
Papp István
A népi tehetségnevelés problémája 

a szellemi életben a két világháború között

H orthy-korszak eszmetörténete sokat vizsgált és vitatott fejeze
te a magyar történettudománynak. Ezen belül számos tanúi

ba mány, tanulmánykötet és monográfia foglalkozott a népi mozga
lom történetével is. A kor gondolkodóit megmozgató, széles körű po
lémiákat kiváltó közéleti kérdéseket (földkérdés, revízió, zsidókérdés, 
svábkérdés, államforma kérdése, külpolitikai mozgástér) sokan próbál
ták többféle nézőpontból is elemezni. Ezen írás keretei között arra te
szünk kísérletet, hogy a kor egyik centrális kérdésével, nevezetesen a 
középosztály megújításának problémájával szembenézzünk. Még pon
tosabban a megoldási módok egyikét, a népi tehetségek sorsának ren
dezésére vonatkozó javaslatokat vesszük számba. Ez igen széles körű 
problémahalmaz volt a korban, hiszen a középosztály mellett összefüg
gött a parasztság helyzetével, a földkérdés megoldatlanságával, a köz
oktatás állapotával is. Mi nem kívánunk ezzel a rendkívül tág problé
makörrel foglalkozni, már csak azért sem, mert ezt most készülő disz- 
szertációnkban szeretnénk bemutatni.

Vizsgálódásunk arra irányul, hogy számba vegyük miként vélekedtek 
a korszak legfontosabb szellemi irányzatainak képviselői a népi tehetsé
gek gondozásának ügyéről. Kronológiai sorrendben fogunk haladni, 
nem csupán a könnyebb áttekinthetőség miatt, hanem azért is, mivel így 
szemléletesen kirajzolódik hogyan változott meg a népi tehetségek isko- 
lázatásának kérdéséről vallott közfelfogás. Elsőként az 1920-as évek első 
felének keresztény-konzervatív gondolkodóinak a nézeteit mutatjuk be, 
Szekfu Gyulától Czettler Jenőn át Klebelsberg Kunóval bezárólag. Az ő 
felfogásukra reagálva született meg Szabó Dezsőnek és Karácsony Sán
dornak a válasza, akik a népi mozgalom egészének álláspontját jelentős 
mértékben befolyásolták. Az 1920-as évek második felétől a fokozatosan 
színrelépő népi írói nemzedék tagjai foglalkoztak a kérdéssel. Az 1930- 
as évek az uralkodó politikai-értelmiségi elit felfogásában is változás állt 
be, ahogyan azt Szekfu, Teleki Pál és Hóman Bálint megnyilvánulásai-
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bárt tetten érhető. Tanulmányunk záró részében az első népi kollégiu
mok fennállásának időszakában tekintjük át, hogyan vélekedtek a kor 
gondolkodói a népi tehetségek gondozásáról.

Az alapprobléma, amivel minden, a témával foglalkozó írónak, po
litikusnak, újságírónak szembe kellett néznie, az a szegényparasztság 
gyermekeinek roppant szerény részvétele a középfokú és felsőfokú ok
tatásban. Ennek alátámasztására elég csupán egyetlen adatot idéz
nünk: még az 1941/42-es tanévben is a főiskolák és egyetemek hallga
tóinak csupán 11%-a származott kisbirtokos és mezőgazdasági munkás 
szülőktől, míg több mint 62%-a értelmiségi és nagybirtokos családból. 
Ez kirívóan aránytalannak számított a társadalmi csoportok abszolút 
számához képest. Ennek a problémának az orvoslására született 1940- 
ban az első népi kollégium, a Bolyai Kollégium. Ez szállást és részle
ges ellátást adott a Budapesten tanuló parasztfiatalok számára, és 
kezdettől fogva igyekezett plusz képzést is nyújtani, hogy ezzel is elő
segítse egy paraszti gyökereihez ragaszkodó értelmiségi csoport kiala
kulását. A kollégium 1942-ben átalakult, felvette a Györffy István Kol
légium nevet, és ekkortól fogva még erőteljesebben fokozódott ennek 
a népi értelmiségnek a kinevelése. 1945-öt követően ez a kollégium je 
lentette a magját a kibontakozó népi kollégiumi mozgalomnak, amely 
több ezer paraszti származású fiatalt indított el az értelmiségivé válás 
útján.

A népi tehetségnevelés kérdése az 1920-as években

Az 1920-ban útjáró induló új politikai kurzus számára a szociális kérdé
sek megítélésénél az 1918/19-es események jelentették a kiidulópontot. 
A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság kormányza
ta is kiemelt jelentőséget tulajdonított a szociális kérdések megoldásának 
és ennek jegyében radikálisan felforgatta a hagyományos társadalmi be
rendezkedést. Az újonnan berendezkedő hatalom idején szinte termé
szetesen visszafelé lengett ki a politikai óramutató. Az 1920-as években a 
hagyományos keresztény-konzervatív elit semmitől sem félt jobban, mint 
a szociális kérdések erőteljes napirendre tűzésétől, az alsóbb néprétegek 
bármilyen jelszóval történő felemelésétől. Ez a mentalitás érhető tetten 
az emblamatikus gondolkodó Szekfu Gyula ez idő tájt fogant műveiben, 
de még inkább az agrárszakember Czetüer Jenő és a kultúrfilozófus 
Komis Gyula munkásságában.
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Szekfu a Három nemzedék első kiadásában csupán futólag emlékezett 
meg a parasztságról. Úgy vélte, hogy a dualizmus korszakában a kor
mány és a gazdaegyesületek sikerrel emelték a parasztság szellemi és 
anyagi nívóját, bár az is igaz, hogy csupán a környékbeli államokhoz ké
pest történt szintemelkedés. Szekfu fő problémának a kivándorlást, a 
gazdálkodás technikai fejletlenségét és a parasztságot elérő idegen 
kultúrhatást tartotta. De semmi esetre sem vélte úgy, hogy a parasztság
ra támaszkodva lehetne és kellene megújítani a nemzeti közösséget: 
„Iniciatívát tehát ettől a néposztálytól sem várhatunk: a magyar paraszt ha
záját vérrel és a béke kézi munkájával, de nem gondolattal és akarattal 
szolgálja, (kiemelés -  P. I.) még mindig magával tehetetlen óriásgyermek, 
készen befogadni mindent, mi egészséges önzésével ellentétben nincsen."1 Eh
hez képest sokkal erőteljesebben fogalmazott az 1934-ben megjelent 
Ötödik könyvben, amelyben immár a társadalmi reform által megoldan
dó kérdések sorában első helyre rangsorolta a nagybirtokosok -  mező- 
gazdasági munkások ellentétét. Bár a földkérdés cím alatt tárgyalta az ál
talunk vizsgált problémát, végkövetkeztetésében már nem csupán gazda
sági kérdésként kezelte a szegényparasztság sorsát: „...el kell ismernünk, 
hogy a mezőgazdasági munkásosztály megmentése, emberi méltóságba vissza- 
emelése nemcsak nagy, de talán egyetlen nagy nemzeti feladatunk. Mellette 
nyugodtan félre lehetne állítani minden más feladatot, mert ha ez sikerül, 
akkor mindent elértünk és újra tetterős, egészséges és bátor és önálló nemzet
té lehetünk, melynek anyagi és lelki fegyverzete, kultúrája egyaránt magától 
fog jönni, ha egyszer ez a széles, alsó réteg támaszává lesz a nemzeti élet
nek. ”2 Ha nincs is terünk arra, hogy részletesebben elemezzük a Szekfu 
eszmeiségében bekövetkezett változásokat, azt kijelenthetjük, hogy a 
jeles történész az 1930-as években jóval nagyobb megértést mutatott a 
szociális kérdések, ezen belül a népi tehetséggondozás problémaköre 
iránt. Elég ha utalunk arra a tényre, hogy a Szekfu által szerkesztett 
Magyar Szemlében a népi írói tábor több fiatal egyénisége publikációs 
lehetőséget kapott. így például a pályakezdő Kovács Imre, aki e folyó
iratban tette közzé az egyik legsikeresebb osztrák népfőiskolát bemuta
tó írását.3

Czettler Jenő, a századforduló egyik legjelesebb agrárius gondolkodó
ja és politikusa a mezőgazdaság és a mezőgazdasági népesség számos

1 Szekfű, 1989. 327.
2 Szekfű, 1989. 421.
3 Kovács, 1935.
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problémájáról írt. A korszak elején, 1921-ben vetette papírra A magyar 
népfőiskolái gondolat című kis munkáját. Úgy vélte, hogy minden társa
dalmi osztály felfelé törekszik, s ha megteremtette a megfelelő anyagi bá
zist, akkor a „közműveltségből és a közhatalomból” is részesülni kíván: 
„Nálunk azért nem volt eddig igazi népfőiskolái mozgalom, mert a kisgaz
daosztály csak a legutóbbi időkben jutott el ahhoz az anyagi jóléthez, amely 
őt társadalmi és politikai kiválásra ösztönzi.”4 Vagyis Czettler jóval szűkeb
ben húzza meg a felemelkedésre méltó réteg határát, hiszen ő csupán a 
birtokos parasztság tehetősebb rétegeiről beszél. S őket sem a középosz
tály megerősítésére, feltöltésére kívánta felhasználni, csupán jobb, intel
ligensebb gazdálkodó réteget akar, amely jobban végzi a termelő mun
kát. Ennek a törekvésének az eszközeként használná fel a népfőiskola 
intézményét és a falvakban élő intelligencia képviselőit. Kultúrértékek 
cseréjéről beszélt: „A népfőiskolától nemcsak azt várom, hogy a földműves 
nép legfontosabb rétegét az általános emberi művelődés egyetemes világnézet
ének birtokába jutassa, hanem azt is, hogy az intelligencia, különösen annak 
teremtő rétege: költőink, íróink, művészeink alkotásaikban magyarabbak és 
nemzetiebbek lesznek. ”5 Itt is felbukkan az a gondolat -  mégha nagyon 
óvatos formában is -, hogy a parasztság a nemzeti gondolat és eszme au
tentikus megjelenítője. Tanulmányát azzal zárta Czettler, hogy a hazai 
viszonyok között a 6-10 hónapos, skandináv típusú népfőiskolák nem 
megvalósíhatóak, helyettük egyelőre népfőiskolái tanfolyamokat vagy 
gazdagimnáziumokat kell szervezni.

A piarista szerzetes, egyetemi filozófiaprofesszor Komis Gyula más 
nézőpontból, a Trianon utáni Magyarország művelődési-oktatási problé
mái felől közelített a kérdéshez. 1921-ben jelent meg Kultúrpolitikánk 
alapelvei című írása, amely klasszikus liberális-konzervatív alapról vette 
számba a teendőket. Úgy vélte, hogy csak művelt polgárok tudják a de
mokratikus intézményeket fönntartani és a számukra megadott jogokat 
a közösség számára hasznossá tenni. Vagyis az állam legfontosabb tevé
kenysége a kultúrpolitika, és éppen az volt Trianon egyik fő oka, hogy az 
államférfiak nem vették észre a kultúrpolitika központi szerepét. Ez négy 
területen mutatkozott meg leginkább: 1. Nem hajtották végre az iskola
kötelezettségi törvényt. 2. Keveset törődtek a falu kultúrájával. 3. Meg
csonkították a polgári iskolákat. 4. Elhanyagolták a szakiskolákat. A nép
iskolákkal kapcsolatban Czettlertől nagyban eltérő, a valóságot jobban

4 Czettler, 1921. 15.
5 Czettler, 1921. 17.
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közelítő bírálatot fogalmazott meg: „A kisgazdák (parasztok) osztálya a 
magyarság zömét kitevő, legfüggetlenebb, tehát legsúlyosabb társadalmi osz
tály. S ennek a nemzetfenntartó társadalmi rétegnek (melynek a többi társa
dalmi réteg is felfrissülését köszönheti) művelődési ügyét aránylag nagyon el
hanyagoltuk. A kisgazdaosztály színvonala nem tudott kellően fölemelkedni, 
mert közoktatásügyi politikánk a falu kultúrájával alig törődött. ”6 7 Kornis 
szerint, ha sikerül fellendíteni a falusi iskolahálózatot akkor a kisgazda
osztályból holland/dán mintára igazi középosztály lehet. Megemlíti, hogy 
jóval több mezőgazdasági szakiskolára lenne szükség, mivel ezek jelentik 
a kisgazdák gyermekei számára a továbbtanulás természetes irányát. Ele
mezte a 6-tól 14 éves korig tartó egységes iskolamodellt, amelyet nem 
tartott jónak. Szerinte két fő érvvel szokták alátámasztani ezen iskolatí
pus helyes voltát: 1. A tehetségesek kiválasztását minden társadalmi ré
tegből biztosítani kell. 2. Az egységes iskola áthidalja az egyes iskolatípu
sok közötti űrt. Kornis szerint azonban egyik érv sem állja meg a helyét. 
Érvelését kissé hosszabban idézzük, már csak azért is, mert akármilyen 
furcsának hangzik első hallásra, de megközelítése egybeesik a népi moz
galom egy részének álláspontjával: „A helyesen fölfogott ember-ökonómia 
elve, mely szerint szabad utat kell nyitni a tehetségnek, minden ember a ma
ga helyén legyen, hogy erejét a leghatékonyabban fejthesse ki a közösség ja
vára, magától értetődő. Hogy a nép tehetséges fiai a legmagasabb műveltség
ben is részesüljenek és a legfontosabb pozícióikat is elfoglalhassák, magában 
szintén helyes elv. Hogy azonban a közoktatás úgy szerveztessék, hogy a nép 
minden tehetségét magától a néptől elraboljuk számára saját osztályán belül 
csak a kevésbé tehetségeseket és tehetségteleneket hagyjuk meg az népellenes 
antidemokratikus kultúrpolitika volna bármennyire népbarát jelszavak alatt 
indul is meg. A tehetséges emberek zömének az alsóbb néprétegekből való el
vonása és akadémikus pályákra terelése csak a felsőbb osztályok helyzetét ja 
vítaná, az alsóbbak színvonalát pedig csak lenyomná, mert a népnek az az 
intelligens eleme, mely eddig a saját osztályának helyzetét iparkodott emelni, 
most már a felsőbb osztályokhoz tartoznék, s vele nem törődnék. Nem az-e a 
dolgok természetes rendje, hogy a kiválóság elsősorban a maga társadalmi 
osztályának a színvonalát emelje, ennek tekintélyét és befolyását növelje? 
Vajon nincs-e szükség okos parasztokra, kik a falut irányítsák, okos ipari 
munkásokra, kik az ipari munkásság intelligens vezetői legyenek s így ne 
külső emberek használják ki a maguk demagóg céljaira V’1

6 Kornis, 1921. 6.
7 Kornis, 1921. 30.
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Bár kétségtelenül reális problémákat vetett fel Kornis, hiszen valóban 
mindig voltak és lesznek is a szegényebb néprétegekből kiemelkedő in
tellektuális parvenük, de úgy véljük a mondandója lényege mégis inkább 
az, hogy alapvetően jó a társadalmi szerkezet, azt kell konzerválni. Nem 
szabad megbolygatni a fennálló viszonyokat, s éppen azért kellenek a 
művek parasztok és munkások, hogy ellenálljanak a felforgató eszmék
nek. 1918-19 forradalmai után alig két évvel keletkezett a fenti szöveg, 
így nem nehéz a konzervatív filozófus gondolkodásának mozgatórugóit 
meglelni. Néhány oldallal később ki is jelentette, hogy a középosztályt 
kell ösztöndíjakkal, intemátusokkal segíteni, mivel ez a réteg szolgáltat
ja „a nemzet intelligenciájának zömét”. Végezetül kifejtette, hogy nem sze
rinte nem lehetséges a közoktatás szerkezetének átalakítása, pszichológi
ai és didaktikai okokból sem, ezért csak a lassú és folyamatos fejlődés a 
kívánatos. Éppen ezért nem a radikális oktatási reform a legfontosabb 
feladat, hanem az, hogy „A nemzet minél több tagja képességeinek megfele
lően a saját körében a társadalmi munkaképesség maximumát érje el s így a 
nemzet egészének erőkifejtését minél hatalmasabbá tegye. ”8

