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A NÉPFŐISKOLA,
mint a helyi közösség építésé'
nek eszköze

A  népfőiskola történetéből

A  népfőiskola történetét szemügyre véve azt láthatjuk, 
hogy felbukkanása, elterjedése és megújulása válságban 
vagy átalakulásban lévő társadalmakban látható. Az 
elsőt a dán kőltő-lelkész-reformer, Grundtvig (1783- 
1872) alapította 1844-ben Röddingben, ez volt az Élet 
iskolája, a dán gazdasági és társadalmi válságra adott 
válasz. Grundtvigra angliai utazása során ösztönzőleg 
hatott az angol egyetemi kollégiumok, bentlakások 
szellemisége és atmoszférája, a közös tanulás, közös élet 
összemosódó határai. Hazatérve télire összegyűjtötte a 
parasztfiatalokat, és néhány hónapos együttes tanulás
ra, közős életre fogta őket. A  tanulás nem latinul, hanem 
dánul, akkor a romantikus nemzeti megújulás jegyében 
folyt, kiteijedt a korabeli legmodernebb mezőgazdasági 
technikák átadására is. A  közösség festett és zenélt 
együtt, minden házimunkát közösen végeztek. Csak a 
tavaszi munkák kezdete előtt tértek haza, közösségük 
öntudatosabb, képzettebb polgáraiként.
A  dán példa hamarosan elterjedt egész Skandináviában, 
később még kisebb európai országokban. Furcsamód 
sosem vált igazán angolszász jelenséggé, de például a 
japánok 1926-ban kezdték tanulmányozni ezt a számuk
ra is jelentős társadalmi modernizációs eszközt.

Magyarországra viszonylag korán eljutottak a népfőisko
la csírái, a legelső népfőiskola megnyílását azonban 
megakadályozta az I. világháború kitörése. A népi írók 
mozgalma, a magyar falusi valóság szociográfiai feltárá
sára irányuló törekvések, a Parasztszövetség gondolko
dása újból felszínre hozták a népfőiskola szervezésének 
szükségességét. A  harmincas évek végén különféle 
keretek között -  felekezeti alapon, a Parasztszövetség, a 
Parasztpárt vagy a Győrffy kollégium, a KALOT és a KIÉ 
által -  szerveztek bentlakásos népfőiskolákat számos 
helyen az országban. Számos akkori parasztfiatal, 
népfőiskolái „polgár" napjainkig él és dolgozik azzal a 
különleges minőséggel, gondolkodásmóddal, amelyet a

két világháború közü népfőiskolákról hozott magával. 
Ezek az elhallgattatott népfőiskolák megújulásakor már 
idős emberek nem hagyták kihúnyni a sajátos lángot, a 
hatvanas-hetvenes években informális baráti találkozók 
során -  Veszprémben, Sárospatakon, stb -  tartottak 
egymással kapcsolatot. A  mozgalomnak a nyolcvanas 
évek elején bekövetkezett megújulásakor is érvényesek 
voltak Benda Kálmánnak, a tatai közigazgatási népfőis
kolavezetőjének 1942-ben elhangzott szavai: a hallgató
kat nem szabad szellemi járomba fogni. A  népfőiskolák 
autonóm szellemisége önmagában is kihívás volt a 
pártállami vertikális gondolkodás idején. 1984-ben már 
három helyen -  Bogyiszlón. Balatonszabadiban és a Káli
medencében -  volt helyi garanciákkal, a helyi közösség
ből és arra épülő népfőiskolái tevékenység. A  Népműve
lési Intézet támogatta a kezdeményezéseket, sorozatot 
jelentetett meg népfőiskolaszervezők segítségére. 
Később a reformszellőktől megcsapva a merev, centrali
zált szervezettel rendelkező Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat vállalta fel -  a megyei szervezetek olykor 
kisajátítani is megpróbálták -  a mozgalom támogatását, 
a változások előtt már a Soros Alapítvánnyal karöltve. 
Tóth János a népfőiskolák számára 1987-ben írt ajánlá
sok között a felnőttoktatásnak ezt a sajátos formáját az 
„emberi erőforrások felszabadítására” tartotta alkalmas
nak. Már a korábban írt ajánlások között is sokszor 
szerepelt, hogy ajánlatos a népfőiskolái egyesületi formát 
felvenni, intézményesülni, a folyamatos munka meg
könnyítésére. 1988-89-ben már csaknem száz népfőisko
la -  vagy népfőiskolái tanfolyam -  vált ismertté, pályázott 
támogatásra. Megalakult a Népfőiskolái Társaság, amely 
szakmailag és külföldi kapcsolatokkal, tapasztalatokkal, 
kiképzéssel segítette a leendő népfőiskola szervezőit.
A  többpárt-rendszer bevezetésével néhány, végül a 
parlamentbe be sem jutott párt foglalkozott népfőiskolák 
szervezésének gondolatával, de ezek a kísérletek elhal
tak. eltűntek. Nem szabad ugyanis a népfőiskolái 
szellemet járomba fogni. Jelenleg búvópatak-szerűen 
létezik ez az oktatási forma, többé-kevésbé kihasználat
lanul.

