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Dokumentumok

Magyar Népfőiskolai Társaság

Budapest I. Corvin tér 8.

Budapest, 1989. május 30.

MNT-41/89.

Művelődési minisztérium

Glatz Ferenc miniszter

Budapest

Szalay u. 10-14.

Tisztelt Miniszter Úr!
Szeretnék, ha sok teendője közepette is időt tudna szakítani arra, hogy megtisztelje a Magyar Népfőis-

kolai Társaság közgyűlését, s ott felszólaljon.

Engedje meg, hogy a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöksége nevében a közgyűlésre tisztelettel meg-

hívjuk.

         Benda Kálmán                                                                                Tóth János

              elnök                                                                                             titkár

Mellékletek!
Közművelődési Koordinációs Főosztály

F e l j e g y z é s

Dr. Józsa György minisztériumi igazgató elvtárs részére

Tárgy: a Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) a Hazafi as Népfront tagszervezeteként 1988. június 

2-án alakult meg. Ez év májusától pedig önállóan bejegyzett egyesületként működik.

Az MNT olyan új típusú, a tízes évek és a két világháború közötti időszak népfőiskoláinak (és népfőis-

kolai tanfolyamainak) a progresszív örökségét is felvállaló közösségek megalakulását szorgalmazza és támo-

gatja, melyek hatékonyan hozzájárulnak az egyén aktív és alkotó közösségeihez. Ezt bizonyítja a Társaság 

eddigi tevékenysége és az 1989. évi programja is, amely fontos feladatnak tekinti a szervezet kiépülését, 

kapcsolatrendszerének hazai és nemzetközi bővítését.

Figyelemre méltó az egyesület nemzeti művelődési programtervezete. Ez lényegre törően és karaktere-

sen fogalmazza meg mindazt, ami a megalakult, illetve megalakuló népfőiskolákat, egyesületi, a tagokat 

állampolgári jogaik alapján megilleti.

     

Társadalmunk demokratizálásában értékes szerepet töltenek be az egyesületek és az alakulófélben lévő 

különféle önkormányzati formációk. Véleményünk szerint a minisztériumnak érdeke, hogy a helyi társa-

dalmakért felelősen gondolkodó és cselekvő népfőiskolai közösségek gyarapodjanak és megerősödjenek.

Javasoljuk, hogy a miniszter elvtárs levélben biztosítsa támogatásáról a Magyar Népfőiskolai Társaságot.

A levél tervezetét mellékelem.

Budapest, 1989. június 2.                                                           Dr. Fodor Péter
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Levéltervezet!

Magyar Népfőiskolai Társaság

Benda Kálmán elnök

Budapest

Corvin tér 8.

Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Népfőiskolai Társaság közgyűlésére szóló meghívót köszönettel vettem.

Szíves megértésüket kérem, de a Társaság közgyűlésén – elfoglaltságom miatt, szándékom ellenére – 

nem tudok részt venni.

Munkájukat eddig is fi gyelemmel kísértem, és azt tapasztalhattam, hogy hasznos és eredményes tevékenysé-

get folytatnak. A vezetésem alatt álló minisztériumnak is érdeke, hogy a helyi társadalmakért felelősen gondol-

kodó és cselekvő népfőiskolai közösségek száma gyarapodjon, és ehhez támogatásunkról biztosítom Önöket.

Kérem, hogy segítsék elő a helyi demokráciát, az egyén, a közösség és környezetének szerves kapcsola-

tát, és járuljanak hozzá a társadalom működőképességéhez.

A Magyar Népfőiskolai Társaság Elnökségének és a népfőiskolai mozgalom közösségei célkitűzéseinek 

eléréséhez sok sikert kívánok.

Budapest, 1989. június 5.

Üdvözlettel:                                                                                                 Glatz Ferenc

Közművelődési Koordinációs Főosztály

Előadó: Dr. [T.] Kiss Tamás

Feljegyzés
Pusztai Ferenc államtitkár úr részére

Tárgy: A Minisztertanács balatonszemesi2 gyermeküdülőjének népfőiskolai oktatás céljára történő 

hasznosítása.

A Minisztertanács Központi Üdülőjétől átvett balatonszemesi gyermeküdülő népfőiskolai célokra tör-

ténő hasznosítása érdekében konzultációt tartunk szükségesnek a Magyar Népfőiskolai Társasággal. E meg-

beszélés lehetővé tenné az érdemi együttműködési készség kölcsönös kinyilatkoztatását. A működtetésre az 

alábbi formákat tartjuk elképzelhetőnek.

1. A tanév befejezését követő három nyári hónapban a jelenlegi óvódások iskolaépületét – szükséges 

átalakításokkal – költségtérítéssel olyan családi népfőiskolai üdültetésekre lehetne hasznosítani, ahol szín-

vonalas gyermekfoglalkozásokra, közösségi programokra-tevékenységekre, közös élményszerzésekre épülne 

a család pihenése és rekreációja.

