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Népfőiskolai hagyomány

Balázsi KárolyBalázsi Károly

A népfőiskolai hagyomány*

A  népfőiskola – mint ideológi-

ai kötöttségektől le nem nyűgözött 

szabadiskola – a jövőre, a  mélyre-

ható változásokra összpontosítja 

erőit. Ezt a radikális társadalmi 

reformot tűzte zászlajára Wesselé-

nyi Miklós, amikor Makfalván is-

kolát alapított a székely fi ataloknak, 

hogy magyarként és polgárként 

válhassanak hasznára szűkebb ha-

zájuknak és a szabadságáért, anya-

nyelvi kultúrájáért küzdő nemzet-

nek. Ezt a mélyreható változást 

szolgálta Comenius nyomán Tes-

sedik Sámuel gazdaképző iskolája, 

amely, az elemi ismereteket messze 

meghaladó tudást és világlátást ta-

nított a föld népének.

A  modern, felvilágosult, polgá-

ri Európa nyitányát harsogó Nagy 

Francia Forradalom kirobbanása 

előtt húsz évvel (1769)1 egy mű-

velt, világot járt evangélikus lelkész 

kezdte meg szolgálatát a Habsburg 

Birodalom keleti peremvidékén, 

egy Szarvas nevű, kies, alföldi te-

lepülésen. Rövid helyzetértékelés 

után úgy döntött, hogy a Magyar 

Alföld földmíves népének anyagi, 

szellemi, erkölcsi felemelését te-

kinti életcéljának. Először is meg-

fogalmazta hazai tapasztalatait 

és Comenius beható ismeretén 

alapuló nevelési koncepcióját az 

„A  paraszt ember Magyar Ország-

ban micsoda és mi lehetne” című 

művében. (Történetesen német 

nyelven, mivel ez volt akkoriban a 

tudomány nyelve, de 1786-ban Kó-

nyi János már magyarra fordította.) 

Ennek szellemében meg is alapítot-

ta az első magyar gazdasági és ipa-

ri tanintézetet. Itt a szakoktatás, az 

egyetemes szellemi képzés, a  val-

lási és erkölcsi nevelés egyaránt 

szerepet kapott, mint egy népfő-

iskolán, bár ekkor még nem hasz-

nálták e fogalmat. Más tekintetben 

is sokat tett az alföldi gazdálkodás 

korszerűsítése érdekében, behozta 

és elterjesztette a lucernát, szor-

galmazta a szikes talaj tervszerű 

javítását. A krúdys hangulatú nyír-

ségi, futóhomokot megkötő, mézet 

érlelő akácerdők is a szarvasi isko-

laalapító lelkésznek köszönhetik 

elterjedésüket. Tessedik Sámuelnek 

hívták ezt a Hortobágyon fütyöré-

sző, lámpásfejű magyart.

Kultúrateremtő törekvése-

it – nem először és nem utoljára 

– külföldön nagyobb elismerésben 

részesítették mint itthon, úgyhogy 

megfelelő anyagi támogatás híján 

végre kénytelen volt, úttörő vál-

lalkozásként létrehozott intézmé-

nyét beszüntetni. Mindez az idő 

tájt történt, amikor a felvilágoso-

dás eszméit egy nagyon szűk körű, 

nyugatos, értelmiségi csoport (né-

hány költő, nyelvújító, irodalom-

szervező, jogász, idejétől és korától 

elrugaszkodott jövőbelátó fantasz-

ta) képviselte – főként konspiratíve 

és verbális szinten – egy tőlük jóval 

népesebb, császári besúgó-appará-

tust foglalkoztatva (Martinovics).

Tessedik érdemeit egy jottányi-

val sem csökkentve meg kell álla-

pítanunk ugyanakkor, hogy éppen 

a világ meghódítása előtt álló (és 

korunkban válságba jutó) felvilágo-

sodás eszméje olyannyira áthatotta 

egész személyiségét, hogy a célsze-

rűség és hasznosság elvének haj-

landó volt szinte mindent alávet-

ni. Az istenadta nép szokásait, ősi 

hitvilágát, közösségi hagyományait 

a ráció magasságaiból tekintve, le-

rázandó béklyónak, múlthoz kötő 

nyűgnek tekintette. Ugyanilyen tá-

vol állt tőle a patriotizmus, a nem-

zeti eszme is. A kísérlet abbamara-

dásának természetesen nem ezek 

voltak az okai, hanem a hazai vissz-

hangtalanság.

A  Wesselényi Kollégium meg-

nyitására a székelyföldi Makfalván 

fél évszázaddal később (1835-ben) 

került sor. Az öt tantermes iskola, 

a  korabeli jegyzőkönyv tanúsága 

* Az írás Balázsi Károly: A népfőiskolai hagyomány. Történeti vázlat (1769–2010) című kiadvány részleteinek szerkesztett vál-
tozata, amely megjelent a Népfőiskolai füzetek sorozat 10. köteteként.

