
Adalékok a Szolnok megyei népi kollégiumok történetéhez
és nevelő munkájához

A népi kollégiumok életrehívása, szervezése s a mozgalom elindítása a Győrffy
kollégisták érdeme. A felszabadulás után is folytatták a korábban elkezdett kulturális
felvilágosító munkájukat. Nemcsak elméletbes foglalkoztak a magyar nép „sorskérdé-
seivel", hanem a gyakorlati munkában is részt vettek: „elmentek földet osztani",
bekapcsolódtak „a szövetkezetek szervezésének nagy munkájába" L, majd 1946. június
16-án, évzáró ünnepségükön a kollégiumi mozgalom országos méretekben való kiter-
jesztése érdekében felhívással fordultak a magyar társadalomhoz: ,',... mi, Győrffy
kollégista diákok, saját fejlődésünk legjobb tapasztalatai alapján állítjuk, hogy <_sak
a mi utunkon nevelődő diákság képes alapjában megteremteni az egyensúlyt ifjúság
és demokrácia között. Ezért egy országos mozgalom megindítására szántuk el magun-
kat, mely céljául tűzi ki, hogy diákotthonokat és kollégiumokat szervez, hoz létre és
épít fel a középiskolák mellett, amelyekben a szegényparasztoknak és munkásoknak
fiai - tömegesen - anyagi gondoktól mentesen, demokratikus szellemben nevelődhet-
nek népünk értelmiségévé. Mi, Győrffy kollégista diákok!, motorjai leszünk ennek
a demokratikus Népi KoUégiumkat Építő Mozgalomnak, és Ígérjük, hogy fáradhatat-
lanok leszünk annak megszervezésében, az erkölcsi és anyagi bázisok megteremté-
sében" 2- É

A bejelentést a magyar társadalom nagy lelkesedéssel fogadta. A Győrffy kollé-
gisták pedig egésa nyarukat népi kollégiumok szervezésével töltötték. Budapesten cs
a vidéki nagyobb iskolavárosokban - főleg a progresszív egyetemi-főiskolai hallgatók
aktív közreműködése nyomán - elkezdődött a szervező munka. A mozgalmat támo-
gatta és segítette a magyar Belügyminiszter is, aki 47471946. sz. alatt leiratot intézett
a városi tanácsokhoz a közép- és főiskolai népi kollégiumok megszervezése tárgyában.
A Hajdú megyei Néplap 1946. aug. 9-1 száma „A Belügyminiszter elvtárs a népi kol-
légiumokért" c. cikkében arról tudósít, hogy a rendelet „felszólítja a törvényhatóság
első tisztviselőjét, hogy a hatáskörükbe eső területen szervezzék meg a népi kollé-
giumokat. A rendelet felhívja a polgármestert, illetve az alispánt, hogy gondoskod-
jék valamennyi iskolaszékhelycn népi kollégiumok elhelyezéséről is, továbbá arról,
hogy széleskörű társadalmi akció induljon a népi kollégiumok érdekében".

A vidéki városok jelentős részében 1946 nyarán és őszén a népi kollégiumokat
meg is szervezték. Azokban a kisebb városokban, helységekben, ahol egy vagy két
középfokú intézmény volt, vagy a feltételek kevésbé voltak biztosítottak, a szerve-
zés jobban elhúzódott. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatója 1946. októ-
ber 18-án a debreceni Tankerület Főigazgatójától kért engedélyt arra, „ . . . hogy a szer-
vezés alatt álló szolnoki népi kollégium helyet kapjon az iskola épületében". A ké-
rést azzal indokolta, hogy „a város vezetőségének ez hivatalos álláspontja és a köz-
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vélemény is itt látja biztosítottnak a népi tehetségmentést". A megindulás anyagi
feltételeit a város demokratikus pártjai, társadalmi szervezetei, az állami vezetés,
valamint a város dolgozói közösen biztosították. Tudjuk, hogy a vármegye ekkor
mintegy 20 000 Ft-ot szavazott meg a népi kollégium felszerelésére, berendezésére J.
A tankerületi főigazgató örömmel járult hozzá és engedélyezte a kollégiumnak az
iskola épületében való elhelyezését. Az engedély birtokában az épületet, a különböző
helyiségeket kellett rendbehozni, a háborús nyomokat el kellett tüntetni. Az egykori
forrás szerint „a város polgármesterének, a cukorgyárnak, a papírgyárnak, az MNDSZ-
nek, a szüiői társadalomnak a támogatásával, a növendékek és tanárok kétkezi mun-
kájával és a VKM 9500 Ft-os újjáépítési segélyével" mindez megtörtént, s az újra
csinos, több mint félévszázados objektum hajlékot adott a kezdetben 80 személyes
Mészáros Lőrinc népi kollégiumnak''. A kollégium a főépületben elfoglalt 4 háló-
termet!, ebédlőt, betegszobát, konyhát, mosókonyhát és nem utolsósorban személyzeti
lakószobákat '.

