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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Gászné Bősz BernadettGászné Bősz Bernadett

A Pécsváradi Bencések Nyomában 
Népfőiskola előzményei 

és előkészítése
Értékek, értékfeltárás, 
értékközvetítés 
Pécsváradon

A  pécsváradi „Szentháromság”: 

a helybeli grafi kusművész, Csizma-

dia László nevezte meg így azokat 

az értékeket, melyek Pécsvárad kü-

lönleges karakterét megformálják: 

a  történelme, a  természeti környe-

zete és a kultúrája. Pécsváradot és 

térségét ezeréves múltjának, inspi-

ráló természeti környezetének, ele-

ven, többnemzetiségű hagyomá-

nyainak köszönhetően rendkívül 

színes kulturális élet jellemzi, mely 

aktív helyi közösségekre épülhet.

Aki ilyen környezetben él, ne-

velkedik, sokszor fel sem ismeri az 

őt körülvevő értékek valódi értékét, 

különlegességét, mert természetes-

nek tartja ezt a közeget. Talán ez 

is lehet az oka annak, hogy Pécs-

várad, a  pécsváradi vár még nem 

kapta meg az értékének megfelelő 

fi gyelmet a Kárpát-medencében. 

Nem volt elég erős a helyiek öntu-

data, és nem volt elég erős a külső 

szándék. A  népfőiskola mindkét 

oldalt megerősítheti.

A  különleges gazdagság felada-

tot ad, lehetőség és felelősség egy-

szerre: a  körülöttünk lévő értékek 

megismerése, megismertetése, to-

vábbörökítése, megőrzése, és az 

értékek erőforrássá alakítása.

Az értékek számbavétele lé-

nyegesen korábban megkezdő-

dött Pécsváradon, mint ahogy a 

törvényi lehetőség megjelent. Ha 

úgy tetszik, már 1931-ben, amikor 

Dombay János a saját régészeti ku-

tatásainak anyagát – Pécsvárad és 

környékének avar-, bronz- és ró-

mai kori leletei – kiállította a vár-

ban, a  várban megtalált középkori 

anyagokkal együtt.

A  Pécsváradi Várbaráti Kör 

kifejezetten a szellemi és kulturális 

örökség megőrzése céljával alakult 

meg 1981-ben. Köztéri szobrokat 

állítottak, emléktáblákat helyeztek 

el. Kiállításokat rendeznek hely-

történeti témában és pécsváradi 

kötődésű alkotókat mutatnak be. 

Előadásokkal, konferenciákkal já-

rulnak hozzá a múlt értékeinek 

megismertetéséhez. Évente több-

ször szerveznek kirándulásokat 

hazánk és a Kárpát-medence érté-

keinek, emlékeinek felkutatására, 

de helyben is útnak indulnak: a Pe-

ónia-túra és a Zengő-túra több év-

tizedes hagyománnyal rendelkezik. 

Készítettek pécsváradi képeslapo-

kat és számos kiadványt: Pécsvára-

di képeskönyv, Rózsahegyi Ferenc: 

Háborús napló, és a helyi történe-

lem egy-egy szegmensét bemutató 

kiadványt a Pécsváradi Füzetek-so-

rozatban.

Ki kell emelni a publikációk 

közül a Pécsvárad c. monográfi át, 

mely rendkívül alapos, tudomá-

nyos igényű értekezések formájá-

ban foglalja össze a város múltját 

– és megjelenésekor a jelenét. Az 

önkormányzat fi nanszírozásában, 

Füzes Miklós szerkesztésében, 

2001-ben jelent meg.

A  helyi események dokumentá-

lása szintén évtizedek óta működik. 

A  megyei tanács rendelete alapján 

kezdte írni a Községi Krónikát dr. 

Kófi ás Mihály jegyző, aztán uta-

sítás nélkül is folytatta a munkát. 

Néhány éve Bősz Zoltánnénak adta 

át a feladatot. Így Pécsvárad a ke-

vés települések egyike az ország-

ban, ahol több évtizedes, egységes 

szerkezetű krónika őrzi az egyes 

évek eseményeit, történéseit.

