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Népfőiskola
Egyedülálló sátoraljaújhelyi 

kezdeményezés
A rendszerváltozás után a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben is 
megszűnt a kötelező iskolai oktatás. Erre az oktatási formára pedig 
ma is szükség lenne, hiszen a börtönlakók közül elég nagy számban 
nem rendelkeznek általános alapismeretekkel, alapműveltséggel. Ré
gebben a szabadulás utáni beilleszkedésük könnyebben ment. Jelen
leg a hiányzó osztályait pótolni bizony csak kis százalékuk akarja. 
Ugyanakkor ma már látjuk, hogy ez az iskolai végzettség is kevés, 
szakmával kell rendelkeznie annak, aki a szabadulás után, a társadal
mi beilleszkedési akarat mellé munkahelyi reményt is táplál.

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, mint köztudott, szakmunkáskép
zésben és középiskolai oktatási formában nem vehetnek részt. A kollégákkal éreztük a ke
letkezett űrt. Olyan új felnőttoktatási lehetőséget kerestünk, amely nem kötött iskolai vég
zettséghez. fgy találtunk rá a népfőiskola gondolatára. A Magyar Népfőiskolái Mozgalom 
a rendszerváltozással újraalakult, ugyanúgy, mint négy évtizeddel ezelőtt. Felismerték, 
hogy folytatója lehet az egykori öntevékeny állampolgári szerveződésnek. Az első nép
főiskola 1844-ben alakult a dániai Röddingenben. N. F. S. Grundtvigot tartják a népfőis
kola atyjának, aki mint papköltő, külföldi barangolásai során ismerkedett meg a diákok és 
tanárok közti szabad eszmecsere kollégiumi módszerével.

Magyarországon 1914-ben Bajaszentivánon alakult meg az első népfőiskola. Általá
ban vidéki fiatalok műveltségi és polgárosodásbeli hátrányainak leküzdésére szervezik. 
A klasszikus népfőiskola olyan vidéki épületben rendezkedik be, amelyben néhány tucat
nyi fiatalember néhány hónapig zavartalanul együtt lakhat. A dán népfőiskolái mozga
lomból eredő megfogalmazás szerint: legfőbb feladata, hogy világosságot gyújtson az el
mékben, rálátást adjon az életünkre, a társadalomra, a történelemre, a környezetünkre, 
melynek részei vagyunk. A népfőiskola mint oktatási forma, fontos szerepet játszhat a he
lyi társadalom újraépítésében, megszervezésében, a kistelepülések népességmegtartó ere
jének növelésében. A népfőiskola elsősorban az állampolgár egyéni és közösségi műve
lődési szükségleteinek és érdekeinek a szolgálatában áll. A népfőiskolái munkában tartal
milag bárkivel foglalkoznak is, mindig érvényesül egy sajátos szellemiség és cél: a nép
főiskolán többek között szeretnék, ha a résztvevők egész emberré, szabad emberré, de
mokratikus emberré teljesednének.
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A tanfolyam elvégzésével a személyiség kiegyensúlyozottabbá válik, az illető magá
évá teszi a demokrácia számos jellemzőjét, meghallgat másokat és tanul is tőlük.

A magyar büntetés-végrehajtási intézetek fogvartottjai nagy százalékban a cigány et
nikumhoz tartoznak, így a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz fordultunk elképze
lésünk támogatása érdekében. Tudtuk, hogy a hivatal mellett működő alapítvány oktatá
si pályázatokat is kiír, így népfőiskola típusú elgondolásunk ebbe belefért. Kezdeménye
zésünk merésznek tűnt, de 50 000 Ft-tal támogatták pályázatunkat. Hogy miért ilyen 
összeget ítéltek meg? Talán azért, mert egy szokatlan kezdeményezést támogattak. Az or
szágos parancsnokság támogatásával (kipótolva a pénzt) rendeztük meg az első cigány 
népfőiskolát, melyen 5 hónapos előadássorozat után 33 fogvatartott vehette át oklevelét.

A népfőiskolái tematika szerint az oktatás elméleti előadásokból állt, melynek téma
körei között az alábbiak szerepeltek: az etnikum történelmi háttere, társadalmi elvárások, 
előítélet; etnikai sajátosságok; cigány közösségi kultúra; a társadalmi kapcsolattartás 
formái; szerveződési lehetőségek; az ember és környezete; beszéd és írásgyakorlat; szü
lői felelősség; cigányság és a vallás.