Ez a szolnoki népi kollégium nemcsak példát, de lendületet, ösztönzést adott
f'.rrn, hogy a megye többi városai is elkezdjék kollégiami szervező munkájukat. Karcag
város polgármesterének kezdeményezésérc 1947 nyarának végén, az iskolai év kezde-
tére szintén sikerült megszervezni a népi kollégiumot, amit Győrffy Istvánról neveztek
el''. Juhász József volt a kollégium első igazgatója, aki fáradságot, akadályt nem
ismerve, hallatlan ambícióval dolgozott a kollégium megszervezésén. A kollégium
éictrehívása után is számtalan akadályozó tényezővel keilett szembenézni, meg-
birkózni. A helység (épület) biztosítása mellett gondoskodni kellett a minimális fel-
szerelésről - asztalok, székek, szekrények, ágyak stb. -, étkeztetésről, fűtésről, s mind-
ezek nagy részét társadalmi összefogás alapján.

Törökszentmiklósról Dr. Vásárhelyi Károly 1947. szeptember 16-án azt jelentette
a tanügyi főigazgatónak, hogy „a NÉKOSZ keretében a tiszai-közép járás Budai
Nagy Antal Népi Kollégium Törökszentmiklóson 19 taggal megnyílt". A kollégiumban
a 2 polgári iskolai és 4 gimnáziumi tanuló mellett 13 általános iskolás növendék is helyet
kapott'. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium iskolai 48-as bizottsága elhatározta,
hogy az 1947 48-as tanévben maximálisan fogják támogatni a szolnoki leány népi kol-
légium megteremtését '\ Jász-Nagykun-Szolnok vm. tanfelügyelője pedig arról értesí-
tette a tankerületi főigazgatót, hogy a megye hároméves gazdasági-újjáépítési terv-
bizottsága mintegy 1500 000 Ft hitelkeretet engedélyezett kulturális intézmények léte-
sítésére - s ebbe beletartozott természetesen a népi kollégiumok további szervezése,
ill. támogatása is !l.

1947 novemberében a karcagi kollégium igazgatását Rátkai István vette át.
Közbenjárása nyomán Karcag egykori állami, párt- és társadalmi szervezeteinek veze-
tősége és a város haladó gondolkodású dolgozói nagy megértéssel és áldozatkészség-
gel segítették mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban a fiatal intézményt igen
fontos küldetésében. Külön ki kell emelnünk Tüdős Imre nevét - MKP karcagi
szervezetének titkárát, majd a nemzeti bizottság elnöke -, aki elévülhetetlen érde-
meket szerzett nemcsak a kollégium létrehozásában, hanem annak zavartalan fenn-
tartásában is. Az egykori forrás szerint',,-... fáradságot nem ismerő munkája és
harca tette lehetővé, hogy a kollégiumunk gazdasági viszonyai a legnehezebb téli
napokban is jónak mondható körülményeket biztosítottak kollégistáinknak" f" akkor,
amikor pl. a debreecni népi kollégisták fűtetlen hálótermekben vészelték át a telet
Anélkül, hogy érdemeit kevesbítenénk, tudtuk, hogy e törekvésében maga mögött
érezte Karcag kommunistáinak, demokratikus pártjainak s a város haladó gondol-
kodású dolgozóinak egyértelmű támogatását és ösztönzését.