Hasonló kordokumentáció a 

helyi kiadvány, a  Pécsváradi Hír-

mondó. Sokféleképp készült, sok 

változáson ment át, de létezik és 

rögzíti a helyi eseményeket, véle-

ményeket. 28. évfolyamának első 

számát minden pécsváradi lakos 

megkapta.

A  Pécsváradi Városi Televízió 

2017 januárjában ünnepelte fenn-
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állása 25. évfordulóját. Kéthetente 

híradóval jelentkezik; tudósít, élő 

adásban közvetít ünnepeinkről és 

a képviselő testületi ülésekről. Ar-

chívumának digitalizálása hamaro-

san befejeződik, és bárki számára 

elérhető lesz.

Az önkormányzat támogatja 

és kezdeményezi a helyi értékek 

felkutatását, mert meggyőződé-

se, hogy ezen értékek tudatosítása 

hozzájárul a lokális társadalom, 

a közösségek fejlesztéséhez, a helyi 

és a nemzeti identitástudat meg-

erősödéséhez. Ezáltal növeked-

het Pécsvárad népességmegtartó 

– akár népességvonzó-ereje is. Az 

értékek, a  kultúra, a  hagyomány 

ugyanakkor a településfejlesztés 

eszközei is lehetnek. A  turizmus 

eszköze a gazdaságfejlesztésnek, 

a  foglalkoztatás bővítésnek. Re-

mek példával szolgál a Pécsváradi 

ÉLMÉNYVÁR projekt: az önkor-

mányzat merész döntéssel saját 

kezébe vette az addig a különböző 

bérlők által nem elfogadható mó-

don üzemeltetett műemlék-együt-

test, az egykori bencés monostor-

ban a 80-as években kialakított 

turisztikai komplexumot. Egy-egy 

értékelem megfelelő hasznosítása 

segíti magát az értékfeltáró folya-

matot is: az autentikus működtetés 

elengedhetetlen feltétele a vár tör-

ténetének beható tanulmányozá-

sa. Egyúttal a többi értékelemre is 

fi gyelem terelődik annak köszön-

hetően, hogy a tartózkodási idő 

úgy növelhető meg leginkább, ha 

komplex kínálattal, programcso-

maggal állunk a potenciális turis-

ták elé, amibe beépítjük ez egyes 

értéktári elemeket is. A  harmadik, 

nem elhanyagolható hatás a helyi 

identitástudat erősödése: ha idege-

neket annyira kíváncsivá tesz a mi 

attrakciónk, jelen esetben a várunk, 

akkor igazán értékes lehet, tehát 

büszke lehetek rá, hogy az enyém! 

A  következő lépés pedig a megis-

merés igénye: én is megnézem, és 

tudni akarom, hogy mi is ez.

Az Értéktár Bizottság tevékeny-

sége 2013-ban indult. Ebben az 

évben 46 kiemelkedő érték került 

a listára, meghatározták azokat az 

értékeket, amelyeket a Megyei, il-

letve a Nemzeti Értéktárba javasol-

nak, valamint megállapították a fel-

terjesztés sorrendjét. A  dokumen-

táció alapját a Pécsváradi Várbaráti 

Kör által összegyűjtött és őrzött 

anyagok képezik.

A  következő években több, ki-

mondottan külső ok miatt nem-

igen haladt előre az értéktár ügye, 

ami visszavetette a kezdeti lelke-

sedést. Új lendületet éppen a nép-

főiskola mint lehetőség, mint eset-

leges szervezeti keret és szakmai 

támogatás adott.

2017-ben a bizottság tagjai a 

Pécsváradi Vár mint téma bővítésé-

ről tárgyalnak: nemcsak a bencések 

épített örökségét, hanem szellemi 

hagyatékukat is az értékelem részévé 

kell tenni, hiszen máig elevenen hat!

