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A jász népfőiskolák történetéből
Jász-Nagykun-Szolnok megye mű-

velődéstörténeti kutatása nem lenne
teljes a térségben működött népfőisko-
lák történetének feltárása nélkül. A
magyar népfőiskolai mozgalom törté-
netéről kapott áttekintés segítséget ad
a megyében fellelhető néhány - s első-
sorban jászsági - népfőiskola tanul-
mányozásához. A két világháború kö-
zött kiteljesedett és az intézményese-
dés felé haladó népfőiskolai mozgalom
helyzetéről a Boros Lajos által szer-
kesztett és 1944-ben megjelent elem-
ző, értékelő összefoglalásból kapunk
ismereteket. Az összefoglaló tanul-
mánykötetet: A magyar népfőiskolai
mozgalom helyzetéről azoknak az
adatoknak a feldolgozásával készítet-
ték, amelyeket a belügyminiszteri kör-
rendelet alapján kértek be valamennyi
törvényhatóság első tisztviselőjétől és
a megyei városok polgármestereitől. A
körrendelet megalkotásának elsődle-
ges célja az volt, hogy a népfőiskolai
mozgalom, egyre nagyobb mértékű ki-
teljesedéséről átfogó képet kapjanak a
hatóságok.

A népfőiskolák szükségességét,
népnevelő feladatát különösen fontos-
nak tartották, azonban a népfőiskolai
kurzusok tartalmáról, színvonaláról,
változatos időtartamáról nagyon kü-
lönböző volt a vélekedés. A kérdőíven
a népfőiskolára, népfőiskolai tanfo-
lyamra vonatkozó legfontosabb adato-
kat kérték és kapták meg az ország
valamennyi törvényhatóságától. így ez
az átfogó tanulmánykötet megközelítő
pontossággal ad képet a két világhábo-
rú között működött népfőiskolák, nép-
főiskolai tanfolyamok helyzetéről.

A rövidebb, néhány hétig tartó kur-
zusokat népfőiskolaként, míg a több
hónapig tartókat népfőiskolai tanfo-
lyamként minősíti a kötet szerkesztője.

Ebből az országos, népfőiskolákról
szóló kimutatásból megtudhatjuk,
hogy 1922 és 1942 között megyénk
területén Jászberényben és Karcagon
szerveztek népfőiskolákat. (Az adat-
gyűjtés nem volt teljes, hiányzik belőle
a mezőtúri és törökszentmiklósi pro-
testáns népfőiskola.)

A korabeli megyei és helyi sajtótér- majd a gazdaifjú faluja életét és problé-
mékek tanulmányozása során az idő- máit."
pontok könnyen ismertté váltak. így
tudjuk, hogy az első jász népfőiskola
megnyitására 50 évvel ezelőtt, 1942.
január 8-án került sor a Jászberényi
Tanítóképző Intézetben. A karcagi
népfőiskola szintén 1942-ben nyílt
meg, anyagi helyzetéből és szervezési
nehézségekből adódóan azonban csak
rövid ideig tudott működni.

A jász népfőiskola az ország 119
népfőiskolája közül az egyik volt
1942-ben. Ekkor már komoly bentla-
kásos népfőiskolák működtek az or-
szágban, s a hazai és külhoni példák
sürgették a szervezőket az elhatározá-
suk végrehajtásában.

A Jász Hírlapban 1940-ben dr. Er-
dős István írása Miért kellenek a nép-
főiskolák?, majd 1941-ben az Ugar
című kulturális folyóiratban Bognár
Gyula írása: Miért van szükség a jász-
berényi népfőiskolára? már jelezte a
szervezés szándékát.

Bognár Gyula - tanítóképző intézeti
tanár - terjedelmes írásában a Jászság
gazdaifjúságát ékes szóval buzdítja ta-
nulásra, a népfőiskolán való részvétel-
re. „A Jászság tehetséges, jellemes
gazdaifjúságának részt kell vennie a
január hónapban meginduló jászberé-
nyi népfőiskolai tanfolyamon. Széle-
sebb látókörű, nagyobb tudású, öntu-
datosabb, vezetni és irányítani tudó
magyar földműveseket akarnak itt ne-
velni. Jóeszű, tehetséges ifjainknak
meg kell ismerni a magyarság nagy
sorskérdéseit, meg kell győződniük az
összetartás, az egyetakarás fontosságá-
ról, ... de látniok kell, hogy önzetlen,
akaraterős emberekre van szüksége az
országnak, s hogy jellem nélkül a leg-
nagyobb tudás is értéktelen. Nagy
szükség van a helyes magyar és a
helyes paraszti öntudatra ébresztésre
is. Ezért kell a falu vezető gazdáinak
ismerniök a magyarság történetét, föld-
jének mivoltát, természeti kincseit, s
általában a magyarság helyzetét Eu-
rópa népei között. Ezeknek az ismere-
teknek a birtokában másképpen látja