1 Az 1769-es évszám Tessedik Szarvasra költözésének éve. Ez lelkészi hivatásának második állomása. Itt kezd újszerű módon 
tanítani a helyi evangélikus iskolában, miközben ellátja a Békés megyei evangélikus iskolák felügyeletét is. Az írás, olvasás 
mellett, korszerű gazdálkodási ismereteket (pl. lótenyésztés, selyemhernyótenyésztés) oktat.
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szerint céljául tűzte ki, hogy: „…a 

magyar nyelven folytatandó taní-

tás tárgyai közelebb álljanak az 

élethez, mint a tudományosság-

hoz…, az életre hasznos mestersé-

gek értésének, gyakorlati tudásnak, 

vagyis magán segíteni, másoknak 

is szolgálni alkalmatos ügyességnek, 

életrevalóságnak iskolája legyen.” 

Azaz a jellegzetesen reformkori 

eszmeiség jegyében alapított intéz-

mény tíz-tizenhat év közötti fi ata-

lok tanítására, nevelésére rendelte-

tett. Az iskola alapítása egyébként 

jellegzetesen magyar gesztusok 

kíséretében esett meg. Wesselényi 

szólni szeretett volna a székely szé-

kek gyűlésén, de nem kapott szót, 

mivel ott nem volt birtoka. Hogy 

ez a csúfság meg ne essen a nagy 

tiszteletben álló árvízi hajóssal, 

a  Makfalviak szabályos adomány-

levéllel igazolt földet ajándékoztak 

neki. Wesselényi ezt a cselekedetet 

azzal hálálta meg, hogy alapítványt 

tett egy Makfalván felállítandó 

nemzeti iskolára.

Orbán Balázs a következőkép-

pen írta le az iskolaalapítást: „Mert 

midőn a lelkes honfi  és szónok a 

közérzület ébresztésére mint a ha-

zafi asság és szabadság apostola be-

indult országszerte hirdetni a haza 

igazságát, s  felrázni önfeledt álmá-

ból a nemzetet, egy ily alkalommal 

Marosszék gyűlésén az elnöklő fő-

tiszt szemére lobbantotta Wesse-

lényinek, hogy nem lévén birtokos 

Marosszéken, nem is lenne joga szó-

lani, mire a szabadelvűek egy telket 

vettek Makkfalván számára; mely-

nek adomány levelét egy Toldalagi 

Zsigmond vezetése alatti küldöttség 

vitte fel a nagy hazafi nak, ki ekkor 

megígérte, hogy az adományozott 

telekre tanodát fog építtetni, úgy 

azt is, hogy ezen intézetben 2 kato-

likus, 2 unitárius növendék számá-

ra alapítványt teszen.”

A  felépült iskola falára táblát 

helyeztek, s  az ma is olvasható az 

alábbi felirattal: „Adták a széke-

lyek Wesselényinek hazafi ságáért, 

Szenteli a hazafi ság kifejezésére a 

székelyeknek Wesselényi.” Az isko-

la pedig ettől kezdve folyamatosan 

működött egy hosszú évszázadon 

át, majd 1942-ben, formálisan is 

népfőiskolává alakult.

A  Wesselényi Kollégium már 

1836-ban megkezdte tevékenysé-

gét. Az öt tantermes épületben 

10–16 év közötti fi atalok tanulhat-

tak, nemcsak helybeliek, hanem 

vidékiek is. 1844-ben óvodát is lé-

tesítettek az iskola mellett, amely 

az akkor a Magyarország és Erdély 

első ilyen jellegű intézményei közé 

tartozott. Az iskola 1936-ig foly-

tathatta működését, majd 1942-

ben – rövid időre bár – népfőiskola 

nyílhatott meg Makfalván, amely 

Wesselényi Újfalva Falunépfőiskola 

névvel végezte rövid szolgálatát.

Wesselényit és Makfalvát ezért 

gyakran együtt emlegetik. De lás-

suk röviden, ki volt báró Wesse-

lényi Miklós, és mit illik tudni a 

Kis-Küküllő mentén fekvő község-

ről?

Báró Wesselényi Miklós (1796–

1850) az erdélyi nemzeti liberális 

ellenzék egyik vezetője, a  magyar-

országi reformellenzék jelentős 

képviselője volt. Nevéhez fűződik 

a jobbágyfelszabadítás Erdélyben, 

amelyet a Zilah főterén felállított 

szoboregyüttes tükröz a legvaló-

sághűbben. Már a Balítéletekről 

című könyvében (amely a cenzú-

ra miatt csak külföldön, Lipcsében, 

jelenhetett meg 1833-ban) kezde-

ményezte hogy országos érvény-

nyel szabályozzák a jobbágyok sza-

bad emberré, szabad tulajdonossá 

emelkedésének feltételeit. Fiatal 

korában külföldi tanulmányokat 

folytatott, külföldi utazásainak és 

tapasztalatainak társa volt gróf 

Széchenyi István, akihez szoros ba-

rátság fűzte. Az erdélyi közéletben 

szerepet vállalva országgyűlési kép-

viselő lett, a „radikálisok” élére állt. 