A „bencés örökség” része:

– a múlt tudományos igényű 

kutatása és a tudás megosztásának 

szándéka – civilszervezetek, első-

sorban a Pécsváradi Várbaráti Kör 

működése; a  művelődési központ 

fenntartása vagy a népfőiskolai jel-

legű kezdeményezések

– a gyógynövényes-gyógysze-

rész hagyományok: az 1847-ben 

nyílott patika épülete ma is áll; tea-

üzem és gyógyszergyár működik; 

a  vár Ispotályában múzeumpeda-

gógiai foglalkozások épülnek a fű-

szerkert növényeire; a Zengő erdői, 

mezői lehetőséget adnak a gyógy-

növények gyűjtésére

– az oktatás: intézményi kere-

tekben és iskolán kívüli formában 

elérhető a településen (művelődési 

központ, civil szervezetek)

– az integráló, az egykori apát-

sági birtokhoz tartozó települése-

ket összefogó szerep: a  műemlék 

hozzáférhető, az elmúlt évek fej-

lesztéseinek és az önkormányzati 

üzemeltetésnek köszönhetően jó 

állapotban, szakmailag magas szín-

vonalon megismerhető.

Ez a páratlan örökség képezi a 

Zengővidék népfőiskolájának alapját.

Népfőiskola kezdeményei 
Pécsváradon

2000 őszén dr. Sári Mihály haj-

dúsági tapasztalatait igyekezett 

átültetni, egy zöldségtermesztő 

kistanfolyam lezajlott, majd igazán 

sikeresen az ANIMA WARADI-

ENSE Értelmiségi Klub működött 

2001–2004 között. Havonta 15-60 

fő gyűlt össze. A  tagság által java-

solt témákat dolgoztak fel, mégpe-

dig egy-egy helyi szakértő/kompe-
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tens személy irányításával. Közös 

kirándulások, séták, karácsonyi és 

nyárköszöntő rendezvények színe-

sítették a programot, és szervezték 

közösségé a résztvevőket.

Részben az ANIMA WARADI-

ENSE Értelmiségi Klub folytatásá-

nak tekinthető, részben a Polgári 

Kör hagyományát vitte tovább a 

TUDÁSVÁRAD 2012 őszétől 2015-

ig. Hasonló elvárásokkal, de már 

profi  előadók bevonásával, évi 5-6 

alkalommal találkoztak. Az eladá-

sok nyitottak voltak.

Máig szívesen emlegetik a részt-

vevők az Értelmiségi Klub és a TU-

DÁSVÁRAD előadásait; ma is nagy 

érdeklődés mellett zajlanak a mű-

velődési központ vagy egy-egy civil 

szerezet által meghívott előadók al-

kalmi estjei. Az igény tehát megvan.

A pécsváradi nép-
főiskola programterve 
2018–2020

Az első három esztendő az ala-

pozás időszaka, hiszen bár nem 

előzmény nélküli, és biztos bá-

zisként ezeresztendős örökségre 

épülhet, a  konszenzuson alapuló, 

a  Zengőalja lakosságának egészét 

megszólító, az aprófalvak megtar-

tó és éltető erejét is erősítő, valós, 

gyakorlati igényeket kiszolgáló 

szervezet közös kialakítása a cél. 

Ehhez a következő feladatokat kí-

vánjuk elvégezni:

1. Megtalálni Pécsváradon és 

a Zengővidék öt településén mind-

azokat, akik lehetőséget látnak a 

népfőiskolai mozgalomban,

– akik hajlandóak elvégezni 

szakmai-szervezeti támogatással a 

helyi értékek feltérképezését

– akik valós érdeklődést mutat-

nak egy-egy problémakör iránt

– akik releváns tudással – vagy 

ismeretséggel rendelkeznek adott 

témakörben

2. Döntést hozni a népfőiskola 

nevéről

Cél olyan elnevezés konszen-

zusos megtalálása, mely kifejezi 

a népfőiskola tevékenységének 

középpontjába állított bencés 

örökséget, az épített és szellemi 

örökséget egyaránt ‒ utal a ha-

gyományainkra és az értékeink-

re, az ezekre építő tudásszerzésre 

és a közösségépítésre is. Néhány 

felmerült javaslat: Építő Örökség 

Népfőiskola (Ösztönző / Gyógyító 

örökség); Szent Korona Népfőis-

kola; Zengő Népfőiskola; Bencések 

Nyomdokán Népfőiskola / Bencé-

sek Nyomdokán a Zengővidéken 

Népfőiskola; Bazsarózsa Népfőis-

kola; „Ezer éve szól a harang” Nép-

főiskola.