Ezeket a népi kollégiumokat meg is kellett ismertetni a megye lakosságával,
az érdekeltekkel, mert egy-egy kollégium különösebb propagandát nem tudott kifejteni.
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Ismertetésük az iskolák, pártok, népi, társadalmi és közigazgatási szervek útján tör-
tént. Külön ki kell emelnünk Szolnok megye társadalmi és tömegszervezeteinek fel-
világosító tevékenységét a népi kollégiumok ismertetését illetően. A pedagógus szak-
szervezet megyei bizottsága pl. a nevelők ideológiai továbbképzése során kötelező
témaként tűzte napirendre, amit tantestületi jegyzőkönyvek is bizonyítanak.

1947 őszén jelent meg a VKM-nek a népi kollégisták utólagos középiskolai fel-
vételéről szóló rendelete. Erről tájékoztatja a ref. középiskolákat a Debreceni Pro-
tcst-áns Lap is: „A népi kollégiumok egyes középiskolai tanulói anyagi és egyéb
rajtuk kívül álló nehézségek folytán csak az iskolai beíratások határideje után, elkésve
nyertek kollégiumi felvételt..., felhívom iskoláink igazgatóit, hogy a népi kollé-
giumok egyes utólag jelentkező tanulóit legkésőbb f. év okt. hó 15-ig . . . a létszám
engedte kereteken felüi is vegyék fel, 111. írják b e . . . " 1 1 - amire nem egy esetben
kerüli- sor a Szolnok megyei népi kollégiumokban is.

1948. május 15-től Kónya István, a gimn. óraadó tanára lett a karcagi népi koll.
igazgatója '- - aki jelenleg a debreceni KLTE Marxizmus-Leninizmus Tans/.ékcsoport
vezetője, oktatási rektorhelyettes. Áldozatkész munkája, ügyszeret-ete révén igen jelen-
tős érdemeket szerzett a kollégium tartalmi munkájának kialakításában:, tekintélyének,
népszerűségének növelésében.

Ezek a népi kollégiumok - a korábbi internátussal szemben - nemcsak lakást
és ellátást biztosítottak a növendékeknek, hanem a nevelő munka új, demokratikus
formáinak, változatos módszereinek gazdag sokszínűségével igyekeztek a szegény-
sorsú, de tehetséges, főleg munkás és paraszt származású gyerekekből a kibontakozó
új társadalom számára jól képzett, demokratikusan gondolkodó értelmiségieket nevelni.
Erre utalt a NÉKOSZ alapszabályzata is, miszerint a népi kollégium „ . .. demok-
ratikus módszerekkel, demokratikus szellemű nevelést és továbbképzést ad tagjainak
abból a célból, hogy azok tanulmányaik elvégzése után a korszerű tudással, jól fel-
készült és a demokratikus életre megbízhatóan formált munkásai legyenek az egész
magyarság és ezen belül elsősorban a parasztság és a munkásság fejlődésének" 1?'.
Ezt alátámasztotta a NÉKOSZ I. Országos Nevelésügyi Konferenciája is, amelyen
kimondták, hogy j , . . . a népi kollégiumokat szociális intézményekből fokozatosan
nevelési intézményekké kell átalakítani" ''.

A karcagi Győrify István népi kollégiumnak az 1947'48. iskolai évben 28 tagja
volt, s ez a létszám részben „ . . . a gimnázium helybeli és környéki, részben pedig
a karcagi különböző általános iskolák és a mezőgazdasági középiskola növendékeiből
tevődött össre" ''. A szolnoki Mészáros Lőrinc Népi Kollégium tagsága pedig már
120 főre növekedett. Ebből 42 fő a Verseghy Gimnáziumnak volt a tanulója, a töb-
biek viszont a különböző szakiskolák növendékei voltak "'. A mezőtúri Állami Gim-
názium évkönyve szerint 1948 49-ben a 157 növendék közül 42 lakott népi kollégium-
ban ''. A népi kollégisták szelleme és magatartása igen po/itiv nevelő hatást gya-
korolt a különböző oktatási intézmények tanulóifjúságára.. A Verseghy Gimnázium
egykori igazgatója úgy ítélte meg, hogy a tanulóifjúság számára a „legdöntőbb hatást
jelentette . . . a Mészáros Lőrinc Népi Kollégium tagságával való együttélés" !0.