Nagy szerepet játszott abban, hogy 

az átfogó társadalmi reform igényét 

összekapcsolják az ország alkotmá-

nyos önállóságát célzó törekvések-

kel. Kőnyomdát állított fel a felszó-

lalások kinyomtatására. Ezt azon-

ban hamar lefoglalta a királyi biztos, 

és hosszas „hűtlenségi per” indult 

ellene. Ellenzéki magatartásáért 

1839-ben három évi börtönre ítél-

te el a császári hatalom, ami annál 

nagyobb feltűnést keltett, mert az 

1838-as pesti árvíznél hősies mentő 

volt. Kiszabadulása után nagyrészt 

zsibói birtokán élt. Az 1848-as for-

radalomban mégis kiemelkedő sze-

repe volt. Törvényjavaslatot tett az 

unióra, a  jobbágyfelszabadításra, 

valamint a román nyelvhasználati 

jogok biztosítására is.

Makfalva a valamikori Ma-

rosszék, a  későbbi Maros-Torda 

vármegye egykori nyárádszeredai 

járásának községe volt. A  legelső 

írásos emléke 1567-ből való, ami-

kor tekintélyes községként szere-

pelt, 22 kapuval lévén bejegyezve 

az évi regisztrumba. Orbán Balázs 

így írt róla: „Egy idő óta igen nagy 

fejlődésnek indult, s naponta halad 

azon hivatása felé, hogy e vidék vá-

rosává nőjje ki magát. Máris több 

boltja van, nagyrészt cseréppel fe-

dett házai csinosak, utczái rende-

zettek, piaczán pedig régi kicsiny 

temploma helyére 1866-ban oly 

szép és terjedelmes egyházat építet-

tek, mely bármelyik városba is beil-

lenék. Ily terjedelemben, úgy látszik, 

a  jövő nagyobbodásra való számí-

tással készült.”

Nos, ha e két fundamentumot 

népfőiskolának tekintjük, a magyar 

múlt mélyebbre ereszti gyökere-

it, mint az észak-európai. Legyen 

ez a mi titkunk. De gondolhatjuk 

azt is, hogy nincs szükségünk ef-

féle kontinentális ki-mit-tud-ra 

ahhoz, hogy büszkék legyünk a 

művelődéstörténeti előzményekre, 

címkézés nélkül is. Mindenesetre 

a konkrétan népfőiskolával foglal-

kozó hazai irodalom, közmegegye-

zésszerűen Guttenberg Pál: Iskolai 

képek a jövő századból című 1895-

ben megjelent könyvével kezdődik. 

Bizonyára nem ő volt az első, aki 
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utazásai során megfordult valame-

lyik külföldi népfőiskolán, minden-

esetre itt maradt – még tizenkilen-

cedik századi – nyoma a Grundtvig 

szellemében működő intézmények 

hazai ismertetésének. Csak felté-

telezni tudjuk, hogy különösebb 

szenzációt azért nem keltett a ma-

gyar szakmai közvéleményben, mi-

vel már Eötvös József első és máso-

dik minisztersége idején történtek 

különböző kezdeményezések az 

iskolán kívüli művelődés intézmé-

nyesítésére.

A  népből és az alsó polgárság-

ból jött középosztálybeli értelmi-

ség egyre jobban megértette, hogy 

a XX. század forgószelében meg-

maradni (amint a XXI-edik elején 

„Európába menni”) csak együtt 

lehet, csak együtt érdemes, vagy 

sehogy. Szabó Zoltán a Cifra nyo-

morúságban írja: „A  gimnázium 

egyik tanára 14 éve vezet egy nép-

főiskolát, 180 hallgatója van, jó-

részt summások. Évek alatt nagyon 

szépen kiműveli az embereket, rá-

kapatja őket az olvasásra…” Ilyen 

neves és névtelen értelmiségiek, 

tanárok, papok, később népfőis-

kolán megfordult parasztemberek, 

faluvezetők kezdtek el népfőisko-

lát szervezni saját környezetükben, 

sokszor nem is tudva egymásról.

Örök vetélkedés tárgya lesz, 

hogy melyik volt köztük az első. 