A cigányság eredetét, múltját feltáró, történeti útjának tanulságait és kultúrája valós 
értékeit megismertető előadások sokat segítenek a kisebbrendűségi érzés oldódásában, 
önbizalmat adnak, önállóságra és felelősségre nevelnek. A kényszerhelyzetben kapott se
gítség lehetőséget nyújt az újrakezdésre. Pályázatunkban leírtuk, külön hangsúlyt ad a fel
nőttképzésnek az, hogy a cigányság társadalmi beilleszkedését szolgálja. A cigányság kö
rében nagyobb arányban tapasztalható deviáns magatartás elsősorban a hiányos iskolá
zottsággal, az alacsony vagy hiányzó szakmai képzettséggel, a rendszertelen és alacsony 
jövedelemmel, a rossz lakásviszonyokkal, a beilleszkedés konfliktusaival függ össze. A 
magyar társadalomban növekvőben van az a leszakadó réteg, amely alulképzettsége kö
vetkeztében a munkaerőpiacon korlátozott, illetőleg egyre csökkenő lehetőséggel rendel
kezik. Képzésük nélkül mozgásterük rendkívül szűk marad, szociokulturális hátrányaik 
tovább növekszenek. így pespektívátlanságukat tovább örökítik. A népfőiskolára jelent
kező elítéltek 80 százaléka cigány származású volt. Ez érdekes, mert nem gondoltuk, hogy 
a viselkedésük miatt nem mindig elfogadott cigányok kultúrája felkelti az aránylag jobb 
életszínvonalról indult fogvatartott-társak érdeklődését is. Az előadók kiválasztásakor 
gondosan ügyeltünk arra, hogy egy-egy témakör feldolgozását hozzáértő szakember vég
ezze. A foglalkozásokon előadást tartott a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal főtaná
csosa, a művelődési minisztérium osztályvezetője, a sátoraljaújhelyi polgármesteri hiva
tal művelődési osztályvezetője, továbbá a kisebbségekkel foglalkozó szociális munkás, 
középiskolai tanár, börtönlelkész, az intézet vezetői, valamint nevelőtisztek.

Az előadások a kezdeti tartózkodás után mind nagyobb érdeklődést váltottak ki, egy- 
j re oldottabb lett a légkör. Az előadók a témakörökből jól felkészültek.

Mire fektettük a hangsúlyt? Arra, hogy megtanulják az együttműködést, bebizonyo
sodjon, hogy a csoportos közösségi művelődés egyben önérték; a program ténykutató, kri
tikai módon irányuljon a valóságra; a hallgatók ismerjék meg a demokratizmus formái
nak gyakorlati útmutatóit.

Az információknak itt csak összefüggésekbe építve lehet értelme, fontos feladat a felszín
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A végzősök egy csoportja

alatt rejlő háttér és a működési viszonyok feltárása. A résztvevők együttműködéséből nemcsak 
hasznosítható tudás jöhet létre, hanem új, közös tudás is születhet. Minden bentlakásos népfő
iskolának az az előnye, hogy mélyreható lehetőséget kínál a résztvevők közötti emberi együt
télés kialakulására. A népfőiskola tudást nyújt, közösségi felelősségérzetet, nemzeti öntudatot 
(rávilágít, hogy a cigány etnikumhoz tartozók is magyarok), általános műveltséget. A népfő
iskola lényege, hogy mindig az adott társadalmi kihívásokra igyekszik válaszolni, így akár az 
egyéni és családközösségi problémák megoldására is irányt mutathat.

Az első program befejezésekor a népfőiskola nem ért véget. A kialakult közösségi 
mag, ahogy megízlelte, egyben felismerte a népfőiskolái oktatás hasznát. Ez a mag köz
véleményformáló erővé vált.

Értékeltük az elvégzett munkát, melyekre az alábbiak a jellemzőek: az előadások látoga
tottsága az előadók véleménye szerint megfelelő volt, lemorzsolódás is csak a szabadulások 
miatt következett be. Az elvégzett munka értékelésébe a fogvatartottakat is bevontuk. Az érté
kelő tesztet, melynek összeállításakor arra törekedtünk, hogy a népfőiskoláról, mint oktatási 
formáról minél több visszajelzést kapjunk, 32 hallgató töltötte ki. Mintegy 80 százalék elége
dett volt az oktatás tematikájával és színvonalával. A népfőiskolát követendőnek minősítették. 
Nagy részük az előadásokat hasznosítani tudja, illetve reméli, hogy a szabad életben is hasz
nosak lesznek mindazon ismeretek, melyeket hallottak. A pozitívumok közé kell sorolnunk, a 
fogvatartottak rokoni környezete is büszke arra, hogy hozzátartozójuk ilyen oktatásban és kép
zésben részesült. A zárkatársaknak elfogadható véleménye van (biztos jó, de egyelőre nem ér
dekel, mert sok szabadidőmet leköti, én is fogok a következőre jelentkezni).