Néhány évvel később Kornis önálló tanulmányban foglalkozott a „kis
gazda (paraszti) osztály” iskolázási lehetőségével. Már munkájának címe 
(A felső mezőgazdasági iskola) kifejezte a szerző meggyőződését, hogy a 
birtokos parasztság számára az a legmegfelelőbb, ha gyermekeit mező- 
gazdasági szakiskolákba küldi. Ezzel a földműves gazdálkodás magasabb 
színvonalon történő művelését segíti elő az állam. Újból kitért arra a 
problémára, hogy a kisgazda Fiúk felemelkedése nem jó a parasztság 
egésze számára, mivel ezek az emberek beolvadnak a középosztályba, 
és nem saját osztályuk befolyását növelik. A népi írók egy részének a vé
leménye éppen ebben a kérdésben tér majd el radikálisan Komisétól, de 
erről majd a maga helyén szólunk. Ugyanakkor Kornis korábbi gondo
latát újra megismétli, sokkal erőteljesebben miszerint a kisgazdák „a ma
gyarfaj nagy energia-rezevoárja, mely a felsőbb társadalmi rétegeket, a kö
zéposztályt is, állandóan felfrissíti”.9

Az 1920-as évek kultúrpolitikájának meghatározó alakja, Klebelsberg 
Kunó a népi tehetséggondozást illetően Korniséhoz rendkívül hasonló 
nézeteket vallott. Ez nem is meglepő, hiszen mindketten a magyar törté
nelem súlyos katasztrófájának, történelmi zsákutcának tekintették 
1918-19 eseményeit. A hatalmas társadalmi mozgásokkal járó forradal-

8 Kornis, 1921. 39.
9 Kornis, 1925. 6.
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mákból mindketten hasonló következtetésre jutottak. Klebelsberg az is
kolán kívüli népművelésről tartott beszédében az állampolgári nevelés és 
gyakorlati oktatás fontosságát hangsúlyozta: „De maga az állampolgári 
■nevelés is belső revízióra szorul. Korábban e téren felvilágosítani igyekeztek 
a tömegeket az egyén politikai jogairól. (...) Ma már a veszedelmek nem a 
fejedelmektől, nem felülről jönnek, hanem alsó rétegekből törnek elő. (...) Az 
állampolgári nevelésben tehát minálunk nem a jogi, hanem a kötelességi 
mozzanatot kell előtérbe állítani, mert levegőből az állam nem élhet, és az ál
lam pozitív ereje az, amit számára a kötelességteljesítő polgárok munkában, 
áldozatban és vagyonban rendelkezésre bocsátanak. ”!0

Klebelsberg számára a szakmai jártassággal rendelkező és a nemzet
hűség szempontjából megbízható parasztság jelentette a társadalmi élet 
egyik alappillérét. Ennek érdekében fontosnak tartotta az általános tan
kötelezettségen alapuló népiskola fejlesztését, de a nemzet megújítását 
nem a parasztságból származó középosztállyal képzelte el. Sokkal inkább 
a hagyományos középosztály megerősítésére törekedett: „A népművelés 
mellett a magam részéről különös súlyt helyezek az intelligencia művelődési 
igényeinek kielégítésére, mely értékes néposztály van a legsúlyosabb helyzet
ben, úgyhogy bízvást el lehet mondani, hogy az összeomlás korának igazi 
mártírja a magyar intelligencia. ”10 11 12 Ugyancsak a középosztály megsegíté
sének a szándéka húzódott meg a Klebelsberg által indított, és viszony
lag kevéssé méltatott diákjóléti program mögött, amelynek során kollé
giumok sorát húzták föl az ország egyetemi városaiban. A kultuszminisz
ter úgy vélte, hogy „A háború és az infláció által úgyszólván teljesen tönk
rement az egész magyar középosztály és így ma a vidéki szülők gyermekeinek 
neveltetése valósággal gazdasági lehetetlenség. Ez aztán -  a mi sajátságos 
gazdasági állapotunk -  egy nagyszabású diákjóléti politika kiépítését teszi 
szükségessé. 2

A nyolcosztályos népiskola szükségessége mellett kardoskodó 1928-as 
írásában Klebelsberg újból összefoglalta milyen meggondolások irányít
ják tetteit. Abból indult ki, hogy egyre jobban visszaszorul a kizárólag 
nyers fizikai erőre építő munka és a termelés gépesítése válik általános
sá. Ez megköveteli, hogy értelmes szakmunkásokat képezzenek, akik ké
pesek a gépeket irányítani. Kifejtette Klebelsberg azt is, hogy valláserköl
csi és nemzeti szempontból is szükséges az iskolaidő kiterjesztése, mivel

10 Klebelsberg, 1999. 205.
11 Klebelsberg, 1999. 206.
12 Klebelsberg, 1999. 191.
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a serdülőkorban legfogékonyabbak a gyerekek. Utalt a szociáldemokra
tákra, akik szerinte ügyesen ismerték fel, hogy a pubertáskorú munkás
gyerekek könnyen fordíthatók a marxista eszmék irányába. Ez árulkodik 
a miniszter félelméről is, hiszen ő az iskolarendszer révén akarta többek 
között kiküszöbölni a munkásmozgalmak befolyását az ifjúságra. Ebben 
az írásban sincsen tehát szó a szegényebb néprétegekből származású te
hetséges fiatalok iskoláztatásáról, az ilyen típusú tehetséggondozás nem 
volt a klebelsbergi program része.

Az 1920-as évek keresztény-konzervatív gondolkodói számára, mint a 
fentiekből is kiderült, nem volt elsőrendű probléma a népi tehetségek 
ügye. Felfogásukat döntően befolyásoló élmény volt az 1918-19-es forra
dalmak keltette társadalmi felbolydulás. Éppen ezért a szegényparaszt
ság felé némiképpen bizalmatlansággal fordultak és feltétlenül szerették 
volna biztosítani ezen társadalmi osztály „nemzethűségét” az oktatási 
rendszer segítségével is. Emellett fontosnak tartották a parasztság mű
veltségi színvonalának és gazdálkodási szakértelmének az emelését is, 
mivel ezt elengedhetetlennek tartották a Trianon utáni talpraálláshoz. 
Az ország gazdasági és szellemi megerősítését, gyarapodását a hagyomá
nyos középosztályra támaszkodva kívánták elérni.

A keresztény-konzervatív álláspont kritikája:
Karácsony Sándor és Szabó Dezső

A magyar neveléstörténetnek az egyik legsajátosabb fogalomkészlettel 
bíró, külön iskolát teremtő szerzője volt a korszakban Karácsony Sándor. 
Tanítványai, akiket alexandrinusoknak hívtak a Bolyai és a Györffy Kol
légiumban külön kis csoportot alkottak, mesterük pedig a Györffy Kollé
gium debreceni fiókintézményének életre hívásánál bábáskodott. Kará
csony Sándornak a népi tehetségek gondozására vonatkozó nézeteit 
1939-ben napvilágot látott gyűjteményes kötetéből A magyar észjárásból 
ismerhetjük meg. Ez a kötet három terjedelmes írást tartalmazott, ame
lyek közül az 1922-ben papírra vetett, de csupán két év múlva napvilá
got látott A magyar nép lelki alkata és a népiskolai reform13 a legizgalma
sabb. Két okból is ezt a tanulmányt tartottuk a legkifejezőbbnek témánk 
szempontjából: egyrészt itt taglalta a legrészletesebben a parasztság lelki

13 Karácsony, 1985. 56-130.
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alkatára és továbbtanulási nehézségeire vonatkozó felfogását Karácsony. 
Másrészt ő volt az első, aki név szerint kritizálta Kornis Gyula nézeteit, 
rámutatva azok igen konzervatív jellegére.

Karácsony alap tézise a népiskolai reform terén a következő volt: „Re
form, szerves, csak egyféleképpen lehet, ha a meglévőt fejleszti tovább. A mi 
esetünkben a jelenlegi népkultúrát. Fejleszti, vagyis ha nem volna ott, a mai 
színvonalra emeli. Itt ismét hangsúlyoznunk kell, hogy szervesen, tahát sa
játosságainak épségben tartása mellett.”14 Ezt követően hosszasan leíija a 
nép („a legalulra került, legnépesebb tömeg”) lelki alkatát, amellyel az a 
legnagyobb gond, hogy 17. századi állapotban van. Ezt kellene a 20. szá
zad szintjére felemelem, s ehhez szükséges a népoktatás korszerűsítése. 
Ezen ponton tért rá Karácsony Sándor Kornis Gyula általunk már idézett 
Kultúrpolitikánk alapelvei című, három évvel korábban napvilágot látott 
tanulmányának bírálatára Karácsony legfontosabb megállapítása az volt, 
hogy Kornis Gyula „Nemcsak feltételezi a kasztrendszert, hanem bizonyos 
mértékben konzerválni is akarja. ”15 Karácsony véleményével megegyező 
álláspontra helyzekedünk magunk is. Milyen orvosságot kínált Kará
csony a baj gyógyítására? Legnagyobb nehézségnek azt tartotta, hogy 
sem a népiskola, sem a tanítók nem tudják közvetíteni a 20. század kor
szerű kultúráját. A továbbtanulni vágyó gyermeknek meg kell küzdenie 
a tanulást ellenző otthoni légkörrel, a földrajzilag távol eső középiskolá
val, a tanulás költségeivel és azzal az idegen környezettel, amelybe a gim
náziumba kerülve csöppen.

A fentiekből adódóan Karácsony Sándor erőteljesen szorgalmazta a 
tanítóképzés színvonalának emelését, a tanyai iskolák számának növelé
sét, a tudománynak a nép nyelvén és lelki alkatának figyelembe vételével 
való közvetítését és a protestáns gimnáziumok egykori partikuláihoz ha
sonló iskolarendszer kiépítését. Eszerint a nyolcosztályos népiskola ösz
töndíjakkal és intemátusokkal felszerelt középiskolával egészülne ki és 
biztosítaná a nép szegény gyermekeinek az egyetemig vezető útját.

Karácsony az 1920-as évek elején kifejtett nézeteit hosszú időn keresz
tül megőrizte, ahogyan arról 1938-ban fogant, A. magyar szofokrácia lelki 
alkata és az egyetemi reform című terjedelmes írásában vallott. Az írást a 
különböző egyetemi reformtervek ihlették, többek között a tehetségek 
felkutatásáról megjelenő elképzelések. Az írásban Karácsony az elitréte
gek (Karácsony Kornis Gyulától történt szóátvátelében a szofokrácia) lel

14 Karácsony, 1985. 56-57.
15 Karácsony, 1985. 81.
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ki alkatát vizsgálta és arra a következetetésre jutott, hogy nem képviseli 
a magyarság igazi jellemzőit, a túl sok idegen hatás miatt. Éppen ezért 
lesújtó véleményt fogalmazott meg bármilyen, kormányzati részről kez
deményezett tehetségkutatással kapcsolatban: „Jelenleg azért nem re
ménykedhetünk a selejtezés sikerében, mert nincs mód, hogy utánamenjünk 
a tehetségeknek falura, tanyára. Még a kisvárosba se nagyon jutunk el. 
(...) Addig amíg be nem kapcsoljuk kulturális életünkbe a magyarság egye
temét, illúzió minden szelekció. 6

Bár Karácsony Sándor korábban tette közzé a népi tehetségnevelés 
ügyében az uralkodó közfelfogást bíráló álláspontját, de hosszú távon 
sokkal maradandóbb és szélesebb kört átfogó hatást gyakorolt Szabó De
zső. A magyai' irodalom ezen magányos alkotójának gondolatvilága, pa
rasztságról vallott felfogása rendkívül erőteljesen hatott az 1930-as évek 
elején színre lépett népi írói nemzedékre és ennek a korszaknak számos, 
útját kereső fiataljára is. A később hangoztatott érvek, a kifejtett gondo
latmenetek forrását Az elsodort falu írójának életművében lelhetjük meg. 
Azt a meglátását, hogy a régi középosztály immár nem alkalmas a nem
zet ügyeinek intézésére és a parasztságból kell kinevelni az ország sorsát 
vállára vevő új társadalmi réteget, a népi írók -  egyébként meglehetősen 
tarka -  táborának mindegyik tagja osztotta. Olyan axióma volt ez, ame
lyet Erdélyi Józseftől Bibó Istvánig senki sem kérdőjelezett meg. Éppen 
ezért tartjuk fontosnak, hogy bemutassuk miként gondolkodott Szabó 
Dezső erről a kérdésről és milyen módon képzelte el a szegényparaszt
ság tehetséges gyermekeinek a felemelését.

Az 1919 májusában napvilágot látott Az elsodort falu című regényében 
Szabó a parasztlánnyal házasságot kötő, kisnemesi származású Böjthe Já
nosban látta a falu és tág értelemben az egész ország megújítóját. Művé
ben mind a történelmi, mind a zsidó és sváb származású középosztály fö
lött megsemmisítő ítéletet mondott, mégha az előbbi iránt érez is némi 
rokonszenvet. A regény főhősén keresztül Szabó Dezső megfogalmazta 
hitvallását: „A parasztba építem be magamat, mint egy bevehetetlen várba. 
Mert a parasztban van a magyarság, az egyetlen menedék, az egyetlen jövő. 
Az arisztokrácia és a középosztály akár ma jobblétre szenderülhetne. Akkor 
kezdhetnénk mindent alulról. ”16 17

Szabó Dezső terjedelmes publicisztikai tevékenysége során három, 
egymástól világosan elkülöníthető időpontban foglalkozott a népi (pa

16 Karácsony, 1985. 422.
11 Szabó, 1989.525.
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raszti) tehetségek felemelésének kérdésével: az 1920-as évek közepén, az 
1930-as évek közepén és az 1940-es évek elején.