Részben ez az érzelmekre is ható
felhívás a magyarázata annak, hogy
miért éppen a Jászságban szerveződött
és valósult meg a tízhetes népfőiskolai
tanfolyam a vármegyében. Másrészt
magyarázatot kapunk erre a kérdésre,
ha a jász öntudat felől közelítjük meg a
kérdést. A Jászság a megye területi
elhelyezkedésében önálló közigazgatá-
si egységet képezett évszázadokon ke-
resztül. A történelmi múlt, a korábbi
kiváltságos állapot, illetve az önálló
közigazgatás gyakorlásának hatása
nem múlt el nyomtalanul. A jász öntu-
dat - társadalomnéprajzzal foglalkozó
kutatók összegzése alapján - megmu-
tatkozik a munkához való viszonyban,
a munkával szerzett javak értékelésé-
ben, maga után vonva egy sor magatar-
tásbeli sajátosságot, szokást és szimbó-
lumrendszert. A munka erkölcsi kate-
gória és értékmérő a jász közösségek-
ben. Realizálódik ez a települések kül-
ső képében, gazdálkodásában, családi-
rokoni kapcsolataiban, valamint a mű-
veltség iránti igényében és puritán élet-
vitelében.

Az iskoláztatás lehetősége a jász
ifjak számára ugyanolyan volt, mint az
ország bármely részén. A kis- és kö-
zépbirtokon való tanyás gazdálkodás
az elemi iskolát végzett 12 éves fiúgye-
rekeket csak kivételes esetben tudta
nélkülözni. „A parasztság iskoláztatá-
sa, műveltségük gyarapítása a közokta-
tás velük szembeni mostohasága, azaz
a falusi népiskolai oktatás elhanyagolt-
sága miatt nem valósult meg a kívánt
mértékben, s ez gátolta a kisgazda
osztályt önálló igényeinek érvényre
juttatásában." - írja e kor jelentős szo-
ciálpolitikusa, Czettler Jenő, aki agrár-
szakértő is egyben.6 Az általános és
mindenkire kötelező népoktatás és
egységes tanterv a két világháború kö-
zött csak részben valósult meg. Ennek
egyrészt szociális, másrészt iskolaszer-
vezeti okai vannak. A szociális okok a
parasztság széles rétegeinek anyagi
helyzetéből adódtak, míg az iskola-
szervezeti okok között az iskolákat

* Elhangzott az első Jász Népfőiskola 50 éves évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen, 1992. január 17-én,
Jászberényben
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fenntartó testületek (állam, egyház,
község, magánszemélyek) mindenkori
anyagi helyzete volt a meghatározó.
Az egytanítós, hatosztályú tanyai ele-
mi iskola munkáját az alapvető mű-
veltség terjesztésében aligha lehet
összemérni egy nagyobb városi vagy
éppen fővárosi iskolával, amelyben a
felszerelés és a tanerővel való ellátott-
ság viszonylag kielégígő lehetőséget
biztosított az oktatók számára. Rész-
ben ez az oka annak, hogy a parasztság
soraiból nagyon kevesen jutottak el a
középiskolába. Földes Ferenc felméré-
se szerint az 1930/31- es tanévben 844
parasztgyermek járt gimnáziumba. Ez
a középiskolai tanulóifjúság 1,3%-a.7

Az elemi iskolából kikerülő paraszt-
származású falusi fiatalok számára a
művelődés, szórakozás lehetőségét az
iskolán kívüli népművelési bizottságok
által szervezett előadások, tanfolya-
mok jelentették a jól működő olvasó-
körök, gazdakörök, kulturális egyesü-
letek programjai mellett. Jász-Nagy-
kun- Szolnok vármegye iskolán kívüli
népművelésének történetét megismer-
hetjük a Soos József által szerkesztett,
és 1943-ban megjelent kötetből.8 Az
1922 és 1942 közötti éveket felölelő
időszak változatos, sokszínű népműve-
lési tevékenységről számol be a könyv.