Ezekben a népi kollégiumokban közösségi nevelést igyekeztek megvalósítani.
Az ifjúság önkormányzatot szervezett, amely a tagok közösségi formálódásának alap-
vető eszköze volt. A különböző korú fiatalok nevelésére vonatkozó életkori sajátos-
ságok figyelembevételével megteremtették a kollégisták közösségi együttélését, az
együttnevelődés társas módszereit, szabadabb művelődését. Megteremtették az önte-
vékeny gyakorlati munkacsoportokat, az ideális versenyszellemet kollégiumon belül
és a kollégiumok között, a munkaszervezés és munkavégzés közösségi kritikán fel-
épülő formáit. Ugyanakkor kollektív vezetés érvényesült. A vezetőségnek tagja volt
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a/ igazgatói, helyettese a nevelőtanár, a gondnok, az ifj. titkár és a szövetkezetek
elnökei. A közösség legfőbb szerve a taggyűlés volt. A kollégium alapsejtjét a szoba-
szövetkezet - mint elsődleges közösség - alkotta, amely kb. 8-12 tagból állt, s veze-
tőjét a tagok választották. Kezdetben csak gazdasági jellegű funkciót látott el, majd
a kulturális tevékenység központja lett, míg végül a kollégiumi közösségi nevelés
legerősebb, legdöntőbb eszközévé vált. A tanulás segítése mellett a tagok magatartás-
beli és modorbeii hibáit, hiányosságait nyesegette, a közösségi szellemet erősítette,
az együvé tartozás gondolatát mélyítette, amely a kollektíva közösséggé formálódását
szolgálta. A szövetkezetek általában versenyben álltak egymással. Ez a versenyszel-
lem a tagokat nagyobb teljesítmények elérésére sarkallta, s így az egész kollégium
színvonalát alapjaiban emelte.

A kollégium belső életéhez szervesen kapcsolódtak a hetenként megtartott ún.
kollégiumi estek. Ezek programja igen tartalmas s ugyanakkor változatos is volt:
a rendszeres tájékoztatást és politikai nevelést szolgáló aktuálpolitikai előadások,
a tanulmányi munka értékelése, a közösségi nevelés problémáinak megvitatása mellett
sor kerülhetett különböző kulurális rendezvényekre is. A kollégisták ideológiai kép-
zését szolgálta a központ által előre, mintegy negyedévre meghatározott ideológiai-
munkásmozgalmi jellegű témák rendszeres feldolgozása, közös megvitatása. Az 1948,49.
tanévtől kezdve pedig a természettudományos világnézet kialakítása érdekében havon-
ként a kollégiumi est keretében természettudományos előadást iktattak be minden
kollégiumban líi. Ezeknek a kollégiumi esteknek is nagy volt az emberformáló, ne-
velő hatásuk.

A népi kollégiumokban találkozunk elsőként a tanulókörökkel, amelyek igen
eredményesen működtek. E körökben általában az egy iskolába járó, azonos korú
növendékek tartoztak, amelyeknek alapvető célja volt az iskolai tanulmányi, mozgalmi
munka közös segítése, ellenőrzése. A hetenként rendszeresen megtartott elméleti sze-
mináriumok és viták is a kollégisták ideológiai képzését szolgálták. Ezek a formák
a nevelés és önnevelés nagyszerű eszközei voltak az egyéni képességek kibontakoz-
tatására, a társas és egyéni ellenőrzés és fegyelem megvalósítására, s ezzel a közösség
iránti felelősség kifejlődését segítették. Ezekben a kollégiumokban új és pozitív
emberi tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkező embertípus formálódott.
Kardos László 1948. febr. 16-án A népi demokratikus nevelés és a népi kollégiumok
problémái címen Debrecenben tartott előadásában többek között rámutatott a/okra
a jelentős eredményekre, amelyeket a felszabadulás után a demokratikus nevelés
terén elértek: „...kialakulóban van egy új embertípus, amely a személyesen átélt
közösségi élményeken keresztül igazi alkotó egyéniséggé fejlődik ki '".