A magyar paraszt című, 1923-ban született írásának bevezetőjében tar
talmában megismétli az előbb idézett gondolatot: „Ha az arisztokrácia és 
a középosztály valami történelmi csodából máról holnapra eltűnnék: értékes 
egyének vesznének el, de maga a faj integrálisán megmaradna. A magyar
ság élete és halála, faji megmaradása, sajátos fejlődése és jövője a magyar 
parasztban határozódik meg.”18 Majd rendkívüli tömörséggel meghatá
rozza óriási hatást kiváltott gondolatát: a magyar parasztsággal azonos a 
magyarság, a magyar faj. A szerző számára az asszimiláció, pontosabban 
annak milyensége határozza meg a magyarság kritériumait. Szabó sze
rint a középosztálynál, az arisztokráciánál és a parasztságnál is került sor 
asszimilációra, idegen népelemek beolvasztására. Azonban az első két 
esetben csupán nyelvi átvétel történt, míg a parasztságba beolvadt nép
csoportok lelki, pszichikai értelemben is magyarrá váltak. Ez azért tör
ténhetett így, mert a középosztálynál az elsősorban külsőségekben meg
mutatkozó hazafias tudat volt a fontos, amely a történelmi és területi egy
ség érdekeivel való azonosulást követelte meg. Szabó úgy vélte a paraszt
ság esetében ez nincs meg, itt faji öntudatról lehet beszélni: „A faji öntu
dat alapja az a tudattól nem függő ösztönös lelki állapot, melyben az egyén 
egyetlen individuumnak, egyetlen élő organizmusnak érzi magát összes egy- 
vérű, egypszichéjű, közös eredetű hasonlójával. (...) Ez a faji ösztön aztán a 
kultúra bizonyos fokán aztán faji öntudattá fejlődhetik és egy sajátos, gaz
dag emberi termésnek lehet alapja.”19

A továbbiakban kritizálta a korábbi időszak, elsősorban a 20. század 
második felének parasztábrázolását, elsősorban annak idealizált, anek- 
dotikus jellege miatt. Ezután felsorolta a paraszti lelkiség jellemzőit: a 
zárkózottságot, a fatalizmusban való hitet és a realitásokhoz való ragasz
kodást, a frázispolitikával szembeni ellenérzést. Ez utóbbi tételét igen 
merész módon öntötte szavakba: „Senki sem érzi a hosszabb rezgéssel a 
Himnusz szent szépségét, mint én. És mégis, mint magyarságunk megtartá
sának alapaksziómáját merem kimondani: ezer szerencse, hogy a magyar pa
raszt egy rideg malacot többre becsül minden himnusznál, minden szép 
szónál. ”20 Ezután kiemelte a magyar történelem azon a csomópontjait, 
amelyek szerinte sorsdöntők voltak a parasztság számára: elsőként a Dó

18 Szabó, 1991. 182.
19 Szabó, 1991. 185.
20 Szabó, 1991. 191.
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zsa-felkelést, amelyet a „magyarság legmélyebb, legegyetemesebb ős célú 
megnyilvánulásának” nevezett. Figyelemre méltó, hogy későbbiekben a 
népi írók közül milyen sokan foglalkoztak Dózsa alakjával, talán itt talál
ható az érdeklődés forrása. 1867 katasztrófaként való értékelése Szabó 
Dezső gondolkodásának egyik sarokpontja volt; itt csupán annyit kívá
nunk megjegyezni, hogy a népképviseleti rendszer hiányosságait tartot
ta a legkomolyabb problémának.

Ezt követően Szabó Dezső kifejtette, hogy az 1919-től kiépülő új poli
tikai kurzusnak a parasztságra kellett volna támaszkodnia és a parasztsá
gért kellett volna cselekednie. Hiszen a parasztság súlyos véráldozatokat 
hozott a világháborúban, ugyanakkor értékes tapasztalatokat is szerzett, 
hiszen kilépett faluja szűk világából. Ráadásul 1918/19 forgatagában a 
parasztság maradt a „magyarság egyetlen nyugodt vára”. Az újonnan be
rendezkedő hatalom azonban, bár frazeológiájában nemzetinek mondta 
magát, de mégis elmulasztotta azokat a politikai, gazdasági és kulturális 
reformokat, amelyekkel érdemben javíthatott volna a parasztság sorsán. 
A földreform félresiklása volt a leginkább fájó lépés a parasztság a szá
mára, ehhez társult a nyílt szavazás intézménye, amely lehetetlenné tet
te a demokrácia megvalósítását. Szabó véleménye szerint a titkos válasz
tójog bevezetése biztosítaná azt az egészséges folyamatot, „hogy az arisz
tokrácia felszámolásával a mostani beteg és idegen középosztály helyébe a 
magyar parasztság kebeléből fejlesztene középosztályt” ̂

Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy Szabó Dezső komplex problé
mahalmazként látta a parasztság középosztályosodását és a művelődési
kulturális kérdéséket csupán részelemként tárgyalta. A későbbiek folya
mán is ez válik meghatározó kérdéssé: lehet-e reform útján megvalósíta
ni a parasztság középosztályosodását, vagy pedig radikális társadalmi 
átalakulásra van szükség. Minden, a kérdésről véleményt mondó politi
kus, író, értelmiségi a két álláspont valamilyét képviselte. Nagy általános
ságban megállapítható, hogy a radikális társadalmi átalakulás mellett 
kardoskodók általában nem dolgoztak ki a parasztság művelődési kérdé
seire vonatkozó részletes elképzeléseiket, mivel azt a többi részkérdéssel 
együtt, nem pedig önmagában megoldható gondnak tartották. Szabó 
Dezső is a parasztság egészének helyzetét kívánta megváltoztatni, így kü
lönösen ebben az alkotói periódusában viszonylag keveset mondott az ál
talunk vizsgált kérdéskörről. Figyelemre méltó meglátása volt, hogy a 
magyar paraszt az első világháború folyamán nem csupán a harcterek 21

21 Szabó, 1991. 195.
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szörnyűségeit élte át, hanem idegen nyelvű emberekkel, idegen szoká
sokkal, településekkel, kultúrákkal is találkozott. Ezzel óhatatlanul is ki
tágult az érdeklődési köre, és ez valóban lehetőséget nyújtott volna egy 
új művelődési program beindításához. Más kérdés, hogy a Trianont köz
vetlenül követő időszakban mennyire volt realitása egy ilyen nagyszabá
sú program finanszírozásának. A már idézetté magyar paraszt című cik
kében további részében rámutatott a népoktatás súlyos problémáira (tan
termek zsúfoltsága, tanító-hiány, az iskolaépületek rossz állapota, az 
analfabéták magas száma), de megoldásként mindössze annyit mondott, 
hogy: „Főelvnek kell lenni, hogy a magyar paraszt hatéves korától egész éle
tén át céltudatos, irányított kulturális nevelésben részesüljön. ” Az oktatás 
területén mutatkozó problémahalmazt a „görénykurzus” harmadik nagy 
bűnének nevezte a szerző, a népképviseleti rendszer torz volta és a föld
reform elsikkadása után.

Végezetül prófétai hevülettel megfogalmazott felszólítással zárta ta
nulmányát: „Magyar tanító, magyar író, magyar művész, magyar tudós, 
magyar kereskedő, magyar gazdász, magyar ijjúság! (...) Menjetek szét a 
magyar falvakba. Járjatok szét a magyar paraszt között. Éljétek mindennap
ját, beszéljétek beszédét, figyeljétek meg élete minden rezdülését. Szívjátok te
le a tüdőtöket a leikével. Hogy bennetek legyen a magyar paraszt, mint ke
nyér és hús az erős testben, mint az erő a friss növényben, mint hit a keresz
tes vitézben. ”22 Ennek a felszólításnak sok útját kereső fiatal tett eleget; 
később sok Bolyai- és Györffy-kollégista említette meg Szabó Dezsőt, 
mint az a szerzőt, aki a népi gondolat irányába fordította őt.

A továbbiakban nem kívánunk Szabó Dezső társadalompolitikai 
elképzeléseivel foglalkozni, mivel azok lényegüket tekintve állandóak 
maradtak a korszak végéig, egyben az író halálig. Csupán azt szeret
nénk bemutatni, hogyan gondolkodott a parasztság iskoláztatásának, 
oktatásának problémáiról, s hogyan reagált az ezen a téren bekövetke
zett változásokra. Ennek nyomát csak az 1930-as évtized közepén írott 
cikkeiben érhetjük tetten, mivel az 1920-as évek második felére csupán 
a korábban megfogalmazott társadalombírálat sokkal keményebb, kriti
kusabb változatával találkozhatunk. Az 1928-ban papírra vetett, Az el
lenforradalom természetrajza című pamfletjében ekképpen fogalmazott: 
„Hol van hát a magyarság? Szétszórva a rög nehéz szeszélyei közt, sáros, 
csúf, embertelen falvakban, kis ablakú, nagyrészt egészségtelen házakban, 
az úr és zivatar félelmei közt: él a magyar paraszt... Gyermekei hiába szü-

22 Szabó, 1991. 199.
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lelnének széles ölelésű ésszel, gazdag képességekkel: nem teremthetnék meg 
kincsüket a magyarságnak, nem fejlődhetnének középosztállyá, nem kaphat
nának helyet hazájukban. ”23

Az 1930-as évek közepén megfogalmazott tanulmányaiban Szabó De
zső több konkrét javaslatot is tett a parasztság művelődési színvonalának 
emelése érdekében. A falu Budapest című írásában a fővárosba került vi
déki emberek sorsával foglalkozik, akik szerinte „kitépett, szélsodrába ke
rült lelkek”. Mivel veszélyezteti őket a prostitúció, az alkohol, a kártya és 
a rossz egészségügyi körülmények, ezért ún. népházak felállítását szor
galmazta. Ezek mai kifejezéssel élve a fővárosba került vidéki népesség 
lelki egészségének megőrzését szolgálták volna. A népházakban könyv
tár, előadó terem, népművészeti műhelyek, színpad, tánchelyek és kocs
ma működött volna. A könyvtárban a népköltészet alkotásait lehetne ol
vasni, a műhelyekben népi mesterségeket tanítanának, a táncteremben 
néptáncra oktatnának, a kocsmában magyar kosztot és ételeket szolgál
nának fel. Vagyis: „Gyógyítsd a népet a néppel. (...) A megtántorodott, a 
nyomorúságban elbetegült és elfásult nép lelkét tedd ismét egészségessé, élő
vé, alkotóvá azzal, amit a nép lelke a századok folyamán alkotott. ”24 Sőt 
Szabó Dezső szerint ezekkel a népházakkal nem csupán a fővárosba ke
rült paraszti származású népességet lehetne meggyógyítani, hanem 
egész Budapestet magyarrá lehetne változtatni. A népházakban nevelke
dett népesség falujába visszatérve pedig a helyi közösség megújulásának 
a motorja lehetne. Szabó ebben az írásában szinte készen megfogalmaz
ta a későbbi Bolyai/Györffy Kollégium nevelési alapelveit, csupán nem 
egyetemistákról beszél. De az elv ugyanaz: a népi kultúra értékeivel kell 
átitatni és nevelni a népből jött embereket, akik ezáltal az egész magyar
ságot megújíthatják. Amint majd látni fogjuk, ennek a programnak sok
kal részletesebb, de fő gondolatmenetében egyező kifejtését végezte el 
Györffy István 1939-ben.

Néhány hónappal később, 1935 szeptemberében jelent meg Szabó 
Dezső Treuga Dei A nemzeti egység fogalma, határai, feltételei című politi
kai pamfletje. Ebben a Gömbös-kormányzatot rendkívül szarkasztikusán 
és keményen támadó írásban azt állította, hogy a nemzeti egység megte
remtéséhez a Magyarországon élő németségnek, zsidóságnak és magyar
ságnak kell kibékülnie. Ehhez többek között arra van szükség, hogy: 
„A magyar kormány abból a célból, hogy a magyar középosztályban olyan

23 Szabó, 1991. 381?.
24 Szabó, 1991. 208.
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arányban legyen képviselve a magyar faj, amely számának és történelmi jo
gainak megfelel: intézményeket létesít, hogy a magyar parasztság és a ma
gyar munkásság arravaló gyermekei az Egyház, a hadsereg, a közoktatás, az 
ipar, a kereskedelem stb. stb. számára az intéző középosztály tagjaivá 
emeltessenek. ”~b Vagyis visszatért az 1920-as években hangoztatott meg
győződéséhez, amely szerint meg kell újítani a középosztályt. Figyelemre 
méltó, hogy a parasztság mellett megjelent a munkásság is, mint a meg
újulás lehetőség társadalmi forrása, ez igen ritka esetben fordult elő a né
pi mozgalom későbbi képviselőinél. Annak, hogy milyen módon képzeli 
el a középosztály megújítását önálló tanulmányt szentek a szerző, amely 
egy szűk hónappal később jelent meg A magyar középosztály megteremtése 
címmel. Számunkra már ismert módon felvázolta a magyar középosztály 
legfőbb gondjait és 1867 utáni torz fejlődését. A középosztály felfrissítését 
Szabó Dezső a parasztság és munkásság gyermekeiből képzelte el. Első 
lépcsőként szerinte egy állami kézben lévő „központi információs intéz
ményt” kell felállítani, amely kapcsolatba állna az ország összes elemi és 
polgári iskolájával. Itt évről évre részletes jelentést küldenének a tehetsé
ges gyermekekből, azt is megjelölve milyen munkakörre tartják őket al
kalmasnak. Következő lépésként „az Állam kollégium hungaricumokat 
állít fel Budapesten és a vidék nagy metropolisaiban. Ezekbe a hatalmas in- 
temátusokba gyűjti fel a magyar nép azon gyermekeit, kiket az információs 
intézmények tényleges felülvizsgálatai után alkalmasoknak ítél a kiválasztás
ra. Ezeket azután hajlamuk szerint küldi az üzleti, ipari, művészi, irodalmi 
tanítói, jogi, mérnöki, katonai stb. pályákra eljuttató közép- és később főisko
lákra. Az intemátusoknak csupán nevelői szerepük volna. Az ifjú ezek neve
lésében és eltartásában volna egészen addig, míg a közösség szolgálatába lép. 
A végzett ifjak kötelező elhelyezkedéséről az Állam és az Állam által e célra 
megszervezett testületek, vállalatok stb. gondoskodnának. ”25 26

A magyar paraszt és a magyar kultúra címet viselő, 1936 elején írott ta
nulmányában Szabó Dezső tovább finomította a parasztság felzárkóztatá
sára vonatkozó javaslatait. Úgy vélte, hogy „parasztság konjunktúra lett”, 
minden politikai irányzat ezt a kérdést tűzi zászlajára, tömegével tűnnek 
fel a paraszti származású művészek. Ez ellen élesen kikelt Szabó Dezső azt 
állítva: „Mintha az a magyar parasztság felemeltetését jelentené, ha soraiból 
közepes írókat és művészeket rángatunk se-nem-úrrá, se-nem-paraszttá.”27

25 Szabó. 1991.401.
26 Szabó, 1991. 180.
27 Szabó. 1991. 201.
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Ehelyett azt ajánlotta, hogy az ún. falutudomány keretében kell megtaní
tani a parasztság felemelkedéséhez szükséges ismeretanyagot. A falutudo
mány három nagyobb részből állna: egészségtani, gazdasági és kulturális 
fejezetből. Az első döntően a mindennapi életben fontos higiéniai köve
telményeket tartalmazná, a második a tájegységek gazdasági-földrajzi jel
lemzőit, a kereskedelem, a szövetkezeti rendszer problémáit és előnyeit 
mutatná be. A harmadik rész, mely természetesen a leginkább kidolgo
zott, egyrészt gyakorlati technikai, természettudományi, üzleti ismerete
ket foglalna magában. Ezen túl meg kellene tanítani a parasztságnak a 
magyar történelemben és irodalomban játszott szerepét is. Ehhez társul
nának a népművészet különböző ágai, melyeket fel kell eleveníteni, illet
ve nem szabad hagyni veszendőbe. Végezetül azt az érdekes javaslatot fo
galmazta meg Szabó Dezső, hogy a fennálló iskolarendszert át kell alakí
tani: lenne egy 8 plusz 2 éves képzés, illetve egy ezen túli 4 esztendős kép
zés. Magának a falutudománynak a megtanítását pedig a falusi intelligen
cia tagjaitól (pap, orvos, jegyző, szolgabíró, tanító) várta el a szerző.

Összegezve a Szabó Dezső által kifejtett gondolatokat, az időben egy
mást követő tanulmányokból szépen kirajzolódik a népi kollégiumoknak 
a Bolyai, majd a Györffy Kollégiumban testet öltött modellje. A Szabó 
Dezső-í kollégium hungarikumok ugyanazt a tehetség-kiválasztást és ne
velést tűzték ki célul, amely az első népi kollégiumokban megvalósult. S 
ez párosult a néphagyománynak azzal a tudatos ápolásával és művelésé
vel, amit a népházak és a falutudomány kapcsán az író kifejtett. Vagyis a 
Szabó Dezső-i életmű olyan örökséget jelentett, amelyből buzgón táplál
kozott a népi kollégisták első generációja, de hatása 1945 után is érezhe
tő volt. Egy közismert hasonlattal azt mondhatjuk, hogy mind a népi kol
légiumok, a paraszti tehetségek felemelését szorgalmazó értelmiségiek 
Szabó Dezső köpönyegéből bújtak elő.