Milyen a népfőiskola?

Természetesen nem állíthatjuk, hogy a népfőiskola 
másfélszáz éves története során. Európán is túli elterje
dése alatt megmaradt eredeti formájában. Időben és 
térben természetesen érték változások -  gondoljunk 
például csak az agrárnépességnek az aktív népességen 
belül drámaian csökkent arányára, a szabadidő hiányá
ra. stb. Tartalmilag is gazdagodott -  korántsem szorítko
zik csak a korszerű mezőgazdasági eljárások oktatására, 
a parasztifjűság -  van még olyan? -  fejlesztésére. Számos 
speciális csoportot is megcélzott -  kisebbségeket egyéb 
hátrányos helyzetűeket, bizonyos felekezethez tartozóa- 
kat, intézeti nevelésből kikerülteket. fiatal házasokat, stb 
stb. Mégis, máig is van néhány alapvonása, amely 
megkülönbözteti más felnőttoktatási formától ezt a 
„közösségnek, nem pedig a közönségnek" szóló oktatási 
intézményt.
A népfőiskola szervezésének mindig kell valaminő helyi 
garanciával rendelkeznie. Ideálisan a kezdeményezés a 
lakóhelyi közösség egy -  általában értelmiségi -  tagjától 
indul ki. Kívülről-felülről lehet ugyan szellemi vagy 
anyagi támogatást nyújtani, de alapvetően csak alulról, 
horizontálisan építkezhet. A  közvetlen ismeretek átadá
sán kívül legalább olyan fontos maga a közösségépítés, 
közösségfejlesztés, az egymást ismerő emberek kiscso
portban folyó, kisugárzó munkája.
Az ideális népfőiskolái légkör megteremtése nagyon 
nehéz feladat, egyenesen művészet. Elsősorban azért, 
mert az oktatás nem támaszkodik az iskolában szerzett
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ismeretekre, hanem józan életműveltségből táplálkozik". 
Adnivalója és mondandója van a négy általánost végzett 
és a diplomás polgárnak egyaránt. Új ismereteket 
csupán a már meglévő tudásra, tapasztalatra történő 
hivatkozás, azok előhívása után adhat. A  népfőiskola 
szervezője nem előadót, inkább olyan foglalkoztatásveze
tőt kell keressen, aki interakcióba tud lépni a különböző 
műveltségi szintű emberekkel és őket is interakcióra 
tudja késztetni egymással. A  népfőiskolái polgárok nem 
versengenek hanem együttműködnek egymással, a 
szervezőkkel, a foglalkoztatásvezetővel és a háttérben 
lévő közösséggel egyaránt. Ha bentlakásos a népfőiskola, 
természetes, hogy együtt főznek, mosogatnak, stb. Az idő 
egy részében kétkezi, kézműves avagy művészi tevékeny
séget is folytatnak. A  népfőiskolái polgárokat nem az 
előadóval szemben ülő néma hallgatóságként, hanem 
vele egy körben ülök csoportjaként kell elképzelni, akik 
az alkalomról testi, lelki és szellemi értékekkel gyarapod
va távoznak. Az oktatás alapvetően orális jellegű, tehát 
beszédre, beszélgetésre, a mondottakra épül, nem pedig 
írott anyagra. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
száműzné a könyvnyomtatás eredményeit, csupán az 
oktatási forma működésének döntő jellegét jelzi. A 
népfőiskolának az egész személyiséget megérintő él
ményt kell adnia.

