere
pelt a „popular aduit education" (Education by the People, History 
and láeology of the Swedish Popular Aduit Education), T imo 
Toiviainen pedig a jelenlévőknek átadta a CD-lemezt is tartal
mazó legújabb publikációját, amelynek címében a „liberal aduit 
education" szerepel (Responding to the Challenges ofaChanging 
World: An Overview of Liberal Aduit Education in Finland). 

M i t is jelent ez a két szakkifejezés, miért is fontos megértenünk 
a pontos jelentésüket? A talán leginkább népi felnőttoktatásnali for
dítható első szakkifejezés, amely Latin-Amerikában használatos 
leginkább, az oktatásnak egy olyan értelmezését összegzi, amely azt 
mindenki számára gyakorolható emberi jognak tekinti, beleértve 
azokat a tömegeket is, akik korábban k i voltak zárva e jog gyakor
lásából. Ez a radikális, gyakran forradalmi mozgalom képviselte a 
nép által a nép számára kialakított felnőttoktatási gondolatokat, s 
azoknak különböző megnyilvánulásait. így válik érthetővé, hogy 
Péter Engberg miért használta ezt a szakkifejezést a különböző svéd, 
alulról jövő felnőttoktatási törekvések gyűjtőfogalmaként. Előadá
sában a svéd népi oktatási mozgalmak alábbi formáit mutatta be: 
felolvasó társaságok, népfőiskolák, tanulókörök, a népi mozgalmak 
kulturális megmozdulásai, népkönyvtárak. 
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A finn felnőttoktatásban használatos liberal aduit education 
szakkifejezésnek semmi köze sincs a liberalizmushoz. A legegy-
szerűbben úgy magyarázható meg, hogy minden olyan felnőtt
oktatási formát magába foglal, amely nem szakképzés. Főbb 
intézménytípusai Finnországban: a bentlakásos népfőiskolák, a 
felnőttoktatási központok, a tanulókörök, a munka melletti 
szakmai továbbképzések és a felnőttképzés egyéb, a munkaerő 
képzettségét elősegítő formái. 

Talán már a puszta felsorolásból is kitűnik, hogy milyen szerte
ágazó, hatalmas, a felnőttek egyéni aktivitására épülő képzési háló
zatokról beszélt a két előadó. Összefoglalva a tanulságokat először 
azt az örömömet kell leírnom, amit akkor éreztem, amikor meglát
tam Timo Toiviainent Balatonalmádiban, hiszen mind személyem, 
mind egyesületem, a Nyitott Képzések Egyesület is nagyon sokat 
köszönhet neki, szinte azt mondhatom, neki köszönhetjük vala
mennyi nemzetközi kapcsolatunkat. A z általa szetvezett felnőttok
tatási világtalálkozók messze földön híresek. Néha úgy érzem, 
annyi kultúrával, gondossággal és profizmussal sohasem fogunk 
tudni nemzetközi eseményeket szervezni, ahogy ő és csapata teszi 
ezt Finnországban. A z egyik dán népfőiskolákat jatt nyíregyházi 
résztvevő szavait idézem az én finn nemzetközi rendezvényeken 
szerzett élményeimmel kapcsolatban: ezt tanítani, elmesélni, leírni 
nem lehet, csak megtapasztalva érti meg az ember a lényeget. 

Még egy tanulságot kell megemlítenem, s ez egy kicsit a fel
nőttoktatáshoz tágabban kapcsolható teriileteket is érint. H a vala
k i elmegy egy másik országba, és be akarja mutatni saját országa 
adott tevékenységi területét, jó, ha olyan igényes kiadvánnyal teszi 
ezt meg, mint a Timo Toiviainen által szerkesztett, fentebb már em
lített kiadvány, valamint a By the People, for the People: The Tradi-
tion, the States ofthe Art and the Future Prospects ofFinnish Liberal 
Aduk Education ( A nép által a népért: a finn felnőttoktatás hagyo
mányai és a jövő perspektívái, 1997) című másik kiadvány, amit 
megkaptunk Timótól. Természetesen ehhez sok minden szükséges, 
a legfontosabbakat sorolva: egy országos felnőttoktatási szövetség, v i 
tákban kialakított szakmai konszenzus, és egy jó papíripar. A hazai 
felnőttoktatásról készített CD-lemez realitását most nem taglalom. 

A három jelenlévő északi ország képviselőivel folytatott be
szélgetésen vetődött fel először egy érdekes szakmai probléma, 
amelyet ö l e Juul magyarázott el számunkra, s később Heribert 
Hinzen, az I I Z / D V V Budapesti Projektirodája igazgatója is 
érintette - más összefüggésben - ezt, mégpedig egy, a lobby-mun-
kát elősegítő egységes, világos szakmai nyelvezet hiányát. V a 
lamennyi oktatási területnek, például a szakoktatásnak, a táv
oktatásnak, az iskolai oktatásnak sokkal egységesebb, markán
sabb, politikusok, EU-diplomaták számára „eladhatóbb" fogalmi 
apparátusa van, mint a felnőttoktatás általunk képviselt terüle
tének, a hazai kifejezést használva, a közművelődésnek. 

Péter Jarvis professzor kétnapos programjának összegzését 
hagytam utoljára. Péter Jarvis rendkívül szuggesztív előadó. 
Magabiztos világutazó, „világtanító", aki mindent tud, mindent 
hal l , mindent megír. Előadói stílusa csak az angol társalgási és 
viselkedési szokások ismeretében élvezhető igazán. Előadás 
közben is gondolkodik, s folyamatosan reflektál saját állításai
ra. Viselkedésében egyszerű, közvetlen, oldott, saját rendszere
ző szótáramat használva: „butaságtűrő" ember. 