A népi tehetségek nevelésről folytatott viták 
(1928-1938)

A magyar népi mozgalom egyik fontos elődszervezetének tartott Bartha 
Miklós Társaság vetette elsőként egy olyan intézmény gondolatát, amely 
a későbbi népi kollégiumok ősének tekinthető. A Társaság 1928 szep
temberében megjelent értesítőjében többek között egy ifjúsági szabad- 
egyetem és népfőiskola felállítását is célul tűzte ki. Felvetették, hogy mi
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ért nincs jelen az egyetemi oktatásban a néprajz, a nemzetiség-szocioló
gia; s miért nem oktatják a kor modern filozófiai irányzatait. Ezt a hiányt 
az ifjúsági szabadegyetem felállításával akarták csökkenteni. „Népfőisko
lájukat ugyanilyen szellemben kívánták működtetni, s szerették volna egybe- 
gyűjteni a falvak, kisvárosok és a munkásosztály vezetőit is. Mindkét iskolá
jukhoz népházak csatlakoztak volna, melyek behálóznák az egész orszá
got. ”28 29 A Társaság felhívása visszhang nélkül maradt és Németh László 
vitára ingerlő, provokatív cikksorozata volt az, ami újból a közélet napi
rendjére emelte a népi tehetségek kérdését.

Németh László egyszemélyes folyóiratában, a Tanúban tette közzé a 
magyar művelődésről szóló nagy port felvert írását, Sznobok és parasz
tok^ címmel. Alap tézise szerint Kelet-Európábán kétféle művelődés van: 
az idegen iskolát járt kévéseké és a magára hagyott néptesté, Ez az ellen
tét a magyar irodalomban is kitapintható, bár a legnagyobbakban felol
dódott: „az európai látókörű magyar volt az, akiben hazai sors és hazai jel
leg a legnagyobb lélegzetvételhez jutott”. Németh szerint a Nyugat első 
nemzedékében nem akadt ilyen áthidaló géniusz, de a két szárny megér
tést mutatott egymás iránt. Ez az ellentét 1934-ben a sznobok és parasz
tok ellentéte. A sznob úgy viselkedik, mint a gyarmatosítók a bennszülöt
tekkel. Külföldre utazik, megütődik azon, hogy Debrecen vagy Kecske
mét felé utazzon. A közügyek, a magyar irodalom, a nép nem érdekli. 
„Száműzetés földje, Tomi neki ez az ország.” Ezzel szemben a parasztok 
gondolatai, mint „villámsújtotta madarak esnek le Hegyeshalomnál.” 
Bezárkóznak, a parasztságtól várnak mindent, mozgalmakat hoznak lét
re. Németh László mindkét mentalitást rossznak, elvetendőnek tartotta. 
A sznobokét azért, mert lebecsülik a helyet, ahol élnek és műveltségük 
meddő. A parasztokét pedig, azért mert elzsibbasztják az egészséges élet
ösztönt. A paraszti tehetségnek is éppen úgy meg kell küzdenie, mint 
más tehetségeknek.

Németh László írásával mind az urbánus, mind pedig a népi oldal túl
zásait, egyoldalú szemléletét kritizálta, így nem véletlen, hogy ezzel az év 
egyik jelentős közéleti vitáját geijesztette. A vita mégsem ekkor, hanem 
néhány hónappal később robbant ki, amihez az apropót a népi szárma-

28 Sebestvény, 1981. 50.
29 Tanú 1934. 8. szám 189-193. és Magyarország 1934. III. 29. 9.
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zású művészek 1934. augusztus 19-én megnyílt kiállítása szolgáltatta.30 31 32 A 
tárlatot megtekintő Németh László Ostehetségek és fogalomzavar^1 cím
mel összegezte a rendezvény kapcsán támadt gondolatait. Úgy vélte két 
szélsőséges vélemény alakult ki a kiállításról: 1. Milyen tehetséges a ma
gyar nép; hogy teremnek a zsenik 2. Naiv, gyenge színvonalú művészi al
kotások a kiállítás képei. Mi is tehetség? -  tette fel a kérdést Németh. 
„A tehetség képesség a kifejezésre, de azontúl képesség a növekedésre, a sze
repteremtésre, a szerep kiszélesítésére... A tehetség közelebb áll az erkölcsi 
erőhöz, mint az ügyességhez.” A népi kultúra bomlása és a műveltek kul
túrájának hígulása tette lehetővé az őstehetségek elszaporodását. Ezt ká
ros jelenségnek tartotta Németh, hiszen ha ezekkel az emberekkel elhi
tetik, hogy őstehetségek, akkor a komoly erőfeszítések alól mentik fel 
őket: „A tüneményt abban kell keresni, amit mond és nem abban honnét 
származik. ” A cikk végén arra a megállapításra jutott az szerző, hogy a 
népi és az elitkultúra keveredése természetes folyamat és éppen itt mu
tatkozik meg az értelmiségiek felelőssége: „a Bartókoknak kell gondoskod
niuk arról, hogy az új közös kultúrában mely a keveredés után kialakul, ott 
legyenek majd a százados népi sors ízei. ”

Egy nappal a fenti írás megjelenése után látott napvilágot Németh 
László programadó cikke, A nép Eötvös-kollégiuma.32 Ez a kis esszé vála
szok azokra a támadásokra, amelyek a Sznobok és parasztok gondolatai 
miatt érték az írót. Saját maga úgy vélte, hogy a „parasztok” értették fél
re mondanivalóját, mivel azzal vádolták őt, hogy parasztgyűlöletből gá
tat akart emelni a népi tehetségek érvényesülése előtt. Ezt visszautasítot
ta Németh és azt ajánlotta, hogy valósítsák meg a nép Eötvös-koílégiu- 
mát. Gyűjtsenek össze a „nép barátai” annyi pénzt, amennyiből 10-20 te
hetséges parasztfiút tarthatnak Budapesten vagy a mellett. Szerinte 
20 ezer pengőből fel lehetne állítani építem egy 4-5 szobás házat, 5-6 
holdas birtokkal. Minden délután az írók tanítanák a fiúkat, délelőtt fizi
kai munkát végeznének. Történelmet, fizikát, orvoslást, magyar irodal

30 Az Őstehetségek Kiállítás nevet viselő tárlatot a Nemzeti Szalonban nyitotta meg Jó
zsef főherceg. A résztvevő festők és szobrászok közt találunk földművest, kovácsot, 
számadó juhászt, palagyári munkást, cipészt, uradalmi cselédet. Több prominens köz
életi személyiség meglátogatta a kiállítást, többek között Almásy László, a képviselő
ház elnöke. Antal István, a miniszterelnökség sajtóosztályának vezetője, Mayer János, 
volt földművelési miniszter, Ottlik György, újságíró, Márkus Emília, színésznő. Buda
pesti Hírlap, 1934. augusztus 19.

31 Budapesti Hírlap, 1934. augusztus 25.
32 Budapesti Hírlap, 1934. augusztus 26.
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mát és egy nyelvet tanulnának. Vannak, akikből országos tehetség válna, 
de a kollégium elsősorban azokat karolná fel, akik visszamennének a szü
lőfalujukba. „Ezekben kellene a lelket tartani szóval, könyvvel, tanáccsal, 
megbízással, feladattal, ha kell anyagi segítséggel is.” Németh László sze
rint e tehetséggondozó kollégium segítségével 6-7 év alatt 150-200 em
berrel lehetne teleszómi a társadalmat. Ez a munka hosszú távon térül
ne meg, mivel ha társadalmi bajok a felszínre törnek, lesznek „Európa 
nagy hagyományaihoz húzó, gondolkodó emberek.” Az író ehhez a merész 
vállalkozáshoz kérte a társadalom anyagi és erkölcsi támogatását.

Németh László a nagyszabású terv fonalát tovább fonta, hiszen néhány 
nappal később a rádióról szóló cikkében33 újra felbukkant a nép Eötvös- 
kollégiumának terve. Úgy gondolta, hogy a rádióban közzétennék a 200 
legjobb európai könyv listáját, amelyből a hallgatók olvasás után kivá
lasztanák a legjobb 100-at. Pályázat keretében mutatnák be az általuk ki
választott könyveket, és ezeket a pályaműveket a nép Eötvös-kollégiumá- 
nak tanárai bírálnák el. A legtehetségesebbnek bizonyuló paraszt- és 
munkásfiatalokat pedig felvennék a kollégiumba.

Vajon honnan támadt a nép Eötvös-kollégiumának ötlete? Természe
tesen nyugodtan tarthatjuk Németh László saját elképzelésének is, hi
szen eléggé invenciózus gondolkodó volt. A kor sikeres elitképző intéz
ményének, az Eötvös Collegiumnak a példája készen kínálta azt a mo
dellt, amelyet némileg átalakítva a népfiak tanításánál is fel lehetett hasz
nálni. De bármilyen meglepő, egy a népi mozgalomtól eléggé távol eső 
gondolkodó, Kerényi Károly volt az, aki a legjobban befolyásolta Né
meth Lászlót. Németh és Kerényi sokban hatottak egymásra, Kerényi 
Sziget című folyóiratát a Tanúval és a Válasszal egyenrangúnak tartotta 
Németh.34 Éppen a népiek folyóirata, a Válasz volt az, amelynek hasáb
jain Németh László a nép Eötvös-kollégiuma gondolatának megszületé
séről írt: „Egyik első találkozásunkkor te hoztad elő a népi Eötvös-kollégium 
tervét. Öröm volt látni, hogy te, a tudós, hittél abban, amiben a hivatásos 
mozgalmazók alig hittek s el tudtad képzelni, hogy egy ilyen szigeten a leg
magasabb szellem közvetlenül hathasson a népünk aljáról felmerült 
telkekre. ”35 A jeles klasszika-filológus válaszlevelében az alábbiakat írta: 
„Találkozik a Nép-Eötvöskollégium (sic!) és az én Téli-Egyetem eszméje. 
Valamelyik közeli kis faluban: Pilisszentlélek, Szentkereszt vagy Szentlászló.

33 Rádió és népművelés. Budapesti Hírlap, 1934. augusztus 29.
34 Kerényi és Németh László kapcsolatáról lásd Lackó, 1981. 268.
35 Németh László levele Kerényi Károlyhoz, Válasz, 1935, 15. sz. 15
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Itt kell a szigeti szellemiséget megvalósítani: 2-3 idősebb tanár és 2-3 ifjú az 
Ókortudományi és a Magyar Kultúrmorphológiai Intézetből és a Föld tehet
ségei. Télen találkozzanak, amikor amúgy is behúzódnak az emberek. ”36 

Németh László útra bocsátotta elképzelését, mely a népfőiskolái és a 
népi kollégiumi modell sajátos keverékét alkotta. A népfőiskolával roko- 
nította az, hogy a közoktatási rendszeren kívüli intézményként, magán- 
személyek anyagi támogatásával képzelte el az intézményt. A képzés egy 
esztendős időtartama hosszabb volt még a skandináv népfőiskolákénál is. 
A népfőiskolákban szintén a parasztság számára neveltek vezetőket, de 
Németh László döntően elméleti képzésben gondolkodott. A későbbi né
pi kollégiumok felé mutatott az, hogy a tagok tehetségét valamilyen elő
zetes szűrő során felmérték; a tagságot a közéleti szerepvállalásra készí
tették fel és közismert értelmiségiek vállaltak volna szerepet. Maga Né
meth László komolyan hitt a terv megvalósíthatóságában, amint arról 
Füíep Lajosnak írt levele is árulkodik: „Néhány héten belül összegyűlik a 
pénz egy kollégiumra, melyben a tehetségesebb paraszt- és munkásfiúk to
vábbképzéséről gondoskodunk. Ott kell a nép vezéreit képeznünk majd. Ha 
téged Pestre felhozhatunk, ott számítunk majd személyed erejére. ”37

A Németh László cikkeinek helyt adó Budapesti Hírlap több írót is 
megkérdezett hogyan látják a nép Eötvös-kollégiumának tervét. Az első 
hozzászólások között a méltatok hangjai voltak többségben. Illyés Gyula 
megvalósíthatónak tartotta az elképzelést, amihez szerinte öt-hat ember 
támogatása elegendő lenne: „Kellő hozzáértéssel a tervezett népakadémia 
nem zsenigyár, hanem egyik első csatorna lenne a magyar nép és a magyar 
értelmiség között.” Hozzá hasonlóan nyilatkozott Cs. Szabó László, aki ke
serű hangon óvott attól, hogy az állam hozza létre a leendő kollégiumot: 
„A nép Eötvös-kollégiuma nem fantasztikum. Ha francia volnék, talán há- 
tulgombolós saint-simonisták gyülekezetének tartanám, nálunk azonban a 
tudatlanság nemzet-vesztő mítoszától szabadítana meg. (...) A siker egyetlen 
előfeltétele, hogy az állam ne segítsen. Nem az állam dolga a nehéz sorsú em
berek nevelése, hanem az íróké, falusi és városi származásúnké egyaránt. ”38 

Az agrárközgazdász Kerék Mihály szintén támogatásra érdemes el
képzelésnek tartotta a nép Eötvös-kollégiumának tervét. Az intézmény 
felállítását azért is szükségesnek vélte, mert a népművelés szerinte nem 
volt tekintettel a faluban végbemenő változásokra. Hiszen a világháborút

36 Kerényi Károly válasza Németh Lászlónak. Válasz, 1935. 15. szám 19.
37 Németh László levele Fülep Lajosnak 1934. augusztus 27. Németh, 1993- 196.
38 Illyés Gyula és Cs. Szabó László hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 5. 7,
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követően először közgazdasági, majd általános művelődési kérdések is 
foglalkoztatni kezdték a falvak népét. Mivel ezt a tudás utáni szomjat a 
népművelés nem tudta csillapítani a falu kulturális élete olyan válságba 
került, mint az ország gazdasága, fogalmazott Kerék. A cikkíró ugyan
csak óvott az állami szerepvállalásról és fontosnak látta, hogy a kollégi
um egy 30-40 hold területű tangazdasággal egészüljön ki.

A Budapesti Hírlapnak ugyancsak ebben a számában39 ismertették 
Féja Gézának a Magyarország hasábjain publikált írását, amelyben teljes 
mellszélességgel kiállt a létesítendő kollégium mellett. Féja, mint valami
kori Eötvös-kollégista igen grandiózus elképzeléseket fogalmazott meg 
és az eddigi véleményektől eltérően állami támogatással kívánta felépíte
ni a kollégiumot. Úgy gondolta, hogy Budapest környékén, legalább 100 
holdas területen kellene felállítani a kollégiumot, és mellé egy 20-25 
házból álló mintafalut kellene felhúzni. Hogy ez mitől válna mintafalu
vá, azt homályban hagyta Féja, bár feltehetően a falusi településszerke
zet modernizálásában gondolkodhatott. Erre utalt az a megjegyzése, 
hogy a kollégiumból hazatérő ifjaknak is ehhez hasonló falvakat kellene 
majd létesíteniük. Ha kevéssé részletezett és tisztázott formában, de 
Szerb Antal is kifejtette a véleményét. Álláspontja azért is érdekes szá
munkra, mivel az urbánus oldalhoz sorolható értelmiségiek kevés kivétel
lel nem szóltak hozzá a kérdéshez, s talán a jeles irodalmár álláspontja 
meg is magyarázza, hogy miért tettek így. Szerb Antal úgy vélte, hogy a 
népnek meg kell szűnnie, mivel törvényszerű a modem világba való be
kapcsolódása. Szerinte a nép saját maga is igyekszik megszűnni, mint 
nép, mivel fő törekvése a középosztályosodás. De ha sikerrel jár ez a tö
rekvés, akkor is meg fogja nemzeti jellegét őrizni. Ha a középosztályba va
ló bekerülésben segít, akkor boldogan üdvözli a nép Eötvös-kollégiumát.