Népfőiskolák lehetőségei a politikai és gazdasági 
átmenet, a jogrend változása idején Magyarországon

Olyan időszakban, amikor a világszerte jelentkező 
értékválság közepette egy ország szinte valamennyi 
struktúrája, mechanizmusa megváltozik, s a válságme
nedzser nem találja azt a szilárd pontot, amihez viszo
nyítva munkáját végezhetné, amikor nemcsak -  gyorsan 
tanulható -  új ismereteket, know-how-kat, hanem 
lassan gyarapodó politikai és viselkedéskultúrát kell 
elsajátítanunk, a népfőiskola mint közösségi fórum 
segíthet az információ áramoltatásában és elmagyarázá- 
sában, sajátos érdekek megfogalmazásában, differenciá
lódásában, az érdekcsoportok közötti párbeszéd kialaku
lásában, köztük folyó egyeztetés gyakorlásában, lehet a 
konfliktuskezelés terepe, segíthet a közösségi és egyéni 
önismeret megszerzésében, a poliükai kultúra és aktivi
tás gyarapításában, az érdekvédelem, szociális önvéde
lem kialakulásában, egyszóval az integrált falu- avagy 
közösségfejlesztésben.

Környezetvédelmi népfőiskola a Dörögdi medencében

A  Dörögdi medence ökológiailag egységes bakonyalji táj, 
zárt vízgyűjtő rendszer. A körülötte élő 5 falu összesen 
2100 lelket számlál, gazdasági potenciáljuk rokon 
vonásokat mutat. Az 1991/92-es tanévben a Független 
ökológiai Központ kezdeményezésére, az öt falu értelmi
ségének és fiatalságának bevonásával közös népfőiskolát 
szervezett. A  tíz alkalommal kétszer körbejárták a 
medencét, a témák állandó fórumot jelentettek a földre
form idején vajúdó szándékok napvilágra hozatalához, a 
termelőszövetkezeti átmeneti törvény értelmezéséhez, 
jövökép kialakításához. A korábbi településfejlesztés 
mesterségesen kialakított koncepciójának kudarca után 
e kisközösségek, kistelepülések önállóan keresik létfelté
teleiket, azonosságukat, megélhetésüket. A  kárpótlás és 
reprivatizálás nehézségei közt -  tőke- és eszközhiány, 
munkanélküliség -  szinte önként adódó lehetőség a 
biogazdálkodásra való fokozatos áttérés, a Balaton 
második vonalában a „szelíd” turizmus feltételeinek 
kialakítása.
Ehhez azonban kissé messzebbről kellett hozzáfogni az 
elvándorlástól, elöregedéstől, a korábbi szerep elveszté
sétől leromlott közösségekben. 1992. január 25-én