Kovács Bálint, a  téma legalapo-

sabb kutatója még Szandát említi 

az 1941-es kiadású Magyarorszá-

gi keresztyén népfőiskolák című 

kötetében, de már Bajaszentiván 

elsőségét emeli ki a Püski, MNT 

kiadású: Népfőiskola tegnap, ma, 

holnap történeti fejezetében. Igaz, 

hogy ez utóbbi, Harsányi István 

által szerkesztett tanulmánykötet 

1991-es kiadású, így valószínűsít-

hető, hogy újabb kutatási eredmé-

nyek ismeretében teszi le a garast 

az 1914-ben létrehozott bajaszent-

istváni népfőiskola mellett Kovács 

Bálint, a  mozgalom nagy öregje. 

Ugyanilyen korai kísérletként em-

líti a szegedi és kecskeméti intéz-

ményalapítási kezdeményezéseket 

is, bár ezek folyamatos működését 

megakadályozta a háború.

A  külföldi mintákban elemzett 

klasszikus alaphelyzet ismétlő-

dött meg hazánkban is, amikor azt 

tapasztaljuk, hogy a számunkra 

tragikus végű világháborút lezáró 

trianoni békediktátum után szü-

letnek sorra a népfőiskolák. Kecs-

keméten kívül, ahol dr. Kovács 

Andor jogakadémiai igazgató ve-

zetésével nyílt meg 1922–23-ban 

az intézmény, Mezőkövesd, Szan-

da, Ménfőcsanak, Pilis nevei buk-

kannak fel leggyakrabban. Boros 

Lajos, mintegy hetven népfőiskolá-

ról tesz említést a Trianont követő 

évekből, ami máig nincs benne a 

szakmai köztudatban sem, hiszen 

ez már egy országos mozgalom 

számottevő kibontakozását bizo-

nyítja.

Ha lehet, még nagyobb hang-

súlyt kell hogy kapjanak az elcsa-

tolt részeken létrejött népfőiskolák, 

hisz ezek kultúra- és nemzetmeg-

tartó szerepe létkérdéssé vált, a szó 

legszorosabb értelmében. Így az 

erdélyi unitárius egyház apostoli 

lelkületű prédikátora, Balás Fe-

renc által létrehozott nagyvonalú 

mészkői kísérlet és a felvidéki Ri-

maszombaton, Machnyik Andor 

vezette parasztiskola, mint úttö-

rő vállalkozások. De a csallóközi 

Ekecsen, valamint Beregszászon és 

Munkácson ugyancsak meggyö-

keresedett a mozgalom, ez utóbbi 

térségben különösen a sárospataki 

kapcsolatoknak köszönhetően. De 

soroljuk fel e helyt is azokat az er-

délyi településeket, ahol életképes 

népfőiskolák jöttek létre – Ákosfal-

va, Barátka, Gyalu, Kőrösfő, Ma-

gyarkapus, Makfalva, Sepsiszent-

györgy, Székelyudvarhely, Szilágy-

csehi, Holtmaros – s működtek is 

1944 tragikus őszéig.2

2 A folyamatok érzékelésére ajánlott olvasmány a Népfőiskolai Füzetek 10. kiadványaként megjelent Népfőiskolai hagyomány 
című kötet (Antológia Kiadó, Lakitelek, 2012) Balázsi Károly szerző tollából, amely a 65-95. oldalakon végigköveti a katoli-
kus és protestáns népfőiskolákat és működésüket, valamint a rendszerváltást követő népfőiskolai gyakorlatot, középpontba 
helyezve az országos műhelyt teremtő Lakitelek Népfőiskolával.

DR. BALÁZSI KÁROLY ny. főiskolai tanár, település- és közösségfejlesztő. Sárospatakon 
tanítói, az ELTÉ-n magyar-népművelés szakos tanári oklevelet, majd egyetemi doktori (dr. 
univ.) fokozatot szerzett. Szakmai tanulmányúton járt Angliában, Franciaországban, Svéd-
országban. Dolgozott művelődési központ igazgatóként Szobon, közművelődési tanszék-
vezetőként a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Később a Comenius Tanítóképző 
Főiskola közművelődési, majd társadalomismereti tanszékvezető docense, egy évig főigaz-
gató-helyettes. 1993-tól a Közösségszolgálat Alapítvány felső-magyarországi rezidense. 
A Sárospataki Népfőiskola újjászervezője (1988) és első, alapító elnöke. A Lakiteleki Nép-
főiskolai Alapítvány hálózatfejlesztési kabinetjének vezetője. Kutatási területe: művelő-
déstörténet, közösségi művelődés, népfőiskolák. Fontosabb művei: a Keceli Nevelési Köz-
pont funkcionális terve (1980), Település- és közösségfejlesztés (főiskolai jegyzet) 2000., 
A Sárospataki Népfőiskola tizenöt éve (1986-2002), Gyökerek és korszakok (népfőiskolai 
olvasókönyv) 2002., Népfőiskolai hagyomány (1769-2010), Lakitelek 2012., további mint-
egy 150 publikáció lapokban, folyóiratokban.