3. Szakmai-metodikai tudás-

szerzés: Részben az értékfeltárás 

folyamatában (az interjúztatás 

szabályaitól – a kérdőívek kiérté-

keléséig); a  feltárt értékek szakma-

ilag precíz leírásában és feldolgo-

zásában; az értéktár elemeinek a 

lakossággal való megismertetésé-

ben; a  kerekasztal-beszélgetések 

moderálásában; igényfelmérésben; 

ösztönzésben; a  tudásátadó prog-

ramok lebonyolításában stb.), rész-

ben a népfőiskola gyakorlati mű-

ködtetésében (találkozók rendsze-

ressége, szakemberek megtalálása; 

résztvevők bevonása stb.)
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– A  Lakitelek Alapítvány és 

Népfőiskola, illetve a már többéves 

múlttal és tapasztalattal rendelkező 

népfőiskolák segítségével

– A  Zengővidék települései és 

Unterschleissheim (D) testvér-

várossal a helyi Volkshochschule 

szervezeti kereteinek, működési 

szabályainak, humánerő és tárgyi 

feltételeinek, a  kínált kurzusok, 

előadások tanulmányozása. Az in-

tézmény vezetői és a város képvi-

selői támogatásukról biztosítottak 

egy hasonló képzési forma megva-

lósítása esetén.

– NMI Művelődési Intézet ál-

tali metodikai és „jó gyakorlatok” 

alapú segítségnyújtás mellett kul-

turális, helytörténeti ismeretek 

(pl. történelmi, művészettörténeti, 

egyháztörténeti) és szakmai kom-

petenciák fejlesztése, kiegészítése

4. Szekciók megalakítása

• A  mi történelmünk: a  pécsvá-

radi bencés monostor történetének 

kutatása, bemutatása, feldolgozása; 

különös tekintettel az apátsági bir-

tok településeire; a vár mint bencés 

örökség: egyház- és államalapítási 

emlékhely; történelem, történelmi 

személyiségek, gyógyítás, uradalmi 

gazdálkodás stb.

• Ökotudat: bioháztartás, egész-

séges életmód, biogazdálkodás; 

kertbarátok klubja; kistermelők és 

helyi termelők támogatása és erő-

sítése; környezetvédelem (Zengő; 

bánáti bazsarózsa)

• Szülők iskolája: a felelős szülői 

magatartás erősítése szakelőadá-

sok, jó gyakorlatok és közösségi al-

kalmak segítségével

• Értéktárház: a  települési ér-

téktárak bővítése, feldolgozása a 

helyi identitás erősítése, valamint 

az erőforrásként való felhasználás 

céljából; Értékfalak kialakítása

• Kultúrtáj: helyi alkotók, illet-

ve a térséghez köthető művészeti 

alkotások felkutatása, rendszere-

zése

• Töttös Sándor Kollégium – 

Töttös Sándor életművének fel-

dolgozása, ennek során a néprajzi 

örökség számbavétele. Mintapro-

jekt jelleggel, hogy a későbbiek-

ben további, olyan komoly szelle-

mi örökséget maguk után hagyó, 

pécsváradi (kötődésű) személyek 

életművének feldolgozása is meg-

történjen, mint Mott János, Freund 

János, Kígyós Sándor, Dombay Já-

nos, Agárdi Ede, Asztrik apát, Fü-

lep Lajos, dr. Gállos Ferenc, dr. Kó-

fi ás Mihály.

5. A Népfőiskola helyének bizto-

sítása: méltó és megfelelő helye a 

mai Samu Géza Múzeumban lenne. 