kezdődött a népfőiskola a Dörögdi medencében, Talján- 
dörögdön dr. Tardy János helyettes államtitkár, az 
Országos Természetvédelmi Hivatal vezetőjének megnyi
tójával. A  környezet és a közösség kapcsolatának új 
lehetőségeiről beszélt, az elfáradt, értelmiségét elveszített 
helyi közösségekről, amelyeknek nagy szükségük van 
arra, hogy az odaforduló, odaköltöző szakemberekkel 
együttműködjenek közösségeik megújulásán. A  továb
biakban minden alkalom másik faluban volt, a népfőis
kolái polgárok is utaztak -  no csak néhány kilométert, 
mivel e falvak közel vannak egymáshoz -  minden szom
bat délután. A  Pagony Táj- és Kertépítő Iroda munkatár
sai ismertették egy korábbi felmérésüket és javaslatai
kat, organikus fejlesztési elképzeléseiket. Ekkor hangzott 
el először, hogy a teljes megközelítés a Dörögdi medencé
ben is alkalmazható volna, ha a helyi közösségek is 
elfogadnák és sikerülne a munkához erőforrásokat 
szerezni. A  következő előadások az életmód és egészség 
összefüggéseit, a születő földtörvénnyel, a szövetkezeti 
átmenetről szóló rendelkezésekkel, ezek hasznosításával, 
a biokertészet lehetőségeivel, a régi-új ridegtartáson, 
szigorú, zárt technológián alapuló állattartással, a 
vízszennyezés megelőzésének egy sajátos megoldásával, 
a humuszvécével foglalkoztak, az erdők megőrzésének és 
újratelepítésének gazdasági és ökológiai szemszögéről 
szóltak. A  tizedik, záró alkalom Kapolcson volt. Az 
egésznapos rendezvény kenyérsütéssel kezdődött, 
amelyet a polgároknak és a környékről valamint Buda
pestről érkezett magyar és amerikai vendégeknek Mártha 
István pajtájában sütöttek meg és kínáltak körbe, frissen 
készült sajttal, zöldséggel, gyümölccsel, meg a szomszéd 
falvak jó  boraival. Délelőtt a Faluházán Fenyő Ervin 
színész-tanárnak Széchenyi Istvánról szóló különleges 
produkciója hangzott el. a „legnagyobb magyar” és a 
saját Széchenyiről való gondolatai ötvözeteképpen. Az 
ebéd székelygulyás volt korpás pogácsával, de mielőtt az 
idős parasztemberek csalódtak volna, még a legelső 
kanál emelintése előtt Harmathy Ildikó, a fogás „meg- 
komponálója" bejelentette, hogy hús helyett szójával 
főztek. így is mindenki háromszor kért a kondérból. 
Délután faültetés volt, mindenki tett egy-egy ásónyomot 
a törökmogyoró csemete körül. Végül a szokásos köszön- 
getések és felköszöntések után videofilmen megtekinthe
tő volt, hogyan állította helyre a Pápay család az Egere- 
vize völgyében a tulajdonukban lévő vízimalmot. (Éppen, 
amikor a kereket is beemelték, tűnt el a víz a patakból 
a bauxitbányászat miatt.)
Közvetlenül a főiskola tíz hetében, illetve utána számos 
olyan kezdeményezés jelent meg e falvak életében, amely 
vagy már régen folyó tevékenységekből kiágazó újabb 
ötleteket, avagy lappangó ötletekés erők felszínre jutását
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jelentették. Az egyik legfontosabb gondolat ezek közül, 
hogy az organikus fejlesztési szemlélet be kell kerüljön 
a Kapolcsi Művészeti Napok tervezésébe. Megindult a 
Völgyfutár, két falu helyi értesítője. Megalakult a Kapol
csi Vendégvárók Köre. Néhány pályázat is megíródott és 
a térség táji-természeti komplex problémáinak szakmai 
kibontására, a megoldások koordinálására az önkor
mányzattal és az érdekcsoportokkal egyetértésben a 
Pagony iroda munkatervet készített.

Herczeg Ágnes

A TÁJFEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI 
A KIS RÉGIÓK SZEMPONTJÁ
BÓL A DÖRÖGDI-MEDENCE 
KAPCSÁN

Ez a történet a jelenben zajlik, a múltban gyökeredzik és 
a jövőben válhat egy új történetté. Több szálon szövődik, 
véletlen és véletlennek vélt események láncolataként. A 
kusza háló csomópontjait szemlélve ráismerhetünk 
azokra a jegyekre, amelyek jellemzik helyzetünket és 
megoldásra váró problémáinkat a mai Magyarországon, 
a kistelepülések szempontjából.

A  történet helyszíne a „Dörögdi-medence”, ami ilyen 
néven nem lelhető fel egy térképen sem, öt kis falu, Öcs, 
Pula, Kapolcs, Taljándörögd és Vigántpettend tartja 
magáénak. A  Balatonfelvidék és a Bakonyalja találkozá
sánál elterülő, festőien szép, magas fekvésű medencét 
kisebb-nagyobb dombok veszik körül. A kapolcsi Király
kő bazaltszikláiról letekintve a csertölgyes erdőségek, 
szántók, legelők, felhagyott gyümölcsösök mozaikképébe 
ékelődnek a kis települések.