A Jászság: Jászberény és a jász
falvak kihasználva azt a szellemi lég-
kört, amit a térségben élő értelmiség, a
tanítóképző intézet és a középiskolák
tudós tanárai, a jászság tollforgatói,
művészei jelentettek, jelentős eredmé-
nyeket értek el az iskolán kívüli nép-
művelés területén. Ilyen előzmények
után került sor az első jász népfőiskola
megszervezésére. A szervezésben Vá-
gó Elemér - gyakorlóiskolai tanár -
személye meghatározó volt. Az 1941
őszén megkezdődött szervezésnek két
útja volt: az Ugar című folyóiratban
megjelent felhívás az 1942 januárjában
induló népfőiskolára, valamint az a
körlevél, amelyben a jász falvak pol-
gármestereitől várták azoknak a fiata-
loknak a népfőiskolára küldését, akikre
^visszatérésük után a faluvezetésben
számítanak. Ugyanezt a felhívást meg-
kapták a KALOT helyi vezetői is
ugyancsak javaslattevő céllal. A felvé-
tel a népiskola 6. osztályának végzett-
ségéhez, valamint a tandíj befizetésé-
nek vállalásához volt kötve. A felhí-
vásra 50 fiatal jelentkezett, a tanfolyam
tandíját azonban csak 32 fiatal tudta
előteremteni. Mint adatközlőim el-
mondták, készpénz mellett termé-

szetbeni hozzájárulást is elfogadtak a
szervezők.

A tanfolyamra felvett hallgatók
községenkénti megoszlása a következő
volt: l f f

Jászberényből 10 fő:
Almási András, Bessenyi István, Kiss
József, Gerőcs József, Mizsei Károly,
Muhari József, Nyeste István, Sánta
István, Sánta József, Veikéi Dezső

Jászapátiból 4 fő:
Farkas F. Ferenc, Szikszai István, Szik-
ra István, Nagypál László

Alatlyánból 3 fő:
Bori János, Tóth Béla, Lajkó Antal

Jászkisérről 2 fő:
Boros Ferenc, Mészáros János

Jásztelekről 2 fő:
Csomor Dezső, Szűcs István

Pusztamonostorról 2 fő:
Dóka Antal, Padár László

Jánoshidáról 2 fő:
Pető Lajos, Papp Sándor

Jászfelsőszentgyörgyről 2 fő:
Szabó János, Turjányi Tibor

Erkről 2 fő:
Gutái János, Tóbiás János

Jászszentandrásról 1 fő:
Terenyei László

Jászfényszaruról 1 fő: Gődér Ernő
Jászárokszállásról 1 fő:

Faragó Sándor
A felvett hallgatók közül egynek

gimnáziumi, kettőnek polgári iskolai
végzettsége volt.

A tanfolyam költségeihez a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium, vala-
mint az ONCSA (Országos Nép- és
Családvédelmi Alap) jelentős összeg-
gel hozzájárult. Néhányan jelentős tá-
mogatást kaptak a tandíj kifizetéséhez
a népfőiskolai tanulmányi alapból.

A népfőiskolai tanfolyam tananya-
gának összeállításánál az előadók fi-
gyelembe vették az ország különböző
népfőiskoláin kialakult képzési gya-
korlatot, s így gazdag ismeretanyag
átadására készültek fel.

Célként az érzelem, értelem és aka-
rat harmonikus nevelése által az egész-
séges jellem kialakítását fogalmazták
meg. Ennek elérése érdekében a nem-
zeti alapon nyugvó általános művelt-
ség megteremtéséhez a nép nyelvét,
irodalmát, történelmét, természeti vi-
szonyait, kedélyállapotát, közigazgatá-
si, jogalkotási, törvényességi kérdések
megvitatását, mezőgazdasági, gazdál-
kodási ismeretek gyakorlati átadását
valósították meg 10 héten keresztül.
Tudatosan vállalták a faluvezetők kép-
zését. Nagy hangsúlyt fektettek az elő-

adók a tájegység természeti adottságá-
nak és a rajta élő nép múltjának és
jelenének megismertetésére, s ezáltal
az érzelmi kötődés megalapozására.