Veres Péter volt a vita első hozzászólója, aki elutasította Németh Lász
ló elképzelését. Álláspontjának megértéséhez szem előtt kell tartanunk 
saját életútját, mely az autodidakta módon történő felemelkedésre adott 
példát. Veres a kollégiumban elsősorban a művészeket felkaroló intéz
ményt látott és úgy vélte, hogy újságírókat, agitátorokat, szaktudósokat 
lehet ezen a módon nevelni, de művészeket nem. Azért nem, mert a mű
vésznek elsősorban társadalmi és gazdasági szabadság kell. A tehetséget 
nem lehet fölülről kiválasztani, annak részt kell vennie az élet szelekciós 
versenyében. „A szándékolt kiemelés korrumpálja a tehetséget” -  írta Veres

39 Kerék Mihály és Féja Géza hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 6. 9.

35



Péter.40 Ezután azt fejtegette, hogy a tehetséget nem szabad elszakítani 
osztályától, hanem otthon kell marasztalni, hogy ott legyen a szellemi 
élet irányítója. Végezetül arra a megállapításra jutott Veres, hogy az 
egész népnek fel kell szabadulnia, mert csak így boldogulhatnak a tehet
ségek. Ugyanis az „átültetett tehetségek” magukra maradnak.

Az egyre hömpölygő vitából a továbbiakban négy hozzászólást szeret
nénk kiemelni, amelyek markánsan kifejeztek egy-egy álláspontot. Pin
tér Jenő, a keresztény-konzervatív irodalomtörténész az eddigi vélemé
nyekkel radikálisan szembefordulva úgy látta, hogy sokkal kevesebb te
hetség kallódik el, mint 1867 előtt. Az oktatási reformoknak köszönhe
tően a szegényember gyermeke, hajói tanul, könnyedén elvégzi a közép
iskolát. Ha diplomát szerez, akkor nehéz elhelyezkednie, de ez a Tria
non következtében előállt értelmiségi túlzsúfoltsággal magyarázható. 
Pintér ezen álláspontjával magára maradt a vitában, ami nem meglepő, 
hiszen érvelése elég érzéketlennek tűnik még utólag szemlélve is, nem is 
szólva az akkori közegről. Mindenesetre felvetett egy fontos problémát 
Pintér: el kellene dönteni hogy továbbképző népművelést vagy igazi te
hetség-felfedezést akarnak. Minek fedezünk fel tehetségeket, ha a meg
lévőkről sem tudunk gondoskodni, zárta okfejtését.41

Tamási Áron Pintérrel homlokegyenest ellenkező véleményt képvi
selt. Szerinte éppen az a baj, hogy amíg az írók és művészek megbecsü
lése nem valósul meg a társadalomban, addig csak morzsákat lehet a te
hetségeknek juttatni. Éppen ezért nagy lépés a nép Eötvös-kollégiuma, 
de nem elegendő. De attól félt, hogyha sikerül felállítani az intézményt, 
akkor a „nép ellenségei” bizonyítékként használják, hogy íme mindent 
megtettünk a nép felemelkedése érdekében. Végkövetkeztetése hasonlít 
Veres Péter felismeréséhez: „A kultúra szerves összefüggésben van a gaz
dasági állapottal, egészségügyi állapottal, erkölccsel és politikával. ”42 Fi
gyelemreméltó pillanata volt a vitának Szekfü Gyula megnyilatkozása. O 
maga úgy kezdte cikkét, hogy régi kollégistaként szól hozzá a sokat em
legetett Éötvös Collegium kérdéséhez. Az Eötvös Collegium nem a tehet
ségek iskolája kívánt lenni, hanem a középiskolai tanárképzést tűzte ki 
célul. Éppen ezért azt nézték mennyit fejlődik a diák a kollégiumban, al- 
kalmas-e tanárnak. Ha a népi Eötvös Collegium nem művészeket, ha
nem kisgazdákat és földművelőket akar ellátni magyar nemzeti kultúrá

40 Veres Péter hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 12. 5.
41 Pintér Jenő hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 15. 7.
42 Tamási Áron hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 16. 6.
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val, akkor támogatandó az ötlet, mégha kevesek művelhetők is ilyen mó
don. A vita végéhez közeledve ismertettek néhány olvasói levelet. Ezek 
közül Littkey György festőművészé a legérdekesebb. Littkeyt annyira lel
kesítette a terv, hogy egyenesen a magyarság nagy népi kollégiumáról 
beszélt, amelyet nem 6 vagy 10 holdon kell megalkotni, hanem belföldi 
telepek sokaságával, állami támogatással. Először a nagy népművészeti 
területeken kell felállítani a kollégiumokat és az államnak belföldi ösz
töndíjjal kell tagjaikat támogatni.43 Littkey az 1940-es évek elején a 
Györffy Kollégium támogatóinak sorának tűnik majd fel.

A vita lezárásaként Németh László válaszolt44 a felmerült kérdésekre, 
hozzászólásokra. Szerinte a népi sors és az úri sors határai közelebb ke
rültek egymáshoz és a két sors közé kerültekkel kell valamit kezdeni. A 
megoldás egyik eszközének szánta a nép Eötvös Collegiumának tervét. A 
vita eredményét az alábbiakban foglalta össze: 1. Senki sem vitatta, hogy 
nevelni kell a nép fiait. 2. A nép Eötvös-kollégiuma nem az éhes közép- 
osztálybeliek számát gyarapítaná, mivel visszaküldené tagjait szülőfalu
jukba népvezetőnek. S ha egy-két művész kikerül közülük az nem olyan 
nagy gond. 3. Szerint felülről is lehet nevelni, a nép nem tartaná áruló
nak ezeket a fiatalokat. Németh szerint Veres Péter személyes okokból 
támadott. 4. Sokan zseniképzőnek látják a kollégiumot, pedig a szándék 
nem ez: „hanem a nép nyugtalanjainak a számon tartása, útravalóval el
látása küzdelmeikre. Nem festőt, költőt, tudóst akarok csinálni a két sors kö
zé kerültekből, hanem tisztán látó embert.” 5. Nem lehet a tehetségek ke
resését feladni, mert még nem tiszta a módszer ahogyan rájuk akadnak. 
6. Nyilvánvaló, hogy a tehetségek felemelkedése elsősorban akkor sike
rülhet, ha gazdasági reform is történik. Végezetül kissé keserű szavakkal 
zárta le cikkét Németh László: „A nép Eötvös-kollégiumának a terve egy 
időre megint magánügyemmé vált. Az marad-e ? Megértem én már egyszer- 
kétszer, hogy arról, ami magánügyemnek látszott végül mégiscsak kiderült, 
hogy közügy. Ha bírom erővel, hiszem most is így lesz. ” A történeti hűség 
jegyében kijelenthetjük, hogy Németh László ebben az esetben éles sze
műjósnak bizonyult.

Ha a vita általános mérlegét megvonjuk, akkor a legfontosabb ered
mény az volt, hogy kirajzolódtak a kérdést övező legfontosabb törésvo

43 Szekfű Gyula és Littkey György hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. október 6. 5. és 
október 14. 8.

44 Németh László: Két sors között (Zárszó az őstehetségek vitájához). Tanú 1934. X. 
338-342.
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nalak. Először is, hogy szükség van-e egyáltalán a népi tehetségek fel
emelésére, amikor az ország középosztályi munkanélküliséggel küzd. Ezt 
a véleményt nagyon határozottan fogalmazta meg Ottlik László: „Tehet
ségnevelés helyett meg kellene elégednünk a lángelmék kiválasztásával.”45 
Ők meg amúgyis utat törnek, tette hozzá a szerző. Ez a fajta vélemény ki
sebbségben maradt, az viszont már nem volt egyértelmű mi történjék a 
népből kiemelkedett tehetségekkel. Háromféle vélemény körvonalazó
dott: 1. a középosztályba beolvadva nemzeti színekkel gazdagítják azt; 2. 
visszamennek a falujukba helyi vezetőknek; 3. el sem menjenek a falu
ból, ott van szükség rájuk. Ezek az álláspontok csatáznak egymással a ké
sőbbiekben is. Itt bukkan fel először az ún. janicsár-kérdés. Vagyis annak 
a veszélynek a megfogalmazása, hogy a nép tehetséges fiai megtagadják 
azt az osztályt, közeget, falut ahonnét jöttek, és így a nép sorsa nem vál
tozik érdemben, csak egyéni szinten lehet javulás. Fontos ütközőpontot 
jelentett az is, hogy állami segítséggel vagy magánerőből valósítsák meg 
ezt a kollégiumot. Nyilvánvalóan az állami segítséget elutasítók féltek az 
eredeti szándékok elsikkadásától, és nem hittek komolyan a kormányzat 
reformszándékaiban. Ez a kérdés összefüggésben áll a leglényegesebb 
problémával, ami a vita során is felszínre jött: Van-e értelme bármiféle 
tehetségmentéssel kísérletezni, ha ez nem párosul átfogó gazdasági és 
társadalmi reformokkal? Másrészről a tehetségmentés önmagában is a 
reform eszköze, vélték az ebben hívők. Óvakodnánk attól, hogy igazsá
got tegyünk, csupán érzékeltetni akartuk, hogy a milyen összetett prob
lémahalmazt jelentett a népi tehetségmentés ügye.

A népi tehetségek ügye a szellemi életben 
a Bolyai/Györffy-kollégium időszakában (1939-1944)

Az 1934-es vitát követően néhány esztendőre elcsendesedett a népi te
hetségek ügyében kibontakozó disputa. Ebből az időszakból leginkább az 
irodalmi pályája kezdetén járó Vas István elképzelése érdemel említést, 
aki tovább gondolta a nép Eötvös-kollégiumának ötletét.46 A fiatal költő 
egy munkásotthonban tartott előadáson vett részt, ahol egy 10-12 éves 
kisfiút verset mondott. Úgy érezte, hogy nem szabadna elkallódnia a 
fiúnak, és ekkor jutott eszébe, hogy sürgős szükség lenne a munkásság

45 Ottlik László hozzászólása. Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 23. 11.
46 Vas István: Levél egy szocialistához. Válasz, 1935. március 215-219.
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Eötvös-kollégiumára. Ennek Vas szerint kevesebb akadálya lenne, mint a 
népi kollégiumnak, mivel valamelyik munkás művelődési egylet helyisé
gében tarthatnák az előadásokat. Elsősorban közgazdaságtani, társada
lomtudományi, filozófiai és történeti kérdésekről esne szó. Fokozatosan 
ki lehetne képezni egy munkás vezetőréteget, és ezáltal megújulna a ma
gyar szocializmus eszméje is. Vas azzal zárta cikkét, hogy ezt a kollégiu
mot a citoyen polgárságnak kellene létrehoznia és fenntartania.

A népi írók ekkoriban megjelenő munkáikban szegről-végről érintet
ték a kérdést, de igazából 1938-tól kezdve vált újból fontos és a közélet 
napirendjére kerülő problémává a népi tehetségek ügye. 1938 tavaszán 
vetette papírra Györffy István a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
hoz intézett emlékiratát, amely egy évvel később önálló kötet formájában 
is megjelent, A néphagyomány és a nemzeti művelődés címmel. Az ebben 
megfogalmazott művelődési program rendkívül nagy hatást gyakorolt a 
professzor körül gyülekező, zömében paraszti sorból származó egyete
mistákra, akik később a Bolyai és a Györffy Kollégium tagságát alkották. 
A kollégisták mindennapjaiban, nevelési módszereiben tetten érhető e 
könyv hatása, ezért is fontosnak taijuk, hogy megismerkedjünk vele. 
Györffy munkássága azonban meghatározta a Györffy-kollégium mögött 
felsorakozó támogatói körnek a szemléletét is, különösen a kör egyik leg- 
energikusabb tagjának, Zsindelyné Tüdős Klárának a gondolkodását.4'

Györffy István könyve megjelenésekor szakmai pályafutásának delelő- 
jén állt, mivel ekkor a Pázmány Péter Tudományegyetem néprajz tanszé
ket vezette, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Néprajzi 
Társaság alelnöke és a Társaság folyóiratának az Etnographianak a szer
kesztője volt. Olyan jelentős szakmai elismerést hozó munkák álltak a há
ta mögött, mint a Nagykunsági krónika, Az alföldi kertes városok vagy 
A matyókról. A néhány hónappal a halála előtt napvilágot látott A népha
gyomány és a nemzeti művelődés a szerző szellemi végrendeleteként is fel
fogható.

Györffy alaptézise az volt, hogy Magyarországon külön nemzeti és 
néphagyományról kell beszélni. „A nemzet politikai közösség, melyet a kö
zös származás, közös anyanyelv, közös történelem, közös hagyományok tarta
nak egybe, vagy a közös életviszonyok, életérdekek kovácsolnak össze hosszú 
idő alatt. (...) Népnek rendesen a nemzet alsó társadalmi rétegét nevezzük. 47

47 „Még nem volt egyetemi tanszéke a néprajznak, amikor én Györffy Istvánnal jártam 
faluzni. Ő nyitotta ki a szememet arra a rémületes mélységre, amiben a magyar me
zőgazdasági munkásság vergődött, s arra a vezető rétegek által ismeretlen csudavilág
ra, ami a népművészet.” Zsindelyné 1998. 10.
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Tágabb értelemben pedig a nép minden olyan embertömeg, amely nemzetté 
nem alakult.”4* Györfíy szerint a nép és a nemzet különbözősége még a 
honfoglalás koráig nyúlik vissza, amikor az ugor alapnépességre egy bol
gár-török népesség telepedett rá, átvéve az ugor népessége nyelvét. A 
kettő egybeolvadásából keletkezett a magyarság, amelyen belül az ural
kodó bolgár-törökök utóda a nemesség, az ugor előmagyarok utóda a 
jobbágyság lett. Györffy sietve leszögezte, hogy szerinte ez a kettőség ma 
már legkevésbé sem áll fent, de mégis más az úri osztály és a parasztság 
hagyománya. A szerző úgy vélte, hogy „A nemzetmegtartó hagyományok le
téteményese a parasztság, az európai, nemzetközi magas műveltség hordozó
ja pedig az úri osztály. Mindkettőnek a szerepe egyformán fontos, A népha
gyomány tart meg bennünket magyarnak s a nemzetközi műveltség tesz ben
nünket európaivá. ”48 49 Györfíy úgy látta, hogy mivel nem a „nemzetmeg
tartó hagyományok” ápolásával törődik a magyar középosztály, meg kell 
változtatni a nemzeti műveltségről vallott eddigi felfogást és a nemzet 
kétharmadát kitevő nép hagyományát kell a műveltség alapjává tenni.

Legfontosabb teendőnek tartotta Györfíy a népnyelv ápolását. Több
ször hivatkozott művében a finn példára, ennek nyomán szükségesnek 
látta a Magyar Nyelvtudományi Intézet felállítását, a helynevek tudatos 
összegyűjtését, a különféle szótárak összeállítását. A népművészet kü
lönböző ágainak: a népzenének, a szóbeli hagyománynak, a néptánc
nak, a népi díszítőművészetnek a megőrzését, emlékeinek összegyűjté
sét és a közoktatásba történő beépítését igen fontosnak vélte. Emellett a 
népi játékok, a népi gazdálkodási ismeretek, a népi építkezés, a magyar 
konyha hagyományainak megőrzését is lényegesnek gondolta. Nagy 
hangsúlyt helyezett Györfíy István a néprajztudomány intézményi hát
terének kiépítésére, külön fejezetben foglalkozott az Akadémia, a Ma
gyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum és az egyetemi néprajzok
tatás helyzetével. Igen fontos javaslata volt, amivel Teleki is egyetértett, 
hogy a különböző középfokú és felsőfokú intézményekben (katonai fő
iskolák, teológiák, tanítóképzők) oktassanak népismereti tárgyakat a 
hallgatók számára, mivel az itt végzettek csak így tudnak a falusi társa
dalomban eligazodni.

