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Amikor a Pozsgay Imre nevével fémjelzett Ha-

zafi as Népfront (HNF) kiállt a népfőiskolai mozga-

lom zászlóbontása mellett, és több éves előkészítő 

munkálatok után, 1988. június 2-án,  Benda Kál-

mán történész professzor elnökletével megalakulha-

tott a Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT), olyan 

civil szerveződés tudott „hídfőállást” kiharcolni a 

politikai, gazdasági és kulturális rendszerváltás kü-

szöbére érkező Magyarországon, amely az 1990. évi 

többpárti, szabad parlamenti választásokat követő-

en a társadalmi viszonyokban komoly esélyt jelen-

tett egy régi-új típusú művelődési-felnőttoktatási 

intézményrendszer megszerveződéséhez.1

Pedig a jól ismert nyugat-európai típusú nép-

főiskolák magyarországi meghonosítására irányuló 

XX. század végi – immár sokadik – törekvést az 

1980-as években is sokan megkérdőjelezték, élet-

képességét szkeptikusan fogadták. Számos műve-

lődéspolitikus és közművelődési szakember akadt, 

aki – különféle ideológiai vagy szakmai termino-

lógiákba burkolt indokokkal – fenntartásait fogal-

mazta meg ezzel az intézménytípussal szemben. A 

népfőiskolák elleni támadásokat mégsem te(he)tte 

már teljesen magáévá a Művelődési Minisztérium. 

A kulturális élet központi, állami irányítója nem ál-

lított akadályokat a Társaság megalakulása elé, de 

arról sem biztosította a szervezetet, hogy segítséget 

nyújt a mozgalom intézményesüléséhez.

A váratlanul felgyorsuló kül- és belpolitikai vál-

tozások és események hatással voltak a népfőiskolai 

gondolat megítélésére is. A politikus Pozsgay Imre, 

az akadémikus Benda Kálmán helye, szerepe, te-

kintélye, a köréjük szerveződő neves szakemberek 

mind nagyobb száma, a Művelődési Minisztérium 

apparátusában megjelenő (az akkori terminológi-

ával) „másként gondolkodók”, a társadalmi rend-

szerváltást szorgalmazó erők hatására, nyomására, 
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és a tárca felső vezetésében bekövetkező személyi 

változások következtében egyre kedvezőbb feltételei 

kezdtek kialakulni a népfőiskolai mozgalom meg-

szerveződéséhez.

Az egymást váltó miniszterek közül a Magyar 

Népfőiskolai Társaság céljait – és programjának je-

lentőségét a rendszerváltás előtt álló Magyarország 

kulturális életének alakításában – Németh Miklós 

kormányának (1988.XI.24.-1990.V.22.) műve-

lődési minisztere (1989.V.10.-1990.V.22.), Glatz 

Ferenc ismerte fel.

A Társaság elnökéhez szakmai és emberi kapcso-

latokkal egyébként is kötődő miniszter határozott 

és konkrét lépéseket tett annak érdekében, hogy a 

művelődés-felnőttoktatás nyugat-európai típusú, 

hazai előzményekkel már rendelkező intézmény-

rendszerének kialakulását állami eszközökkel is tá-

mogassa.

A minisztériumban a Közművelődési Koordi-

nációs Titkárság (1989-től főosztály) feladata lett 

a Magyar Népfőiskolai Társaság törekvéseinek és 

munkájának segítése. Hogy ez a támogatás miben 

és miként nyilvánult meg, azt a korabeli levelezések, 

feljegyzések, jegyzőkönyvek  pontosan dokumen-

tálják. Segítségükkel szinte lépésről-lépésre nyomon 

követhetők a tárca vezetőjének és munkatársainak 

a népfőiskolai gondolat meghonosítása és intézmé-

nyesítése érdekében kifejtett törekvései.
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