A kollégistáknak - félévkor és év végén - a kollégiumi stúdiumokból is vizs-
gázniuk kellett. Általában a „kollégiumi hét" keretén belül került sor erre az ak-
tusra. A középiskolás kollégistáknak pl. Magyarország utolsó 100 évének gazdasági
és politikai fejlődéséről, a kulturális és sportélet jelentősebb mozzanatairól kellett
számot adniok írásban és szóban. A kollégiumi hét alkalmával közösségi munkát is
végeztek, amit ankétok rendezesd, különböző megbeszélések, vetélkedők tettek válto-
zatosabbá 20. Ezeket a vizsgákat kritikával és önkritikával is összekapcsolták, máshol
a kollégiumi est keretében tartották. Minden hibára rámutattak, a jót külön is meg-
dicsérték.

A kollégisták, amint látjuk, a legkülönbözőbb társadalmi munkában vettek részt.
Ezek közül igen jelentős volt az ún. falujárás, amely bekapcsolta a kollégiumot a tár-
sadalmi közéletbe, a társadalom vérkeringésébe s ezáltal meggátolta az intézet belső
elszigetelődését. Ugyanakkor önállóságra, bátor fellépésre, a gyakorlati kérdések
megoldásában való jártasságra nevelte a fiatalokat. A falujárás valamennyi Szolnok
megyei népi kollégium esetében rendszeressé vált és az országos helyzethez viszo-
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nyitva is komoly eredményeket könyvelhettek el e téren maguknak a kollégisták.
A falujárás mellett meg kell említenünk a kollégisták üzemlátogatását is: pl. nem
egy esetben látogatták meg a szolnoki papír-, cukor-, vagongyárat és még néhány
más üzemet. A NÉKOSZ Központ pedig azt kérte a leánykollégiumtól, hogy a poli-
tikailag legfejlettebb tagjai havonta egy vasárnap menjenek ki a környező falvakba
az EPOSZ leánykoszorúinak instruálására.21

A felszabadulás után a diákfiatalság körében joggal merült fel az az igény,
hogy alaposabban és mélyebben tanulmányozzák és ismerjék meg a magyar társa-
dalmi valóságot, elsősorban a munkásság és a parasztság helyzetét, a társadalmi
mozgás folyamatát. A kollégisták egy része falukutató munkára is vállalkozott.
Az elért eredmények arra ösztönözték a NÉKOSZ központot, hogy e kutatásoknak
szervezett formát teremtsen. így alakult meg a Honismereti Mozgalom 1947 őszén
azzal a céllal, hogy „. . . a magyar középiskolás és főiskolás diákság széles rétegeit
belevezesse a társadalomkutatás gyakorlati munkájába. Ebben a munkában egyrészt
élményszerű tapasztalati anyagot szereznek diákjaink a magyar társadalom jelenlegi
állapotáról és problémáiról, másrészt elsajátítják a társadalom megismerésének mód-
szerét" 22. Ez a szociográfiai munka fejlesztőleg hatott a diákfiatalokra és önálló
gondolkodásra, ésszerű kritikára nevelte őket. Erősítette a közösségi munka szemlé-
letét és gyakorlatát, tagjait a munkában szerzett közös élménnyel kapcsolta össze,
s ennek következtében a fiatalok egymáshoz való viszonya tartalmasabbá és komo-
lyabbá vált. A kollégisták - nevelésük folytán - politikailag érettebbek, tájékozot-
tabbak voltak egykorú diáktársaiknálA). Az egyik korabeli dokumentum megállapí-
tását idézve: „ . . . a középiskolákban a legértelmesebbek, legfejlettebbek voltak, így
a vitákat könnyen megnyerték és az iskolák közösségi életét is ők irányították"2i.