Munkájában több ponton kikelt a különböző magyarkodó frázisok el
len és éles hangon bírálta a parasztságot gúnyoló, középosztálybeli szer
zők tollából született írásokat. „Ma már kiváló népi eredetű, a néppel

48 GYÖRFFY, 1939. 6.
49 Györffy, 1939. 8.
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együtt érző fiatal írógárdánk van. Ezek a nép lelkét jól ismerik, ahhoz közel 
tudnak férkőzni s azt ki tudják elégíteni. Ezekre kell bízni a nép irodalmi 
szükségletének kielégítését. Nagyon érdekes a mű azon része, ahol 
Györfíy a Kárpát-medencében élő nemzetiségek és magyar néphagyo
mány kapcsolatáról írt: „Nemzetiségeinek néphagyományait éppúgy kell ta
nulmányoznunk, mint a magunkét s az ő hagyományaikban fel kell ismer
nünk a mi levetett, régebbi műveltségünk emlékeit. Csak azokat a néprajzi 
sajátosságokat tekinthetjük nemzetiségeink ősi nemzeti hagyományainak, me
lyek a Kárpátokon kívül élő fajrokonaikéval megegyeznek s amelyek a ma
gyarság múltjában nem mutathatók ki. Ha felismerjük a nemzetiségeink ha
gyományában a magyar hagyományokat, akkor rögtön ráeszmélünk, hogy 
őket a közös hagyomány ma is hozzánk kapcsolja. Ezenkívül szükséges
nek vélte Györffy, hogy aki magyar néprajzzal kíván foglalkozni, az meg
tanulja valamely Kárpát-medencében élő nemzetiség nyelvét.

A szerző munkája utolsó fejezeteiben a korban nagyon gyakran feltett 
ki a magyar, mi a magyar kérdésre kereste a választ. Már korábban is 
többször bírálta a magyarkodást, a törzsökös magyarok külsőségeit és bár 
három-négy generáció alatt, de lehetségesnek tartotta a magyarsághoz 
való asszimilálódást. Ezek után nem meglepő az a válasz, amit a fenti 
kérdésre adott: „Embertani, genealógiai vagy névelemzési alapon tehát 
senkinek nem lehet eldönteni a magyarságát. A magyarság nem a test, nem 
a vér, hanem a lélek kérdése. Azért, hogy valaki törzsökös magyarnak vall
ja magát, de csak magyarkodik, nem magyarabb, mint a lélekben is teljesen 
magyarrá vált idegen eredetű magyar.

Györffy István nagy rokonszenwel emlegette Finnország példáját, 
ahol szerinte jelentékeny eredményeket értek el a népi kultúra megőrzé
sében és a közművelődésbe történő beépítésében. A jeles néprajztudós 
mellett Kodolányi János is hangoztatta a finn példa fontosságát. 
Kodolányit finnországi utazása során az ott látottak olyan mértékben le
nyűgözték, hogy 1938 szeptemberében nyílt levélben^3 hívta fel a Hel
sinkibe látogató Teleki Pál vallás- és közoktatási miniszter figyelmét az 
északi nép követésre érdemes alkotásaira. Kodolányi soraiból kiderül, 
hogy Györfíy Istvántól értesült Teleki útjáról és megragadta az alkalmat, 
hogy a miniszter figyelmét felhívja a finn népfőiskolák vonzó példájára. 50 51 52 53

50 Györffy, 1939. 17.
51 Györffy, 1939. 57.
52 Györffy, 1939. 83.
53 Kodolányt, 1944. 178-181.
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Kodolányi úgy vélte 10, 20 vagy akár 100 finn típusú népfőiskolát kelle
ne Magyarországon felállítani. Ezekben az intematusokban sajátíthatnák 
el a parasztfiatalok a modem mezőgazdaság és nemzetgazdaság, a helyes 
gyermeknevelés és táplálkozás és a magasabb magyar műveltség alapja
it. Tanítókat és tanítónőket kellene ösztöndíjjal Finnországba küldeni a 
népfőiskolák tanulmányozására. Nincs szükség új iskolaépületekre, né
hány felekezeti és polgári iskolát, gazdasági, méhészeti és tejgazdasági 
intézetet kellene népfőiskola céljaira igénybe venni. Kodolányi a finn 
népfőiskolái modell segítségével Németh László és Györffy István elkép
zeléseihez nagyon hasonló célokat kívánt megvalósítani: „Mit várunk mi 
finnországi tanulmányainktól és tapasztalatainktólt Várjuk, hogy új, erő
sebben népi alapra helyezkedjék végre a közoktatás. (...) Hogy szabad út 
nyíljék minden magyar gyermek előtt az egyetemig; ha nem kívánja bejárni 
ezt az utat: kapjon minél bőségesebben népi kultúrát a népfőiskolán. (...) 
Várjuk népi kincseink erőteljesebb védelmét és megmentését, a köztudatba 
való beépítését. Várjuk a magyar népi kultúra uralomra jutását. ”

Az 1930-as évek második felében a keresztény-konzervatív elit felfogá
sában ís változás következett be, és ez -  bár kétségkívül összefüggésben 
van a népi mozgalom fellépésével54 -  a szociális gondolat Európa szerte 
beköszöntő reneszánszával magyarázható. Ennek alátámasztásául a kor
szak a két meghatározó politikusát: Hóman Bálint és Teleki Pál 
véleményét55 szeretnénk idézni. Kettőjük közül is elsősorban Teleki 
álláspontját tartjuk fontosnak bemutatni, hiszen barátai, tanítványai, 
munkatársai közül jó néhányan bábáskodnak majd az első népi kollégi
umok születésénél. Elég, ha egyik közeli bizalmasára, Zsindely Ferenc

54 „Ami az évtized elején “alulról* indul el a valóságfeltárás és leleplezés szándékával, 
fragmentáltan megjelenik -  hála Telekinek - a  konzervatív reformelgondolásokban és a 
»nemzetnevelés eszmekörében* is. Ennek jegyében megszületik a 8 osztályos népiskola, 
középiskolai reform zajlik; létrejönnek az állami tehetségtámogatás formái (Horthy- 
ösztöndíj és kollégium); megjelenik az olcsó »nemes ponyva«, kibővül az irodalom- 
pártolás. De mindinkább frázissá kopik a »népi« jelző, és minden mást megelőz a 
•honvédő szellem" és a területi revízió újabb és újabb hullámát kísérő eufória. Min
denesetre a harmincas évek, majd a háborós esztendők egyik vezető közéleti-publi
cisztikai és irodalmi témája a közoktatás és közművelődés, a tehetséggondozás és értelmi
ségnevelés; Illyés könyvének címével szólva: a “lélek és kenyér* kérdése.” Pataki, 
2005. 84. -  A magunk részéről pontosnak és igaznak tartjuk Pataki Ferenc vélemé
nyét, amely remekül megjelenítette azt a légkört, amely a születő népi kollégiumokat 
körülvette.

55 Teleki Pál politikai nézeteire vonatkozóan lásd Ablonczy, 2005. 320-334.
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miniszterelnökségi államtitkárra és feleségére, Tüdős Klárára utalunk, 
de megemlíthetjük tanítványai közül Elek Péter, Kádár László és Kovács 
Péter nevét. S ne feledkezzünk meg a névadó GyÖrfíy Istvánról sem, aki 
szintén sokra becsült a tragikus sorsú miniszterelnök.

Teleki Páltól nem találtunk olyan szöveget, amelyben kizárólag a né
pi tehetségek nevelésének problémájával foglalkozott, de két parlamen
ti felszólalásában is hosszabban érintette a problémakört. 1937 júniusá
ban az országgyűlés felsőházában a költségvetési vitához szólt hozzá, és a 
gyermekek szociális hátterét figyelembe vevő oktatási rendszer mellett 
érvelt: „Adjuk meg azoknak, akik arra valók, az érvényesülés lehetőségét. 
Fizessenek a gazdag szülők, akiknek tehetséges a gyermekük, közepes tandí
jat; fizessenek a gazdag szülők, akiknek nem tehetséges a gyermekük, bármi
lyen fokozatú tandíjat, a szegény szülők pedig, akiknek tehetséges a gyerme
kük, ne fizessenek tandíjat, sőt azok gyermekei ösztöndíjat kapjanak és így 
neveljék a nemzedéket. ”'j6 Teleki a fennálló helyzetet nem tartotta megfe
lelőnek, mivel úgy gondolta, hogy csupán egy „félcivilizált társadalmat” 
nevelnek, hiszen azoknak a gyermekei jutnak el az iskolába, akik már ki
emelkedtek a földműves sorból. Ezt a jelenséget azért tartotta veszélyes
nek, mivel ezek a gyerekek már elszakadtak „űz eredeti ősi kultúra első ré
tegétől”, de még nem tartoznak egy magasabb kultúrához. Alighanem 
azokra az fiatalokra gondolt itt Teleki, akiket néhány évvel korábban 
„két sors közöttieknek” nevezett Németh László, mivel a paraszti életfor
mához már nem, a városi polgársághoz még nem kötődnek.

Már ebben a beszédben is találunk utalásokat Telekitől a népi kultúra 
iránti rokonszenvére, de ezt legösszefiiggőbben 1938 júniusában fejtette 
ki. Ekkor már vallás- és közoktatásügyi miniszterként szólt hozzá a kép
viselőházban a költségvetés vitájához. Többek között egyetemi oktatás 
kérdéseit taglalta szónoklatában és felvázolta milyen reformokat lát szük
ségesnek: „Beszéltem előbb a magyar nyelv tanításának fontosságáról. A 
magyar nyelv oktatásának kimélyítésén kívül azonban szükség van még va
lamire, a magyar népismének kimélyítésére, a magyar néphagyományok is
meretének kimélyítésére. Ebben a tekintetben is sokat lehet tennünk. Ez nem
csak az iskolai, hanem iskolánkívüli népművelésnek is problémája. ” Ezután 
felsorolta milyen konkrét terveket szeretne megvalósítani: törzskönyvez
ni kell a magyar néprajzi műemlékeket, fel kell állítani a szabadtéri nép
rajzi múzeumot, a skanzent: „Mindenesetre azonban az, akinek kezébe ezt 56

56 Teleki, 1941.1. 384.
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a dolgot le fogom fektetni, a legtörzsgyökeresebb magyar ember, akit T.Ház 
valaha látott Györjfy István.” Majd té/.isszerűen is kifejtette Teleki ho
gyan képzeli a magyar kultúra megújítását: „Bizonyos egyetemi szakokon 
kötelezővé fog kellem tenni a néprajzot. (...) Meg kérem az egyházakat is ar
ra, hogy e tárgyra ők is súlyt helyezzenek a tanítóképzésben, azért mert ha a 
magyar néphagyományt gyűjtjük, mentjük és abban elmélyedünk, azt meg
szerettetjük, megismertetjük, csak akkor tudja igazán megérteni a magyar 
lelket a magyar középosztály, amelynek megvoltak a maga hagyományai és 
amelynek hagyományai mintegy képviselték a nemzeti hagyományt százado
kon keresztül, de ma már nem képviselik. A néphagyományból merítve, 
sőt legfőképpen erre alapítva kell a magyar hagyományt tovább alakí
tanunk és konzerválnunk azt, ami a magyar hagyományból, akár a nép
hagyományból, akár a középosztályból megvan. {Kiemelés -  P. I.)’’57 
Bármennyire rokonszervezett is Teleki Pál a népi kultúrával, semmikép
pen sem akarta népi tehetségekkel megújítani a középosztályt. Vagyis re
formszándékai igen szűk térre korlátozódtak, inkább művelődési prog
ramról, és nem társadalompolitikai reformról van szó.58

Telekire alighanem az a Györfíy István gyakorolta a legnagyobb ha
tást, akit már beszédében is nagyon meleg szavakkal méltatott. A jeles 
néprajztudós egy év múlva jelentette meg A néphagyomány és a nemzeti 
művelődés című dolgozatát. De mint utaltunk rá, beadványként ekkor 
már a miniszter asztalán hevert ez a munka, így nem meglepő, hogy Te
leki felhasználta azt.59 Teleki mellett a korszak másik jelentős kultuszmi
nisztere, Hóman Bálint is érzékelte a népi tehetségeknevelés terén fenn
álló gondokat, és erre vonatkozó nézeteit 1940 júniusában fejtette ki a 
nyolcosztályos népiskoláról szóló törvény vitájában. A törvény szükséges
ségét az alábbiakkal indokolta: „A világnézetek mai küszködő korszakában 
a nép széles rétegei csak akkor gyakorolhatják megnyugtató módon állampol
gári jogaikat, ha sikerül kialakítanunk a meggyőződéses nemzeti életszemlé
letet, sikerül megszilárdítanunk a keresztény erkölcsiséget és sikerül kifejlesz
tenünk a szociális érzést. Céltudatos nemzetnevelésre és következetes kivá

57 T eleki, 1941. II. 19-20.
58 Ahogyan a Teleki Pálról szóló monográfia szerzője írta: ,/Teleki/ nem hitt abban, 

hogy tehetséggondozással, kollégiumok révén rögvest át lehessen ugrani azt a társa
dalmi szakadékot, amely a szellemileg független tudományos vagy értelmiségi lét és 
az évezredes rögzültségek által határolt paraszti világ között húzódik. A jófejű paraszt- 
fiatalok számára a népfőiskolák és a felekezeti alapon szervezett ifjúsági egyesületek 
oktató-nevelő munkáját látta célszerűnek.” Ablonczy, 2005.

59 Györfíy István és Teleki Pál kapcsolatáról lásd Ablonczy, 2005. 343. és 373.
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lasztásra van szükség: a legszélesebb néprétegek minél alaposabb kiművelé
sére s a társadalom minden rétegében feltalálható magyar tehetségek állan
dó és folytonos kiválasztására. A népi gondolatot előtérbe állító népi politika 
korában nem elégedhetünk meg a kevesek kultúrájának gyarapításával, a 
nemzet vezetésre hivatott szellemi elite alapos kiképzésével, egyesek és csopor
tok művelődési színvonalának emelésével. A mélybe kell nyúlnunk. A magyar 
nép egészének értelmi és erkölcsi műveltségét kell magasabb színvonalra 
emelnünk. ”6ÍI

Hóman és Klebelsberget szembe lehetne állítani egymással, azon az 
alapon, hogy az előbbi a népoktatás, a2 utóbbi pedig az elitnevelés terén 
ért el eredményeket. Ha alaposabban szemügyre vesszük a két kultusz
miniszternek a népoktatásról vallott nézeteit, akkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy Hóman folytatta a neves elődja által kigondolt programot. Hiszen 
Klebelsberg is a nemzeti összérdek szempontjából tartotta fontosnak a 
népoktatás fejlesztését, nála is hangsúlyos a keresztény erkölcsiség gon
dolata. Az általa már a húszas években szorgalmazott, de anyagiak hiá
nyában irreálisnak tartotta nyolcosztályos népiskola programját valósí
totta meg Hóman. Bár kétségtelen, hogy Hóman esetében új jelzőként 
bukkan fel a népi, s általános érvénnyel szól a tehetséggondozásról is, de 
nincs szó a népi kultúráról, mint a magyar művelődés megújításának for
rásáról. Az is figyelemre méltó tény, hogy míg Teleki tanítványi és bizal- 
masi köre ott tüsténkedett a Györffy Kollégium megalapításánál, Hóman 
nem sok követ mozgatott meg az ügy érdekében. Sőt a nagy lelkesedés
sel beindított népfőiskolái mozgalomnak is inkább akadályozójává válik 
majd a későbbiekben.