Az előadások közül a cigányság történetével, jelenével, a szülői felelősséggel, érdek- 
képviseleti lehetőségeivel foglalkozók ragadták meg elsősorban az elítéltek figyelmét. A 
bemutatott cigány származású személyek, életútjuk, lévén a mai magyar társadalom meg
becsült tagjai, példaértékűek és követendők.

Összegezve: az első népfőiskoláról elmondható, hogy elérte célját, felkeltette a részt
vevők érdeklődését és újabb ciklus beindítását érlelte meg. Jelenleg a IV. ciklus oktatásá
nak anyagi hátterét pályáztuk meg.
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Az 1993. évi LXX VII. számú kisebbségi törvény szerint „a cigány kisebbség iskoláz
tatásbeli hátrányinak csökkentése érdekében sajátos oktatási feltételek teremthetők”.

A cigányság helyzetével kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról szóló 1995. évi kor
mányhatározat összefoglalja a teendőket. Az 1996 tavaszán megrendezett cigány témájú 
parlamenti vitanap ismét rávilágított a téma fontosságára.

Első népfőiskolánk kifejezetten elméleti előadássorozatból állt, az utóbbi kettő már 
szakmai képzéssel is bővült. 1995 nyarán megrendeztünk egy hagyományőrző tábort, az 
ősi cigány szakmák bemutatására. Itt a munka folyamatában megismerkedhettek a fogva- 
tartottak a következő szakmákkal: vesszőfonás, agyagozás- korongozás, fafaragás, háló
kötés. A bemutatás nagy tetszést aratott, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy már a 
II. népfőiskolái képzést is ezeknek a szakmáknak az oktatásával párosítjuk.

A Bv. Országos Parancsnoksága támogatta elgondolásunkat, hiszen olyan szakmák 
elsajátíttatásáról volt szó, melyeket szabadulás után kevés anyagi ráfordítással lehet mű
velni. Az alapanyag három szakmához szinte minden falu határában megtalálható. Érté
kesítésük, mert főleg használati cikkek, megoldható, ezáltal családjuknak és saját maguk
nak egzisztenciát, biztos megélhetést teremthetnek.

Ahhoz, hogy a magánszféra ügyes-bajos útvesztőiben is el tudjanak igazodni, bővítet
tük elméleti tematikánkat. így a résztvevők vállalkozói alapismereteket, pénzügyi-gazda
sági előadásokat is hallgathatnak.

Tematikánk egyre kiforrottabbnak látszik. Jelenleg az elméleti oktatást 20 alkalommal 
háromszor 45 percnyi időtartamban tartjuk, amely a következő témakörökre épül: a tanfo
lyam céljának, rendeltetésének megismerése. (Támogatók, szponzorok ismertetése, áttekin
tés a népfőiskolák történetéből.) Az ember, mint társas lény. A társadalmi kapcsolattartás 
formái. Beszéd és írásgyakorlatok. Etnikai sajátosságok. Identitás zavarok. A szülői felelős
ség. Kapcsolattartási formák. Az ember és környezete. Szerveződési lehetőségek. A cigány
ság és a vallás. Pénzügyi-gazdasági ismeretek. Vállalkozói alapismeretek.

Három témakör után konzultációs napot tartunk, ahol a témakörök előadói kötetlen be
szélgetésen kapnak visszajelzést az elhangzottakról.

Az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés heti egy alkalommal párhuzamosan törté
nik, hasonló óraszámban. A tanfolyam aktuális létszámát 20-ban érdemes tervezni, és a 
képzést négy szakmára bontva, 5 fős csoportokban célszerű megvalósítani.

Oktatási formánkról és tematikánkról tájékozódott a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal, a Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium, a Művelődési Intézet, a Magyar 
Népfőiskolái Társaság, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógiai intézet, a börtön
missziók és az egyházak főbb munkatársai.

A II. tanfolyam zárásán résztvett Hegyesiné dr. Orsós Éva címzetes államtitkár 
asszony is, aki példaértékűnek tartotta kezdeményezésünket, és dr. Tari Ferenc bv. altá
bornagy úrral együtt folytatásra biztatott. Több napilap, rádió, televízió készített riportot 
működésünkről. Egy walesi televíziós csoport Európa népfőiskoláiról készített filmet, és 
a mi tevékenységünkről forgatva elmondták, szerintük börtön-népfőiskolánk Európában 
is egyedülálló kezdeményezés.

Bodnár Ferenc