Első nap az Európai Unió jelenlegi felnőttoktatási alapdoku
mentumáról, a Fehér könyvről beszélt, amely a tanuló európai tár
sadalmak problémáival és feladataival foglalkozik. Mély elemzését 
adta a globalizáció következtében kialakult világpiac hatásainak, a 
felnőtt tanulás, a tudás és a munka természete megváltozásának. A 
„tudásipar" elemzéséből kiindulva jutott el ahhoz az alapkérdéshez, 
hogy kiknek a kezében van a hatalom? A válasza, amelynek illuszt

rálására számos példát hozott: a vállalkozói szektor, a multinacioná
lis cégek fogják irányítani az oktatást. Felsorolta azokat az új egye
temeket, amelyeket „multik" hoztak létre, így például beszélt a 
McDonald's egyetemről. A felnőttképzők egyik fontos tevékenysé
ge lesz a jövőben, hogy megindokolják, miért van egyáltalán még 
szükség a felnőttoktatásban a/ace toface oktatásra. 

M i lehet a jövője egy felnőttképzési ágazatnak egy olyan világ
helyzetben, amelyben a tudás nem óráról órára, mint ahogy azt egy 
német szociológus a nyolcvanas években mondta, hanem szinte 
percről percre változik? M i a következménye ennek a dinamizmus
nak az oktatási tananyagra és az oktatási infrastruktúrára nézve? 
ö l e Juul előadása hatására levettem a polcomról Kierkegaard 
Vagy-vagy című művét, s a 42. oldalon találtam meg a szerintem 
ide kívánkozó alábbi idézetet: „Legtöbben olyan buzgón hajszolják az 
élvezetet, hogy elrohannak mellette. Úgy járnali, mint az a törpe, old egy 
megszöktetett hercegnőt őrzött kastélyában. Egy napon ebéd után lefe-
küdt aludni. Mire egy órával később felébredt, a hercegnő eltűnt. Gyor
san felrántotta hétméiföldes csizmáját; egyetlen lépéssel messze túljutott 
rajta." (Fordította Dani Tibor.) 

A Fehér könyvvel kapcsolatban Péter Jarvis a legnagyobb 
problémának azt tartja, hogy kizárólag az úgynevezett elterve
zett felnőttképzési szükségleteket veszi figyelembe, s nem szá
mol a felnőtt tanulásnak azzal az óriási mennyiségével, amelyik 
a politikusok, oktatásirányítók számára nem értelmezhető, s az 
úgynevezett nem-tervezett tanulás kategóriájába tartozik. 

A tanuló társadalom lényege, hogy az ember, a munkaerő, 
az állampolgár intelligensebbé válik, emberibb ember lesz be
lőle. Ugyanakkor látni kell , hogy a jövő tudása a pragmatikus 
tudás, a „csinálni tudás" tudása. 

Röviden a Péter Jarvis által bemutatott trendekről szeret
nék még írni. A z oktatás, képzés szakkifejezések helyett a 
felnőtt tanulás kerül a gondolkodás középpontjába. A teljes 
idejű, nappali szakos képzésben résztvevők mennyiségéhez 
képest megsokszorozódik a részidős képzések mennyisége, s a 
munka mellett i tanulás. A tanár és a tanuló személyes talál
kozására épülő oktatási formákat felváltja a nyitott oktatás s 
a távoktatás különböző formái. A tananyag, az oktatás infra
struktúrája nem a személyes megjelenésre fog épülni. A kevés 
tanulóra épülő oktatási, felsőoktatási rendszereket felváltják 
a tömeges tanulás igényeket kielégítő oktatási megoldások. 

A szakképzés súlya növekedni fog. A z elméleti képzések 
egyre jobban elmozdulnak a gyakorlat irányába. Példaként a 
professzor az alábbi PhD-témát említette, amelyet elfogadtak 
egy nyugati egyetemen: Hogyan ke l l gondozni egy beteget? 

A z angol felnőttoktatás rendszerét bemutató előadását úgy 
kezdte Jarvis professzor, hogy mosolyogva megjegyezte: 
„Kérem, vegyék tudomásul, hogy nincs rendszer az angol fel
nőttoktatásban. A rendszert a belső oktatási piac és a globális 
piac diktálja. Lehet rendszerezési kísérleteket tenni, de az Egye
sült Királyság egy hihetetlenül dinamikusan változó társada
lom, csakúgy, mint a többi európai ország, s így semmi sem 
biztos holnap, ami esetleg ma még annak tűnik. A z Önök 
kilencvenes évek eleji tapasztalatai mára már nem érvényesek. 
Ügy élik meg, hogy a legdinamikusabb változás Kelet-Európá
ban zajlik, hát ez Nyugat-Európára még fokozottabban igaz." 

Összegzésként még annyit kell mondanom, hogy... nos, po
csékul kommunikálunk idegen nyelveken. Egyetértek Péter Eng-
berggel abban, hogy a felnőttképzéssel foglalkozóknak egész életen 
át tartó tanulási programjuknak kell tekinteniük az idegen nyel
vek elsajátítását is. Uram, csak legalább egy nyelven sikerülne! 

Budapest, 1998. november 19. 
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