Az előadók a tanítóképző intézet
tanárai: Berzátzy László, Blénessy Já-
nos, Bognár Gyula, Fiala Endre, Sze-
mes Gábor és Szombathy Miklós. A
mezőgazdasági szakiskola tanárai:
Gurszky Tivadar, Szentgyörgyváry
Lajos és Várnagy György, valamint a
város polgármestere, dr. Pénzes Sán-
dor, ügyvédje Németh Ferenc és a
kórházi főorvos, dr. Schnitzler József.
A valláserkölcsi nevelést Halassy Mik-
lós ref. lelkész, Járdán József róm. kat.
lelkész és dr. Kelé István prelátus sze-
mélye biztosította. Meghatározó a nép-
főiskolai nevelő személye a népfőisko-
lai tanfolyamok esetében. A népfőisko-
lai nevelőn azt a személyt kell érteni,
aki az egész szorgalmi időszak alatt
együtt lakik a hallgatókkal, így ez eset-
ben Vágó Elemér gyak. isk. tanár, illet-
ve Berzátzy László tanítóképző intéze-
ti tanár. Az országban működő nép-
főiskolák többségében a Boros-féle
összesítés alapján a nevelő személye
lelkéjsz. Ennek magyarázata, hogy az
adatot szolgáltató 119 népfőiskola
többsége egyházi vagy egyházi jellegű
társadalmi egyesület szervezésében
működött. A népfőiskolái tanfolyam
előadóinak foglalkozási megoszlása
nem tér el arányaiban az országos ada-
toktól: a népfőiskolákon az előadók
lelkészek, főiskolai, középiskolai taná-
rok, tanítók, közigazgatási tisztségvi-
selők, orvosok, ügyvédek, jogászok,
művészek, iparosok.

A népfőiskolások a Tanítóképző In-
tézet I. emeleti hálószobájában laktak
tíz hétig, együtt élve ez idő alatt a
tanítónövendékekkel.

Napirendjük a következő volt:
Ébresztő reggel 6 órakor, 8-12-ig az

előadóteremben való munkálkodás
(különböző foglalkozások), 12-13 óra
között egyéni felkészülés, könyv- és
folyóiratolvasás, konzultáció, beszél-
getés. 13 órakor ebéd, majd 15 óráig
szabadfoglalkozás, 15-17 óráig közös
foglalkozás, utána 17-19 óra között
fakultatív pogramok, testnevelés,
énekkar, zenei progam, valamint a
másnapi foglalkozásra való felkészülés
szerepelt. Vacsora után a napi esemé-
nyek összefoglalása, kiértékelése, va-
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lamint filmvetítés, műkedvelői előadá-
sok, irodalmi rendezvények szerepel-
tek programként.

Az előadók a tanítóképző intézet és
a mezőgazdasági szakközépiskola gaz-
dag szertáraira támaszkodva, a legvál-
tozatosabb pedagógiai módszereket
felhasználva adták át ismereteiket a
tanulást nagyon komolyan vevő fiata-
loknak. Általában olyan módszereket
használtak, amelyek során a hallgató-
kat is bevonhatták a tanításba, erre a
társalgás, beszélgetés volt a legmegfe-
lelőbb. Közölni csak a feltétlenül szük-
ségeseket közölték, ami az érdeklődés
felkeltéséhez kiindulópont, s a beszél-
getés elindítója lehet. A beszélgetés
közelebb hozza egymáshoz az előadót
és a hallgatót, hamarabb kifejlődik a
bizalom, amely nagyon fontos a népfő-
iskolai nevelésben. Ennek a módszer-
nek az alkalmazása nagy hatással volt a
hallgatókra, hiszen a tekintélytisztelő,
zárt családi körben felnőtt fiatalok szá-
mára az előadók részéről megnyilvá-
nuló közvetlenség, sok esetben part-
nerség addig elképzelhetetlen volt.

Pedagógiai módszerként alkalmaz-
ták a munkáltatást, a különböző kész-
ségek fejlesztését. Az önálló felkészü-
lésről közösség előtt szabadelőadás
formájában adtak számot egy-egy fog-
lalkozáson. A faluvezető-képzéshez
hozzátartozott a megszerzett elméleti
ismeretek gyakorlatban való alkalma-
zásának ellenőrzése. A közösség előtti
felszólalást, szereplést, véleménynyil-
vánítást különböző, személyre szóló
feladatokkal gyakorolták. Az Ugar cí-
mű jászberényi kulturális folyóirat
1942. januári számában hírül adta,
hogy az ifjúság számára meghirdetett
pályázatának beadási határidejét mó-
dosítja 1942. február 15-re. tekintettel
a népfőiskolai hallgatókra. A pályá-
zat címe: A fiatalság szerepe az újjá-
rendezett Európában. (Elhelyezkedé-
sünk és jövő céljaink a háború után.) A
határidő-módosítással a népfőiskola
hallgatóinak tudomására adták, hogy
tőlük is várnak dolgozatokat. A hallga-
tókat tanáraik ösztönözték a dolgo-
zatok megírására. A téma kiválasztásá-
ban segítségükre voltak, s menet köz-
ben is biztosították a konzultáció lehe-
tőségét. Az egyéni felkészülésben a
tanítóképző intézet könyvtárának hasz-
nálata is segítette a pályázatírókat. Az
Ugar című lap 1942 áprilisában tette