Ha az általunk érintett keresztény-konzervatív áramlat képviselőin vé
gigtekintünk, az láthatjuk az közel két évtized alatt lassú, de mégis érzé
kelhető elmozdulás történt a népi tehetségek kérdéséhez való viszonyu
lásban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az 1940-es évek elejére létrejöjjön 
egy olyan mecénás! kör, amely gazdasági támaszt és politikai védőernyőt 
biztosít majd a Györffy Kollégium számára. Magának a kollégiumnak az 
eszméje a népi mozgalom sáncain belül f ogant, s ezt a folyamatot fogjuk 
a továbbiakban végig kísérni.

Györffy István, Karácsony Sándor és Kodolányi János könyvei egyen
gették az utat az első népi kollégium születéséhez, tudatosították a köz
véleményben a téma fontosságát. De elsősorban két nagyobb, a sajtó 
hasábjain lezajlott vita sora segített a népi kollégium eszméjének tisztá- 60

60 Magyar T örvénytár, 1941. 141.206.
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zásában és a kérdés napirenden tartásában. Az első az un. KitűnőeUs- 
koláia vita volt 1939-40 fordulóján, amelyhez szervesen kapcsolódott az

ö g íív p l 1939 e £ < f 6 1 1 ? ’
dett gyarapodni Elsősorban a népi m ozgalom  folyóiratai: a Kelet Nepe, 
a M a g y a r  Elet, a M a g y a r  Út és a S za b a d  Szó foglalkoztak a népi tehetség
gondozás ügyével és a későbbiekben e lapok adtak helyet a Bolyai és
Györffy-kollégisták szárnypróbálgatásainak is.

Eléggé keserű szavakkal jellemezte az egyes kormányzatoknak a „né
pi politika” jelszó jegyében végzett munkáját Szabó Pál 1939 kora tava
szán. Kétféle népi gondolat című írásának legfőbb mondandója, hogy a 
kormányzat reformlépéseire nem érdemes várni, ezáltal közvetve a népi 
mozgalom saját erőből történő fellépése mellett kardoskodott: „A hábo
rú óta minden kormány a népi gondolat jegyében indul. (...) Magyarorszá
gon a népi gondolatnak tragikusan kettős síkja van. Egyik sík az, amelyet 
maga a nép vetít ki magából, a másik sík pedig az, amelyet az ún. történel
mi rétegek a körülmények kényszerítő hatása alatt, amazoktól átvettek. (...) 
A felsőbb társadalmi rétegekből jött politikusok, kormányzatok megavult 
szemléletéből következik, hogy nem tudják áttekinteni a sodródó életünk kö
vetelményeit és következményeit. Nem tudják felmérni a népi erők történelmi 
feszítő erejét. Magyarán mondva: minden kormányzatnak az volt a népi po
litikája, hogy a letagadhatatlanul jelentkező népi öntudatot a földtől bak
arasznyira konzerválja,”61 Féja Géza osztotta Szabó Pálnak a középosz
tályra vonatkozó kritikáját és a megoldást a Szabó Dezső-i programban 
találta meg: „De az a felfrissítés (ti. a középosztályé -  P. I.) csakis úgy kép
zelhető el, ha a tehetséges parasztfiúknak minden módot és alkalmat meg
adunk a tanulásra, az emelkedésre. Tervszerűen pártolni kellene azokat a 
fajmagyar parasztfiúkat, akik elsőrangú tehetséggel és kitűnő jellemmel ren
delkeznek.” A  cikk további részében általánosságban szólt arról, hogy mi
nél több társaságot és szövetkezetét kell alapítani országszerte a tehetsé
ges parasztfiúk felkarolására. A nép Eötvös-kollégiumának tevéért 
korábban lelkesedő Féja néhány hónappal későbbi írásában 1934-es el
gondolásait elevenítette fel: „Minden megyeszékhelyen kellene működnie 
egy népegyetemnek. A népegyetemen minden falu legtehetségesebb parasztif- 
jait kellene kiképezni, hogy tisztában legyenek a termelés, a fogyasztás, az ér
tékesítés, a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem és a hitelélet kérdéseivel.

61 Szabó Pál: Kétféle népi gondolat. Szabad Szó, 1939. március 5.
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Ők ezután szervezhetnék a falut és kovászai lennének paraszti termelés fel
lendítésének. ”62 Ezeken túl társadalmi és történeti ismerteket is tanítaná
nak a népegyetemeken, így az itt végzett diákok faluvezetőkké válhatná
nak. Féja felfogása alapvetően a művelt, elsősorban a gazdálkodás terén 
jártas parasztfiataloknak az közoktatás rendszerén kívül történő művelé
sét célozta, ami önmagában igen mérsékelt reformgondolatnak tekinthe
tő. A cikkben felvetett elképzelésekre egy héttel később Darvas József re
agált, aki radikálisabb és az állam szerepvállalásával végbemenő reform 
mellett tört lándzsát: „A magyar dolgozó szegénység szociális fölemelése 
mellett a legfontosabb teendő ezeknek a rétegeknek a szellemi fölemelkedése -  
ennek a kezdő lépése pedig az, hogy ki kell válogatni és a kulturális emelke
dés útján kell segíteni az ebből a sorból származó gyerekeket! (...) Intézmé
nyes úton lehetővé kell tenni a nép tehetséges gyerekeinek a továbbtanulását. 
A tanítók már az elemi iskolában kiválasztanák a tehetségeket és a további
akban az állam vállalná a taníttatásukat. ”63

Ezek az írások visszhangtalanok maradtak, de azt bizonyították, hogy 
a téma iránti fogékonyság nagyon is jelen volt a népi mozgalom sáncain 
belül. Egy olyan személyiség kavarta fel a probléma körüli állóvizet, aki 
inkább személyes ismeretségein keresztül kapcsolódott a népi táborhoz, 
ugyanakkor a kormányzat felé is posszibilis írónak számított: Zilahy La
jos. Mint a következő írása is bizonyítja Zilahy, a balul végződött Új Szel
lemi Frontot követően sem mondott le annak lehetőségéről, hogy kor
mányzatnál kitapintható reformszándékot és a népi mozgalom követelé
seit közös utcába terelje. Aligha tarthatjuk véletlennek, hogy a Móricz 
Zsigmond szerkesztette Kelet Népében tette közzé nagy vitát kiváltó írá
sát, a Kitűnőek iskoláját,64 Az ötletet az Egyesült Államokban működő 
School of Brilliants adta Zilahy számára, aki nemcsak az iskola nevét, de 
modelljét is átültethetőnek tartotta magyar földre. Az 1929-ben alapított 
amerikai iskolai diákjait az elemi iskolától kísérték figyelemmel, eddig 
500 hallgatója volt, akik saját közösségükben, ösztöndíjak segítségével 
tanultak és a jövendő politikai, diplomáciai és szellemi elit tagjait alkot
ják. Ez eddigi tagok között 15 magyar származásút találunk, vagyis 3%- 
ot, ami igen nagy szám. Zilahy az amerikaival összehasonlítva a magyar 
viszonyokat úgy vélte: „Nálunk még teljesen hiányzik a tehetségek kiválo

62 A két cikket lásd Féja Géza: Karoljuk fel a tehetséges parasztfíűkat! Szabad Szó, 1939. 
április 30. és Népfőiskolákat! Szabad Szó, 1939. június 25.

63 Darvas József: De mi lesz a tehetséges szegénygyerekekkel? Szabad Szó, 1939. július 2.
64 Zilahy Lajos: Kitűnőek iskolája. Kelet Népe, 1939. december 15.
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gatása, rendszeres felkutatása, nyomon követése, szellemi is anyagi támoga
tása, ennél fogva felhasználása is. ” Zilahy felhívta figyelm et arra a tényre 
is, hogy 1919 utón mindössze két paraszu szamrazasu mmtszter volt, 
Nagyatádi Szabó István és Vass József, Közűink Nagyatadt pofinkat okok- 
ból futott előre, Vass pedig pap volt, vagyis egyikük sem a tehetsegek  
kiválogatódásának igazi útját járta be. A helyzet orvoslására letre kell 
hozni a Magyar Kitűnőek Iskoláját. Ez a tehetsegek szabad versenyei biz
tosítaná és így a népi tehetségek is tudnának érvényesülni. N em  újabb 
egyetem  lenne, csupán egy olyan intézmény, amely közös fedelet adna a 
különböző társadalmi rétegekből érkező tehetséges fiataloknak. „Könyv- 
tárával, folyóirataival, de főként állandóan szerződtetett nyelvtanárjaival 
módot arra is módot adna az igazi tehetségeknek, hogy olyan magasabb mű
veltséget szerezzenek, ami még egy középosztálybeli egyetemi hallgatónak 
sincs módjában a mai viszonyok között. (...) A magyar fajnak a kormányzat
ra, vezetésre alkalmas rétegét céltudatosan kell megteremteni. ” A fentieket 
Zilahy szerint három hónapos külföldi tanulmányutak egészítenék ki. 
Évente 4 0 -5 0  tehetséges fiatal költözne be az intézménybe, amelyet az 
állam és a társadalom közösen tartana fenn.

Az eddig áttekintett javaslatok közül Zilahy Lajosé volt a legkimunkál
tabb, ami következett abból, hogy egy már működő intézmény modelljét 
vette alapul. Az általa elképzelt kollégium véleményünk szerint inkább 
egy angolszász college vagy egy modern diplomata-képző irányába mu
tatott és éppen ezért sokkal inkább értetlenséget, mintsem lelkesedést 
váltott ki a népi tábor tagjai részéről. Az akkor már több, mint 40 éve 
működő Eötvös Collegiumhoz sokban hasonlított Zilahy elképzelése, ő 
maga abban látta a különbséget, hogy az Eötvös bölcsészeket nevelt, míg 
a Kitűnőek Iskolája a gyakorlati képzés irányában mozdulna el.

Zilahy felvetésre az első válasz, Pap Bélától, a Magyar Út szerkesztőjé
től érkezett, aki támogatta az ötletet, hangsúlyozva, hogy bár nem oldja 
meg az egész kérdéskomplexumot, de az első komoly gyakorlati lépés 
lenne ezen az úton. Fontosnak tartotta azt leszögezni, hogy nem lehet 
közvetlenül átvenni az amerikai mintát, hanem annak magyar változatát 
kell kialakítani. A hetilap egy héttel későbbi számában Veres Péter 
mondta el a kérdésről véleményét.65 A jeles népi író szerint a Kitűnőek 
Iskolája újból diplomás túltermeléshez fog vezetni, hiszen a középosz-

65 Hogyan lehetne felfrissíteni a mai középosztályt? Lehet-e új középosztályt nevelni? 
Parasztságunk felemelésének problémái Veres Péter válasza. Magyar Út, 1940. ja 
nuár 18.
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tálytól nem lehet elvárni, hogy ne tanítássá gyermekeit és a szegénypa
rasztságból kiemelt néhány diák nem fog új középosztályt teremteni, „Az 
egyik parasztgyerekből igazi középosztálybeli ember, sőt valódi áldzsentri 
lesz, a, másikból meg magános értelmiségi, valahol az osztályok között. ” Ve
res abban látta a legfőbb problémát, hogy Magyarországon a középosz
tály nem tölt be kiegyenlítő szerepet a társadalmi elit és az alsóbb népré
tegek között. Ezért a szegény sorból származók nem tudnak otthon ha
gyott közösségükkel törődni. Ezzel elérkezett a probléma gyökeréhez 
Veres Péter, amikor rámutatott a fennálló társadalmi-politikai keretek 
között történő tehetségnevelés korlátozott voltára: „Megint csak oda 
értünk, hogy szabadság nélkül, demokrácia nélkül, a parasztság pezsgő 
közösségi élete és feszengő, helyet kereső harcai nélkül a paraszti tehetségek 
felneveléséből sem a parasztságnak, sem a magyarságnak nem lehet haszna. ” 
Véleményünk szerint helyesen ismerte fel Veres Péter azt is, hogy a 
Zilahy-féle Kitűnőek Iskolája az amerikai demokrácia körülményeihez 
van szabva. Magyarországon hasonló típusú intézményből művészek és 
tudósok kerülnének ki, nem pedig a nép vezetői. Ezen állítás igazságát 
alátámasztja az Eötvös Collegium példája is, amely a humánértelmiség, 
nem pedig a politikai elit nevelésében szerzett érdemeket.

A jeles néptánckutató-koreográfus, Muharay Elemér más meggondo
lásból ugyan, de lényegében szintén elutasította Zilahy felvetését.6” Alap
tétele szerint: „Szöges ellenétbe akkor kerülünk a Magyar Kitűnőek Iskolá
ja tervével, amikor azt Zilahy a mai általános társadalmi formák feltétel nél
kül való átvételéhez köti. ” Majd a továbbiakban kifejti, hogy a magyarság 
szerencsére 50 évvel le van maradva a Nyugattól, a parasztságnak köszön
hetően. Ez a népi életforma mélyebb erkölcsű és a magyarság számára 
alkalmasabb, mint a nyugati társadalmi berendezkedés. A magyarságra ve
zető szerep vár a Duna-völgyében, ehhez meg kell teremteni a népi gon
dolaton alapuló egységes magyar életformát. Önmagában szép terv a Ki
tűnőek Iskolája, de az egységes magyar élet kialakítása a lényeg. Anélkül, 
hogy messzebbre kalandoznánk Muharay gondolatinak elemzésekor az 
nyilvánvaló, hogy a cikk írója Veressel szemben nem annyira gyakorlati 
okokból, hanem eszmei, ideológiai okokból nem lelkesedett a terv iránt,

Zilahy az ötletét ért kritikákra a Kelet Népe hasábjain válaszolt és egy
ben tovább finomította elképzeléseit.66 67 Az előző cikkéhez képest sokkal

66 Muhoray (sic!) Elemér: A Kitűnőek Iskolája a népi gondolat tükrében. Kelet Népe, 
1940. január 15.

67 Zilahy Lajos: Fel fogjuk építeni! Kelet Népe, 1940. február 1.



erőteljesebben hangsúlyozta, hogy a Kitűnőek Iskolája a népi tehetségek 
gondozását, felkarolását szolgáná: „Elmondtam, hogy a Kitűnőek Iskoláját 
nem állami intézménynek képzelem. A gondolat abból fakadt, hogy a pihent 
és mélyebb ösztönű népi erőkből nyerjen pótlást az a vezető réteg, amelyben 
nemi szerepel megfelelő arányban a honfoglaló magyarság. Erre a pótlásra, 
különböző okokból sem a magyarság, sem a középosztály nem képes. ” Ezután 
kifejtette, hogy egy 4 vagy 8 tagból álló magisztrátus állna az intézmény 
élén, a mindenkori miniszterelnök vezetésével. A tagok a „Ravasz 
Lászlótól Veres Péterig tartó vonalból” kerülnének ki. Zilahy szerint a 
társadalom átalakítását éppen azok a miniszterek, államtitkárok, polgár- 
mesterek végeznék el, akiket a Kitűnőek Iskolája képezne. A Kitűnőek 
Iskolájának tervét alapvetően jónak találta, de az alapelképzelést továb
bi teendőkkel egészítette ki Boldizsár Iván.68 Egyrészt attól tartott, hogy 
a középosztály elaltatja a lelkiismeretét azzal, hogy a Kitűnőek Iskolájá
val minden megtett a paraszti tehetségek helyzetének rendezéséért. Más
részt a falvakból kiemelt „kitűnőek" nem térnek vissza szülőföldjükre, így 
nem lesznek művelt parasztok, akik megújíthatnák a magyar falut. A Ki
tűnőek Iskolájának nem ez a célja, ehhez népfőiskolára van szükség. Az 
igazi az lenne, ha a népfőiskolákon válogatnák ki a Kitűnőek Iskolájának 
tagjait, a többiek pedig visszatérnének falujukba. Az idő azonban szorít, 
ezért a két intézményt párhuzamosan kell felállítani. Azonban néhány 
napos tanfolyamokkal nem szabad lejáratni a népfőiskola eszméjét, ha
nem „ragaszkodnunk kell a dán mintához módszerben, kitartásban, politi
kamentességben és tiszta, nálunk ismeretlen demokráciájában” -  zárta cik
két Boldizsár Iván.