Az épület Pécsvárad Árpád-kori 

városrészében, az egykori főtéren 

áll. Ez a tér volt a helyszíne a Szent 

István rendelete által engedélyezett 

vasárnapi vásároknak, majd a török 

után itt építették fel a legfontosabb 

„intézményeket”, a  különböző fele-

kezetek templomait, iskoláit, paró-

kiáit, a temetőt, a boltot és a kocs-

mát. Arculata az 1850-es évektől 

semmit sem változott. Az épület 

maga 1823-ban épült; katolikus 

iskola volt, iskolaként működött 

1998-ig. 2000-ben millenniumi be-

ruházásként felújították, kialakítot-

ták benne Samu Géza Múzeumát 

– a művész hagyatékát az özvegye 

adományozta a városnak; Dévényi 

Sándor Ybl-, Kossuth- és Príma 

Primissima-díjas építész tervezte 

meg a kiváló kiállítótermeket. Ek-

kor nyitották meg a földszinten az 

iskolatörténeti kiállítást is, mely 

egy korabeli bútorokkal, eszkö-

zökkel, tanszerekkel berendezett, 

1930-as évekbeli osztálytermet 

mutat be.

A  volt iskola egykori pedagó-

guslakása éveken át a FA Alkotótá-

bor otthona volt; jelenleg az Ado-

mánybolt működik az épületben: 

a  Család és Közösség Alapítvány 

szervezésében, rendszeres nyitva 

tartással, jelképes áron vásárolhat-

nak a rászorulók a használt, de jó 

állapotú, helyiek által adományo-

zott ruhákból, berendezési tár-

gyakból, használati eszközökből. 

Sajnos, mára az egész épületegyüt-

tes állaga ismét erősen leromlott. 

Az épület a katolikus egyház tu-

lajdonában van; 2020-ban lejár a 

Pécsi Püspökséggel kötött bérleti 

szerződése, de püspök úr már je-

lezte: készek a hosszabbításra.

6. Az értéktárak bővítése, rend-

szerezése, közkinccsé tétele: minden 

település rendelkezik értéktárral, 

de többnyire „holt tőkeként”. Az 

értékfeltáró fórumokon alapvetően 

három kritika fogalmazódott meg:

– túlságosan a tárgyi elemekre 

koncentrál: nem nevez meg szemé-
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lyeket, hagyományokat, eseménye-

ket, természeti értékeket

– nem attraktív, ismeretterjesz-

tésre, további tanulmányozásra, 

helyi értékekhez köthető esemé-

nyek szervezésére nem alkalmas

– nem megfelelő az ismertsége: 

sem magának az Értéktárnak, sem 

az egyes értékelemeknek

Ebben az 1. pont alapján meg-

talált személyekkel és a 2. pontban 

megszerzett tudással várunk el-

mozdulást. Cél továbbá, hogy az 

értékelemek rendezvények, közös-

ségi együttlétek (pl. Értéknapok, 

Értékséták) alapját is képezzék, így 

többszörösen erősítve a helyi iden-

titástudatot.

További népfőiskolai temati-

ka-javaslatok:

– Gesztenyés: természeti, tör-

ténelmi (uradalmi haszonnövény), 

néprajzi, gasztronómiai, népművé-

szeti vonatkozásban való feldolgo-

zása.

– a fúvós zenei hagyomány ku-

tatása

– a Kelet-Mecsek Árpád-kori 

emlékeinek összegyűjtése, feldol-

gozása, tematikus úttá szervezése

– a bánáti bazsarózsa – maga a 

növény, és mint szimbólum

– Schwäbischer Ring ‒ magyar-

országi németek emlékhelyei a kör-

nyezetünkben

– civil élet: sok tárgyi emlékünk 

van, de nincsenek módszeresen 

felgyűjtve a dalárdák, valamint a 

színjátszó kör, az iparos kör, az úri 

kaszinó, a  szakkörök, a  zenei élet, 

a  művészeti csoportok és az alko-

tótáborok stb. története.

Hisszük, hogy a fentiek követ-

kezetes és elszánt megvalósításával 

2020-ra sikerül megteremteni – a 

sok elképzelt név közül talán épp 

– a Bencések Nyomdokán Népfő-

iskola tartós működtetésének alap-

vető és stabil kereteit.

Az épülő népfőiskolák közös 

sikerében bízva hívunk és várunk 

mindenkit a Bencések Nyomdokán 

Népfőiskola Pécsvárad–Zengőalja 

létrehozásában és működtetésében 

való aktív részvételre!