1948 nyara fordulatot jelentett az iskolák történetében. Az államosítás politikai
és társadalmi feltételei egyre jobban érlelődtek, s az iskolák államosítását az állami,
párt- és társadalmi szervezetek mellett a dolgozók is egységesen támogatták. A diák-
ifjúság szava is jelentős volt ebben a küzdelemben. Az ifjúság zöme nemcsak egyet-
értett, de levelekben, felterjesztésekben, táviratokban követelte az államosítást. E harc
kezdeményezői, élharcosai között találjuk a Szolnok megyei kollégistákat is.

A karcagi Győrffy Kollégium - a megye többi kollégiumával együtt -
a"', 1948 49-es tanévre ismételten meghirdette a felvételi pályázatot: „Pályázhatnak
a helybeli gimnázium, mezőgazdasági középiskola és valamennyi helybeli általános
iskola felsőtagozatának szegenysorsú, paras/ti vagy munkást, kivételesen szegénysorsú
értelmiségi számvnuású, legalább általános jó elömenetelü fiú növendékei" - olvassuk
az egykori dokumentumban -•'.

Mint ismeretes, 1948 őszétől a NÉKOSZ központ új munkaprogramot írt elő
valamennyi kollégiuma számára. Az új nevelési terv pozitívumait a következőkkel
indokolták: „1. egységes nevelési rendszert vezetett be a Szövetség összes kollégiu-
maiba az előző évi. . . nevelési munkával szemben; 2. a sokoldalú kollégiumi foglal-
koztatásba egyensúlyt igyekezett belevinni; 3. növelte a kollégisták munknkészségét
éá rendszeresebbé tette a kollégiumok belső életét''. A középiskolás kollégiumok
központi munkaprogramjában így jelentős helyet kapott az iskolai, diákszövetségi,
kollégiumi munka mellett a kulturális, sport- és honismereti tevékenység is 26.

1948 ősze fordulatot jelentett a népi kollégiumi mozgalom életében, történeté-
ben. Mint ismeretes, fokozatos kiépülésük és megerősödésük után bizonyos fajta befelé-
fordulás jellemezte tevékenységüket; hibák, hiányosságok is előfordultak munkájuk-
ban. Ezért az MDP Politikai Bizottsága is napirendre tűzte és alaposan megvitatta
a kérdést. „A NÉKOSZ helyzetéről, további feladatairól" hozott határozatot Révai
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József ismertette 1948. szeptember 21-én a NÉKOSZ kommunista aktíváján. Az MDP
kritikája s/erint a hibák: a párttól való elszakadásban és valamiféle („NÉKOSZ ön-
tudatra" nevelésben, parasztromantikában, az ifjúság vezető-világmegváltó szerepéről
vallott felfogásban, a tanulmányi munka és szakmai képzés elhanyagolásában és
lebecsülésében, a kommunista erkölcs és etika megsértésében, a szabadosságban nyil-
vánultak meg2/. Ezek a hibák, torzulások, avantgardista törekvések nagyon kis mér-
tékben a Szolnok megyei kollégiumokban is fellelhetők voltak. Miért mondjuk azt,
hogy kis mértékben? Azért, mert az említett hibák elsősorban főiskolai, egyetemi
kollégiumokban fordultak inkább elő, s a középiskolai kollégiumokra csak kevésbé
voltak jellemzőek.

A határozatot valamennyi Szolnok megyei kollégium megvitatta, saját hibáikat,
fogyatékosságaikat figyelembe véve meghatározták a feladatokat is. Nyilvánvalóvá
vált, hogy elsősorban a tartalmi munkán és szemléleten kellett változtatni, ami nem
kis erőfeszítést igényelt vezetőktől és kollégistáktól egyaránt. A kezdeti eredmények
is lassan születtek. A központnak a középiskolás kollégiumok évnyitójáról szept. végen
kelt tájékoztató körlevele is már az új szemléletet tükrözi: „Az évnyitónak meg-
felelően kell reprezentálnia azt a megújhodást, amely a népi kollégiumi mozgalomban
bekövetkezett, és meg kell mutatni azt a természetes optimizmust, amellyel a kollé-
gisták az új munkaév naay feladatai elé néznek. Az évnyitónak társadalmi eseménnyé
kell válniok . . . " *.