A háború előtt a hagyományos paraszti gazdálkodás, 
erdőművelés, a helyi ipar és kereskedelem virágzott itt. 
Az Eger-patakának bő vízére számtalan vízimalom épült. 
A  települések gazdasági- és lakosságmegtartó erejét jól 
mutatja az, hogy például Kapolcson felekezetenként 
külön kocsmát tartott fenn a lakosság. A  szellemi élet és 
önszerveződés gazdaköröket, egyleteket hozott létre.
A háború után, mint mindenütt, a kényszerű téeszesítés, 
a tulajdonviszonyok megváltozása, a közigazgatás 
államilag diktált átrendeződése az eltelt évtizedek alatt 
a térség területhasználatának átstrukturálódásához,

pontosabban egykori szerves struktúrájának elvesztésé
hez vezetett.
Az egykori gazdálkodó mezőgazdasági munkássá lett, s 
az új generációk elvesztették közvetlen kapcsolatukat a 
földdel, eltűnt az apáról fiúra szálló tudás, amely a 
természet és a benne tevékenykedő ember szerves 
együttéléséből táplálkozott. A  lakosság egy része a 
jobban fizető iparba vagy bányába ingázott, vagy vég
képp elhagyta a falut.

A lakosság számának radikális csökkenését és a fiatalok 
elvándorlását felgyorsította az a hosszútávú településfej
lesztési koncepció, amely megfogalmazta az egyes 
települések igazgatási, gazdasági funkcióit, intézményi 
ellátottsági szintjét és hierarchiáját. A  szerepkör nélkül 
maradt falvak „buldózer" nélküli lerombolásához vezetett 
ez.
A legnagyobb gond az országos településfejlesztési 
koncepcióval az, hogy külső célokat határozott meg, és 
az ennek megfelelő struktúrát és működést alakította ki. 
Nem vette figyelembe azt a történelmi, tájfejlődési 
folyamatot, amely az ökológiai és társadalmi viszonyok 
egymásra hatásában él. Nem alapozott a tájban élő 
ember tapasztalatára, érdekére, érdeklődésére és készsé
gére, nem adott helyet a „hely szellemének”, vagyis 
annak, hogy minden falu, hegy-völgy, patak, dűlő és 
erdő külön jelenség, ami a maga egyediségével illesz
kedik egy teljes összefüggés láncolatába.
A kényszerű külső rend megváltozása és a direkt politika 
a belső egyensúly felbomlásához, a kulturális és társa
dalmi önszerveződés szétzülléséhez vezetett a Dörgödi- 
medencében is.

Az ipar- és az infrastrukturális fejlesztés elkerülte a 
térséget. A  Balaton felől érkező, tömeges turizmus még 
igazán nem jelent meg. Az elhagyott házakat városból 
érkezők vásárolták meg. Az idetelepülök, felismerve a 
tájban rejlő szépséget, egy más értékeléssel szembesítet
ték az itt lakókat. Az ide szervezett kulturális progra
mok, és kezdeményezések lehetőséget jelentenek az 
őslakosok számára egy új önértékeléshez.

A politikai változások után, napjainkban a kárpótlás és 
a privatizáció vált a legfontosabb kérdéssé, amely a 
települések életében sorsdöntő változást hoz. A  földtulaj - 
doni viszonyok megváltozása, az önkormányzatok 
létrejötte, valamint az állam visszahúzódása a direkt 
gazdasági irányításból olyan helyzetet eredményeznek, 
amelyben az emberek sorsának irányítása saját kezükbe 
kerül, olyan körülmények között, amikor nő a munka- 
nélküliség, a fiatalság teljesen elszakadt a gazdálkodás, 
a vállalkozás hagyományos ismeretétől. Nincsenek 
mezőgazdasági gépek, a hitelfeltételek nem arányosak a 
családi erőforrásokkal, a mezőgazdaság piaca bizonyta
lan. Az idegenforgalom fogadásához szükséges alapfelté
telek hiányoznak.

Ebben a helyzetben az őt település környezetvédelmi 
népfőiskolát hirdetett meg 1991 januárjában a Függeüen 
Ökológiai Központ támogatásával, és a helyi szellemi élet 
képviselőinek összefogásával, arról, hogy hogyan lehet 
megoldani a felmerült súlyos problémákat.
A  mi irodánk, a Pagony Bt ezen a ponton kapcsolódott a 
történethez. Felkértek minket a Pécselyi-medence 
üdülésfejlesztési tervpályázatára készített korábbi 
munkánk ismeretében, amely hasonló adottságú telepü
léscsoport természeti, táji és szociális összefüggéseit 
vizsgálta, tartsunk előadást a népfőiskolán. A  felkérés 
több szempontból is megtisztelt bennünket. Előző évben 
már jártunk a területen egyhetes táj megfigyelési gyakor
laton Jochen Bockemühl professzorral és élvezhettük a
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