Információk: www.pecsvarad.

hu; info@pecsvaradivar.hu

(A  pécsváradi alakuló népfőis-

kola elkészült kiadványán, melyből 

részletet közlünk, a  következő sze-

mélyek és intézmények dolgoztak: 

Szerkesztő: Gászné Bősz Bernadett. 

Szöveg: Bognár Gyöngyvér, Gállos 

Orsolya, Gászné Bősz Bernadett, 

Horváth János, Kutas Éva, Mendöl 

Zsuzsanna, Poór Gabriella. Fotó: 

Baumann Mihály, Beckné Kótsch 

Petra, Glasz György, Horváth Já-

nos, Kutas Éva, Lévai Gábor, Pécs-

várad, Hosszúhetény és Erzsébet 

községek archívuma és Pécsváradi 

Vár Szolgáltató Kft. 2018.)

GÁSZNÉ BŐSZ BERNADETT (Pécs, 1971) magyar–német szakos középiskolai tanár, 
Pénzügy szakon, vállalkozási szakirány szakközgazdász, okl. szakközgazdász turizmus 
menedzsment szakon, Földtudományok Doktori Iskola Társadalomföldrajzi Program 
PhD-hallgató. Rendelkezik nemzetközi rendezvényszervező képesítéssel, a JATE-n pálya-
lélektan szakkollégiumot végzett, a BME ált. kétnyelvű nyelvvizsga német írásbeli és szó-
beli vizsgáira felkészítő tanártréning eredményeként a BME Nyelvvizsgaközpont német 
alap- és középfokú nyelvvizsgáinak akkreditált vizsgáztatója, pályázatíró tréningen vett 
részt Pécsett és a MIOK szakképzésén turisztikai animátor képesítést szerzett. Dolgozott 
népművelői munkakörben a Fülep Lajos Művelődési Központban Pécsváradon. Óraadó-
ként a Lovászhetényi Általános Iskolában, az osztatlan iskola 1-3. osztályában. A pécsi 
Penta Unió Oktatási Centrum német nyelvoktatója volt, külső újságíró volt a Police Press 
Kft-nél, a  Sikeres Nők Lapja, a  Pandúr és a Házak című magazinok munkatársaként. 
2004–2009: a  Fülep Lajos Művelődési Központ, Sportcsarnok, Könyvtár és Várszínház 
igazgatója, 2007–2011: a  Pécsváradi Kistérség információs lapjának, a  Zengő Vidék c. 
havilap szerkesztője, 2009-től a Pécsváradi Vár szakmai vezetője. Előbb Pécsvárad Város 
Önkormányzata, majd 2010 márciusától a Pécsváradi Vár Szolgáltató Kft. alkalmazásá-
ban városmarketinggel és a pécsváradi vár üzemeltetésével foglalkozik. Utóbbiból 2009 
nyarától 2011 júliusáig csupán a múzeumi-műemléki részek tartoztak a felügyelete alá, 
2011 augusztusától a vár teljes területe, a múzeum mellett az étterem és a szálló szakmai 
vezetője. 2016 tavaszától ismét önkormányzati alkalmazásban, az eredeti feladatok mel-
lett a kulturális és a testvérvárosi programok referense is. 2017-től az Értéktér Bizottság 
elnöke és a népfőiskolai projekt felelőse. 2011–2015: elnöke volt a Dél-Dunántúli Vár- és 
Kastélyturisztikai Klaszternek. 1993-ban ment férjhez, férje építőipari kivitelezéssel és 
tervezéssel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. Három gyermekük: András, Bálint és 
Anna Zsuzsanna. Lakóhelyén, Pécsváradon aktív társadalmi életet él, négy és fél ciklus-
ban volt önkormányzati képviselő, a Kulturális, Tájékoztatási és Idegenforgalmi Bizottság 
tagja, a partnerkapcsolatok felelőse. 2014-től 2018 januárjáig volt alpolgármester, 2002 
óta német nemzetiségi önkormányzati képviselő. Megalakulása óta (2004) tagja a Pécs-
váradi Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsnak, majd utódszervezete Partnerkapcsolati 
Bizottságának. Vezetőségi tagja a Német Barátsági Klubnak.