közzé a helyezéseket. Ezek között
ugyan nem szerepelt volt népfőiskolás,
dolgozataik ennek ellenére folyamato-
san megjelentek a lapban. A rövid,
tömör dolgozatok színvonala változa-
tos. Készült dolgozat a szociális gon-
dozás és munkaközösség témában Pető
Lajos részéről, Mizsei Károly a talaj-
művelésről írt, Szabó János a szociális
nép- és családvédelemről, Farkas Fe-
renc pedig a népfőiskolán folyó jellem-
nevelésről.

Ebből az utóbbi dolgozatból követ-
kezzék egy részlet:

„10 hetes népfőiskolai tanul-
mányaink során heti egy órában jel-
lemképzéssel is foglalkoztunk. Azon-
kívül gyakorlati példák és esetek be-
mutatásával megtanultuk azokat a leg-
fontosabb illemszabályokat, melyek a
társas életben az egymással való érint-
kezés során a legfontosabbak ... a nép-
főiskolán csak megerősödött bennünk
az a felfogás, hogy az igazi teljes érté-
kű embernek vallásosnak, erkölcsös-
nek és jellemesnek kell lennie, szeret-
nie kell hazáját, népét és azért áldoza-
tokat is kell hoznia. Sajnos addig, míg
a népfőiskolára nem jöttünk, nem sokat
törődtünk a lelkünkkel... Most aztán
megtanultuk, hogy nemcsak a testnek,
de a léleknek is megvannak a szükség-
letei. Kinyitották az előadó urak lel-
künk szemét s meggyőztek arrról, hogy
a szellemnek, a léleknek is szüksége
van a mindennapi táplálékra. Hogy lel-
kileg újjászülethessünk, hogy megva-
lósíthassuk azokat a célkitűzéseket,
melyek a népfőiskola megnyitó ünnep-
ségén elhangzottak, nevelni kell ma-
gunkat. Megismertük az önművelődés
és az önnevelés fontosságát. Ehhez a
munkához önismeretre van szükség.
Ezen az alapon sorravettük az emberi
lélek fontosabb eredményeit és hibáit
Ráismerhettünk ezekből és amazokból
is a magunkéra... A testi és lelki tiszta-
ság értékét is most tanultuk meg igazán
a sok ellenkező példából, amit itt hal-
lottunk. Most már nemcsak tudjuk, de
át is érezzük a közmondásban lévő
nagy bölcsességet, hogy ép testben ép
lélek."

A jellemképzés, személyiségfej-
lesztés nagyon sokat jelentett a hallga-
tók számára. Mint adatközlőim el-
mondták, ezt a jegyzetfüzetet nagyon
sokszor elővették a későbbi években is,
s ebből merítettek újra erőt egyéni
problémáik megoldásához. A tízhe-
tes intenzív személyiségfejlesztő, kö-
zösségi életre felkészítő népfőiskolai

kurzus magas színvonalú programjá-
val, az előadók közvetlenségével az
általános műveltség és a gazdasági is-
meretek átadásának helyes arányával
elérte a kitűzött célt: érzelem, értelem
és akarat harmonikus nevelése által
sikerült a jellemnevelés, a népfőiskolai
tanfolyam eredményesen lezárult
1942. március 14-én. A nyilvános zá-
róünnepélyen dr. Pénzes Sándor pol-
gármester elismerő szavakkal méltatta
a tanulásban is kiválóan helytállt 32
fiatal teljesítményét. A záróvizsgán va-
lamennyien szabadelőadás formájában
adtak számot a tanultakról, s a jelenlé-
vő neves közéleti személyekből, hoz-
zátartozókból méltán váltottak ki ezál-
tal elismerő szavakat. A nyilvánosság
előtt bátran szereplő fiatalok beszámo-
lóiból a felelősséggel szóló, érett gon-
dolkodású leendő faluvezetők képe raj-
zolódott ki, olyan fiataloké - mint Kis
József írja -, „akik átérezték, hogy a
magyar falu vezetője csak olyan ember
lehet, aki tudásban erősebb a többinél,
akinek lelke nemesebb érzelmekkel te-
lítődött és akiben él a jóra való haj-
lam".15
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