A NÉKOSZ központ a kritika után szervezeti változtatásokat is eszközölt. Tájé-
koztatta szervezeteit a kollégiumi vezetőség új összetételéről és a kollégiumi bíró-
ságról. E szerint a vezetőségnek tagja: „ . . . a z igazgató, a titkár, minden 15 kollé-
gista után egy-egy választmányi tag, jkv.-vezető, egy ellenőr és egy könyvtáros";
a kollégiumi bíróságot pedig a következők alkotják: „elnök: igazgató, a népügyé.szt
a vezetőség nevezi ki a választmányi tagok közül és népbírák". A szövetkezetek
változatlanul megmaradtak választott elnökökkel az élükön ~J. A középiskolás kollé-
giumi bíróságok súlya, jelentősége a korábbiakhoz képest nőtt: J,.. . indokolt esetben
évközben is mondhatnak ki olyan ítéletet, Ül. hozhatnak olyan határozatot, amely
egyes kollégistákat a kollégiumból kizár" - olvassuk a központ körlevelébenM.
A Szolnok megyei kollégiumokban is sor került ezekre a szervezeti változtatásokra,
ami tulajdonképpen a demokratizmus szélesítését, növelését jelentette.

Az 1948 49-es tanév második felében valamennyi népi kollégiumban a párt ká-
tikája után eltelt időszak munkáját értékelték. 1949 januárjában szervezte meg a köz-
pont a 4. középiskolás konferenciát, ahol a népi kollégiumok perspektívájáról is szó,
esett. A népi kollégiumok viszont újabb sikerek, eredmények eléréséért, felmutatá-
sáért küzdenek. A legfontosabb feladatok között találjuk a kollégiumok szociális
összetételének javítását, a tanulmányi eredmények fokozását, a kollégium és a társa-
dalmi élet élő, eleven kapcsolatának szélesítését és mélyítését, a különböző társadalmi,
közéleti munkákban!, agitációkban való fokozottabb részvételt.

A népi kollégisták és népi kollégiumok 1949-ben küldetésük végéhez közelednek.
Ugyanis napirendre került az egységes állami kollégiumi hálózat kiépítésének a kér-
dése, amit nem indokolt teljesen a proletárdiktatúra megteremtése sem. 1949 január-
jában a 4. középiskolás konferencián az egyik napirend az állami kollégiumokkal
való egyesülés előkészítését és problémáit taglalta J). 1949. június 10-én tartották a népi
kollégiumok küldöttei III. rendes közgyűlésüket, amely határkő volt a NÉKOSZ tör-
ténetében. Az aktuális kérdések megvitatása után határozatot fogadtak el, amelyben
kimondták a „ . . .NÉKOSZ feloszlatását és a kollégiumok államosítását32 Szolnok
megyében a népi kollégiumok államosítása, 111. átszervezése 1949 nyaráig megtörtént.
A VKM-ben korábban életrehívták az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatalt,
amely az irányítást és felügyeletet végezte.
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Mivel zárhatjuk gondolatainkat? A népi kollégiumok is beletartoznak a koalíciós
időszak sokszínű összetettségébe. Létrehozásuk oly jelentős tényező volt, ami nékül
jelen társadalmunknak igen sok hasznos tagja, vezetője nem került volna felszínre.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szolnok megyei népi kollégiumok is betöltötték- fel-
adatukat. E sajátos történelmi korszakban ez a progresszív szervezet, társadalmi moz-
galom elsősorban a megyében lakó diákok százainak biztosította az ellátást, a tanulás
és nevelés gondtalan lehetőségét. Ezek a kollégiumok perspektívát nyitottak növen-
dékeiknek - a bizonyosan ismert hibák ellenére is - a tudatosan neveltek a népi de-
mokrácia szolgálatára. A közösségi nevelés és formálódás első intézményei voltak,
amelyek a nevelés és önnevelés nagyszerű lehetőségeit is magukban hordozták. Köz-
oktatási intézményeink közül (- társadalmi -) itt valósul meg legelőször a diák-
önkormányzat, az ifjúság tudatos politikai, világnézeti nevelése, a társadalmi akti-
vitásnak a szakmai képzéssel való igen szerencsés párosítása.