A Kitűnőek Iskolájának ötlete körül zajló vitában az utolsó és egyben 
a legszínvonalasabb hozzászólás Szathmáry Lajos nevéhez fűződik.69 A 
kiváló pedagógus volt az, aki áldozatos munkájával megteremtette Hód
mezővásárhelyen a Tanyai Tanulók Otthonát, amely az első kifejezetten 
tehetséges parasztgyermekek gondozására létesült intézmény volt Ma
gyarországon. A nagyszerű kis intézményről hiteles képet rajzolt Németh 
László Égető Eszter című regényében.

Vagyis Szathmáry volt az egyetlen hozzászóló, aki gyakorló pedagó
gusként és reális tapasztalatok alapján fejtette ki véleményét. Hat olyan 
gyakorlati problémát vetett fel, amelyeket igazán döntő jelentőségűnek

68 Boldizsár Iván: Kitűnőek iskolája vagy népfőiskola. Jelenkor, 1940, február 15.
69 Szathmáry Lajos: A Kitűnőek Iskolája kérdéshez. Protestáns Szemle, 1940. október

375-379.
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tartott ennél a típusú tehetséggondozó intézménynél. 1. Lehet-e igazsá
gos kiválogatás? Sok gyermek a középiskola küszöbéig sem ju t el, nem
hogy az egyetemig. 2. Igaz-e, hogy a jelenlegi oktatási rendszer sokkal 
inkább az ügyeskedőket, és nem a tehetséges magyarokat emeli ki? 3. 
Nevelhető-e zárt közösségben a gyerek, ha saját egyéniségét akaijuk fej
leszteni? 4. Nem okoz-e gondot a kiválasztottság tudata. 5. Nem gond-e, 
ha valaki ingyen tanulhat? 6. Befogadja-e a végzetteket a felnőtt társada
lom? Úgy véljük Szathmáry Lajos szakszerű cikke óhatatlanul is rávilágí
tott a Kitűnőek Iskolájáról folytatott vita lényegére. Gyakorlati tapaszta
latok hiányában sokkal inkább a résztvevők ideológiai meggyőződése 
vagy személyes életútja volt a meghatározó. Ezzel együtt fontos volt a vi
ta, mivel napirenden tartott egy nagyon is életbevágó problémát és egy
ben felhívta a figyelmet olyan példamutató kezdeményezésekre, mint a 
népfőiskola vagy a hódmezővásárhelyi tehetségmentő iskola.

A Kitűnőek Iskolájáról folytatott polémiából saijadt ki az a vita, amely 
lényegében a nép Eötvös-kollégiuma ürügyén tartott disputa felelevení
tése volt, újból Németh László főszereplésével és a korábbi hozzászólók 
újbóli színrelépésével. A kezdő lökést az a Móricz Zsigmond adta meg, 
aki lapjában, a Kelet Népében közölte Zilahy vitaindító írását, ezzel is je
lezve mennyire fontosnak tartja a népi tehetségekkel való törődést. A té
mával foglalkozó első írása 1940 februárjában látott napvilágot70 és a 
népfőiskolában vélte megtalálni azt az intézményt, amivel számottevően 
lehetne könnyíteni a szegény parasztgyerekek sorsán. Közölte, hogy ösz- 
sze fogják gyűjteni a hazai népfőiskolákra vonatkozó anyagot és ébren 
tartják a kérdést. „Jobb polgárt, jobb hazafit s jobb embert nevelni, ez a nép
főiskola célja, ” -  fogalmazta meg Móricz. De arra is rámutatott, hogy a 
népfőiskola csupán kényszermegoldásnak tekinthető, míg meg nem in
dul az oktatás. Ügyancsak a népfőiskola mellett kardoskodott Féja Géza, 
mégpedig nagyon karakteres indoklással, aminek az az érdekessége, 
hogy ugyanazt a szerepet szánta a népfőiskolának, mint a nép Eötvös- 
kollégiumának vagy a Kitűnőek Iskolájának. Szabó Dezső szellemisége 
igen erősen tükröződött Féja alábbi soraiban: „Nincs iskolatípus, amely a 
parasztság elitjének műveltségét betetőzi s művelt, hivatott paraszti réteget 
ad a falunak. Az erős nemzeti állam és a fajvédelem korszakát éljük. Nagy
ban folyik a gazdasági életben az őrségváltás és az a kormányzat tendenciá
ja, hogy a magyar fajtát a gazdasági életben is megfelelő szerephez jutassa. 
A végső cél, helyesebben a közéleti cél azonban: megerősödött magyarság ön

70 Móricz Zsigmond: Népfőiskola. Kelet Népe, 1940. február 15,
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kormányzaton nyugvó szabad élete. A paraszti tömegek népi-nemzeti demok
ráciát kívánnak, s az a kívánság a jövőben döntő szerepet fog játszani a ma
gyar életben.’’71 Ennek a bizonyos parasztelitnek a kineveiéséhez tartotta 
fontosnak a népfőiskolák szervezését, olyan módon, hogy először egy an- 
kéton kidolgoznák a magyar népfőiskola jogi kereteit, majd állami és 
magán forrásokból összeadnák az anyagi fedezetet.

Fája Géza felvetése leginkább Németh László érintette meg, aki Mó- 
riczhoz írott levelében újra felmelegítette a nép Eötvös-kollégiumának 
ötletét, kicsit más tartalommal és név alatt.72 Ezúttal saját, Törökvész úti 
ház ajánlotta fel parasztkolléginm céljára, ahol november 1. és február 
1. között 10 fiatal lakhatna és minden nap egy író tanítaná őket. Dél
előtt kirándulás, múzeumlátogatás, házi munka lenne, délután pedig 
előadások a növénytanon át a történelemig. Móricznak annyira megtet
szett az ötlet, hogy ennek nyomán összehívta tíz írótársát (Boldizsár 
Ivánt, Darvas Józsefet, Erdei Ferencet, Féja Gézát, Illyés Gyulát, Kerék 
Mihályt, Kovács Imrét, Németh Lászlót, Szabó Pált és Veres Pétert) és 
megalapították a Népfőiskolái Társaságot. Úgy gondolta, hogy megyén
ként egy-egy tehetséges fiatalt kellene meghívni és az iskola sárospata
ki mintára községként működne, Törökvész néven.73 Ugyanebben a 
lapszámban a Társaság két alapítója tagja, Veres Péter és Boldizsár Iván 
is elmondta véleményét. Veres továbbra sem vetkőzte le a tehetséggon
dozó intézményekkel kapcsolatos ódzkodását és csak szigorú megköté
sekkel támogatta a népfőiskola eszméjét. Szerinte csak társadalomtudo
mányi képzést kell nyújtani, a közéleti típusú embereket kell felkarolni, 
oklevelet pedig ne adjon a népfőiskola, mert ebben esetben a paraszt- 
stréberek látogatnák. Boldizsár Iván sokkal tágabb horizontból szemlél
te a kérdést. Úgy vélte, azért van szükség népfőiskolákra és önkéntes pa
raszti szövetkezetekre, mert így lehet kitermelni azt a vezetőréteget, 
amely képes lesz egy majdani földreform hasznát élvezni. Szerinte a 
Népfőiskolái Társaságnak kellene bérelnie vagy vennie épületeket pa- 
raszt-internátusok céljára és fokozatosan a környékbeli lakosság venné 
át az intézmények fenntartását.

Vl Féja Géza: A népfőiskola alapjai. Kelet Népe, 1940. február 15.
72 Németh László levele Móricz Zsigmondnak. Kelet Népe, 1940. március 1.
73 Móricz Zsigmond: Törökvész. Magyar írók első népfőiskola községe. Kelet Népe, 

1940. március 1. A község kifejzés arra utal, hogy a sárospataki népfőiskola tanárai és 
hallgatói önerőből létrehoztak egy különálló házakból felépülő telepet, amelynek a 
Szeretetfalva nevet adták.
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A Népfőiskolái Társaság egy másik tagja, Erdei Ferenc szintén tamás- 
kodott az elképzeléssel kapcsolatban. A Kelet Népé ben közzétett 
írásában74 rá nagyon jellemző módon a magyar és a skandináv társada
lomfejlődés eltérő módjaiból indult ki. Úgy vélte, hogy az északi orszá
gokban szerencsésen beépült a parasztság a kapitalista rendszerbe, mi
közben értékeit megőrizte. Magyarországon egészen más a helyzet: „Ná
lunk nem a parasztság külön sorsa a probléma és nem a parasztság külön 
intézményei a megoldások, hanem az egész magyar társadalom fölszabadítá
sa és olyan intézmények, melyek többek között a parasztság számára is meg
oldást hoznak.” Arra jó a népfőiskola Erdei szerint, hogy a parasztság föl
szabadult szellemi energiát megszervezze, de olyan eredményeket nem 
lehet tőle elvárni, mint a skandináv területeken. Az államtól jó szakisko
lákat, ne népfőiskolákat követeljenek, zárta írását Erdei.

Németh László újra egy tehetségmentő-akció kellős-közepén találta 
magát, de ezúttal szándékai ellenére, amint arról Gulyás Pálhoz intézett 
soraiból értesülhetünk: „A népfőiskola ügyét azért nem közöltem Kassán 
veletek, mert titokban akartam az egészet tartani, hisz épp ez volt a jellege: 
tenni és nem beszélni, Zsiga azonban puccsszerűen kiböffentetíe, a Kelet Né
pében kellett a merényletét olvasnom. Talán igaza van, azóta jött egypár föl
lelkesedett, segítő kéz, de engem mégis feszélyez. Nincs nekem szükségem ar
ra, hogy a történtek után nagylelkűségem nyugtázzék vagy kétségbe vonják. 
(...) Ha rajtam áll, én ’35 után egész életemmel és vagyonommal arra az út
ra vágódom — miután a középosztályban nem hiszek többé. ”75 Kétkedése 
ellenére vagy talán éppen azért mégis rászánta magát, hogy megindokol
ja miért is tartja szükségesnek az újabb tehetségmentő intézményt.76 Elő
ször is számba vette a nép Eötvös-kollégiumának terve körül kibontako
zott disputa tanulságait. Szerinte a vita megmutatta, hogy gyenge a kö
zéposztály reformra hajló része és azt is, hogy a népből kiemelkedettek 
elszakadnak a kibocsátó közegtől. Ebből következően „Parasztkollégiu
mokra van szükség, amelyek a magyar elitet a nép felé tágítják. ” Utalt a nyi
lasok előző évi választási sikerére, amelyet a művelt parasztfők hiányával 
magyarázott, ezért járhatott sikerrel a szociális demagógia. Lényeges 
pontja volt a cikknek, hogy Németh László élesen elhatárolta a paraszt
kollégiumokat a népfőiskolától, amire szükség is volt, hiszen eléggé ösz- 
szekeveredtek a fogalmak a vita során. Egy parasztkollégium legalább

74 Erdei Ferenc: Jegyzetek a népfőiskola mozgalomhoz. Kelet Népe, 1940. március 15.
75 Németh László levele Gulyás Pálnak, 1940. március 12. Németh, 1993. 347.
76 Németh László: Parasztkollégium. Magyarország, 1940. március 24.
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3 hónapig tartana és a kiválóak többször is részt vehetnének rajta. Ezzel 
csupán a hazai népfőiskoláktól határolta el Németh a parasztkollégiu- 
mot, mivel az ő elképzelése lényegében a skandináv minta átvételétje* 
lentette volna.

Móricz lelkesedése töretlen maradt és Németh Lászlót is igyekezett rá
bírni az előkészítő munkában való aktív részvételre. Először áprilisban 
találkozott a Vallás- és Közoktatási Minisztérium képviselőivel, akik tá
mogatták a Magyar írók Népfőiskolájának tervét. Majd júliusban levél
bem 7 kérte Németh Lászlót augusztus közepéig készítse el a népfőisko
la tantervét, mivel Hóman Bálint miniszter akkor szeretne a kérdéssel 
foglalkozni. Az előkészítésben rajtuk kívül Féja Géza és Erdei Ferenc 
venne részt. Németh László eleget is tett a kérésnek és elkészítette a 
Budapesti Népfőiskola tantervét. Ebben aprólékosan kidolgozta a tanfo
lyamok időpontját, a résztvevők körét és kiválogatását, az előadások ide
jét, a tanítandó tárgyakat. Mire azonban a terv napvilágot látott megfe
neklettek az írók népfőiskolái tervei. Ugyanis a minisztériumban készü
lő népfőiskolái törvény tervezete 25 főben jelölte meg a népfőiskola 
minimális létszámát és Németh tervezete 15 diákkal számolt. Ezért Mó
ricz bejelentette, hogy a maguk részéről lezáiják a kezdeményezést.77 78 
Ráadásul Németh László is megorrolt Móriczra már amiatt is, hogy 
márciusban nyilvánosságra hozta gyerekcipőben járó elképzelését: 
„Most meg elküldtem magam helyett egy találkozóra egy kis vázlatot -  Ne
ked és Fájának s viszontlátom a Kelet Népében a magában is vázlatot to
vább torzítva. Borsódzik a hátam, hogy ilyen mondatok felett áll a nevem.” 
Pár sorral később már egyenesen arról írt, hogy „kár volt magunkat ez
zel a keszeg tantervvel éppúgy, mint a leintett Törökvésszel magunkat 
s népfőiskolánkat kompromittálnunk. (...) A legokosabb lett volna nekünk 
Törökvész lefújása után azonnal visszalépnünk, mert így lassan kínoznak 
el és emésztenek fel. ”79

Összességében Németh László ezen elképzelése sem járt sikerrel, sőt 
még keserűbb szájízzel zárta le a vitát, mint az 1934-est. A vita minden
esetre kristálytisztán megmutatta azt a tarkaságot és zűrzavart, ami a né

77 Móricz Zsigmond levele Németh Lászlónak, 1940. július 15. Németh, 1993. 354.
78 Móricz Zsigmond: Népfőiskolái törvény előtt. Kelet Népe, 1940. augusztus 15.
79 Németh László levelei Móricz Zsigmondnak, 1940. augusztus 18. NÉMETH, 1993. 359.
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pi tehetségek problémája körül még a népi mozgalmon belül is uralko
dott. Már az alapfogalmakat -  népfőiskola, parasztkollégium, parasztin- 
ternátus -  is eléggé zavarosan és ellentmondásosan használták a résztve
vők, szinte mindenki mást értett rajtuk. Ez eléggé következett a célok 
sokféleségéből: volt aki művelt parasztságot akart, volt aki paraszti szár
mazású középosztályt; ezeket az elképzeléseket nem lehetett összebékíte- 
ni. Ráadásul abban sem tudtak megegyezni a szereplők, hogy van-e ér
telme reformokkal kísérletezni, és ennek részeként népfőiskolákat 
és/vagy parasztkollégiumokat alapítani, vagy nincs ilyesmire szükség, 
hiszen radikális társadalmi átalakulás kell fokozatos reformok helyett. A 
fentiek következtében a népi tehetségekről folytatott vita nem zárulha
tott közös megegyezéssel, hiszen azon kívül, hogy a tehetséges parasztfi- 
atalok előrejutását segíteni kell, semmiben nem jutottak közös nevezőre 
a résztvevők. Véleményünk szerint ezek a viták tökéletes lenyomatai vol
tak a néhány alapcélban egyetértő, de a részletekben változatos eszmei 
tarkaságot mutató népi mozgalomnak.
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