A népi kollégiumokban alkalmazott nevelési elvek és módszerek egy része sok
vonatkozásban követendő példa lehetne mai kollégiumainkban is. Az iskolakollégium
gondolatát - amely azóta feledésbe merült - napjainkban is hasznosnak látszana fel-
eleveníteni. Nagy gondot fordítottak a népi- és mozgalmi dalok elsajátítására és ezzel
az ifjúság között a dalkultúrát széles körben terjesztették. Legalább ilyen teret
nyert a népi tánckultúra ápolása és népszerűsítése is.

Igaz, a népi kollégiumoknak számtalan harcot kellett megvívniuk a maradisággal,
a bürokráciával, a rosszindulatú rágalmakkal, propagandával. Sokszor maguk a peda-
gógusok sem tudták megvédeni a mozgalmat az alaptalan gyanúsításoktól, mert ők
maguk sem ismerték vagy nem elégé ismerték a népi kollégiumokat annak ellenére,
hogy 1947 tavaszán ideológiai továbbképzés keretében foglalkoztak a város és a megye
nevelői is e kérdéssel. Egy negyedszázad távlatából azt is megállapíthatjuk, hogy
a népi kollégiumokban helyenként valóban előfordultak avantgardista törekvések,
de nem ez volt általános jellemzője a mozgalomnak. Reakciós ellenfelei és a dogma-
tista szónokok híresztelték elsősorbari, s ezek az eltúlzások beivódtak a köztudatba is.

Korántsem akarjuk érdemein felül értékelni a mozgalmat, de elfogultság nélkül
mondhatjuk, hogy az a nemzedék, amely az egykori népi kollégiumok falai között
nevelkedett, s mohón szívta magába az új ismereteket és tudományr, napjaink szocia-
lizmust építő társadalmában is helytállt. Ez a nemzedék ma is a társadalmi és köz-
élet legkülönbözőbb területén dolgozik, legtöbbje hittel és nem céltalanul, életuntán.
Ez a nemzedék a népi kollégiumok néikül feltehetően elkallódott volna. Ugyanis
a kollégiumok hívták és fogadták be a távoli falvak, tanyák paraszt és munkás
gyermekeit, itt kapták az első ösztönzést a továbbtanulásra. Az itt kialakult közösségi
élet szárnyakat adott a bekerült fiataloknak, s egy-két év után alig lehetett ráismerni
a még mindig csizmában járó, de már eszmélő, korábban félszeg és bátortalan, gyak-
ran politikailag is közömbös fiatalokra. Ha ttck otthon maradnak - népi kollégiumok
híján -, elvesztésük a társadalom számára is igen súlyos szellemi veszteséget jelentett
volna. A Szolnok megyei népi kollégisták, politikai, társadalmi, kulturális vonatkozás-
ban jóval többet tettek a kibontakozó új társadalomért, a haladáséit, mint miről
- dokumentumok hiányában is - e szerény dolgozat beszámol. Mi is tisztában va-
gyunk azzal, hogy a Szolnok megyei népi kollégiumokra vonatkozó adataink csak
adalékok, s e munkánkkal tulajdonképpen annak a nagy monografikus műnek a maj-
dani létrehozásához szeretnénk hozzájárulni, amely a Szolnok megyei népi kollégiu-
mok történetének és ncvelőmunkájátiak megírására fog vállalkozni.

A népi kollégiumi mozgalom születésének negyedszázados jubileumán - a jelen-
tős alkotások fényében- - e vázlatos adalékok felsorakoztatásával is megkíséreltük
jelezni a szervezeti és tartalmi kibontakoztatást, a hősi küzdelmet, a beteljesülést.
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Napjainkban is hasynos okulni a történelemből, mert erőt ad előrehaladásunk, jö-
vendő útjaink formálásához példaképeket állít, hitünket erősíti, vagy éppen eszméltet.
Az utódok e küzdelmes múltból is merítsenek erőt jelen céljaik, feladataik megvaló-
sításához.

Dr. Vaskó László
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