2. Az őszi és a téli időszakban a jelenlegi iskoláskorú gyermekek lakóépületben – téliesítéssel –, részint 

bentlakásos népfőiskolai kurzusokat, részint egyéb képzéseket, továbbképzéseket lehet szervezni.

3. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy az épületek hasznosítására, a programok kidolgozására a minisztéri-

um a Magyar Népfőiskolai Társaságot kérné fel.

4. A hatékony kihasználás érdekében maga a tárca szervez népfőiskolai jellegű népfőiskolai jellegű 

tanfolyamokat. Erre évenként pályázatokat hirdet meg, amely fi nanszírozását a Pro Cultura Hungariae 

Alapítvány keretében létrehozandó Népfőiskolai Mozgalomért Alapítványból lehetne biztosítani.

2 Az üdülő Balatonszemes és Balatonöszöd határán helyezkedett el, ezért hol az egyik, máskor a másik település neve 

szerepel a dokumentumokban. A minisztériumi ügyintéző T. Kiss Tamás, aki 1987. február 1-től, 1991. április 1-ig a 

tárca főosztályának főelőadója.
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5. Elképzelhető, a tárca külön megállapodás keretében évente határozott időszakra átadja az objektu-

mot a népfőiskolai társaság részére.

6. Tisztázandó, hogy az intézmény alapvető működtetéséhez szükséges feltételeket ki biztosítja, és mi-

lyen feltételekkel bocsátja mások rendelkezésére.

Budapest, 1990. február 5.                                                             Dr. Fodor Péter

              főosztályvezető

Művelődési Miniszter

Benda Kálmán

Népfőiskolai Társaság

Budapest I.

Corvin tér 8.

Kedves Barátaim!

Az elmúlt év őszén a Népfőiskolai Társasággal kezdeményezésemre beszélgetést folytattunk. Vázoltam, 

hogy a népfőiskolai mozgalomnak az 1990-es évek Magyarországa kulturális intézményrendszerében je-

lentős szerepet látok. Azt is vázoltam – és azóta a hazai népművelés szervezetének is javasoltam fi gyelmébe 

–, hogy az 1990-es évek Magyarországán a felnőtt képzésnek és a felnőtt önképzésnek rendkívüli szerepe 

lehet. A magyar társadalom nincs felkészülve gondolkodásában annak befogadására, hogy a képzés nem 

zárulhat le az állami vagy általában a kötelező iskoláztatással. Arról a kevés önállóságról is leszoktatják 

az embereket, amely önállóságot a polgári társadalom olt az egyénbe. Ne várjon a büdzsétől és valami 

állami fennhatóságtól mindent az állampolgár, így saját élete végéig tartó képzését sem. Az államtól, a 

mindenkori kormányzattól azt követelje meg, hogy a lehetőségeket biztosítsa számára, hogy segítse olyan 

intézmények létrehozását, mely intézményeket azután már ő, az autonóm egyéniség, vagy az autonóm 

egyéniségek kisebb közösségei berendeznek maguknak. Amikor egész kultúrpolitikai vonalvezetésben a 

rövid idő adta lehetőségeken belül is igyekszem következetesen az állami paternalizmus alól felszabadítani 

kulturális intézményeinket, tenni kell azért is, hogy az emberek igényeljék az önálló gondolkodást, és nem-

csak a gondoskodást. A diktatúráknak éppen egyik lényeges sajátossága, hogy az egyének a bizonytalanság 

helyett az ún. biztonságot igénylik, de azt azután már diktatórikus államhatalom akarja megszabni, hogy 

ki részesedjen ebben a gondoskodásban és mire terjedjen az ki.

Az oly sokat emlegetett alulról jövő kezdeményezésnek csak akkor lehet tere a politikában, ha a tár-

sadalom hozzászegődik a kezdeményezésekhez. A népfőiskolai mozgalomra ebben az értelemben külde-

tésszerű szerep vár. Alulról jövő kezdeményezéseket kell szerveznie, a társadalom számára olyan kereteket 

kell biztosítani, amelyeket függetlenül az állami képzési formáktól, a társadalom iskolarendszerén kívüli 

állandó képzését-önképzés, továbbképzés, átképzés biztosítja. Ugyanakkor a népfőiskolai mozgalom egy 

olyan intézmény lehet, amelyik a különböző képzési formáknak a sokszínűségét biztosítja.

Éppen azáltal, hogy nem egy törvényileg rendezett képzési keret együttest tartalmaz, hanem felkarolja 

a szervezeti és tematikai újításokat is. A népfőiskolai mozgalom tehát nemcsak szervezeti kereteket ad a 

felnőtt társadalom számára a képzés területén, de egyben a legnemesebb értelemben vett felvilágosító fo-

lyamat. Többször fogalmaztam úgy: ebből a részben apátiába, részben pedig pörkölt-tudatba esett társada-

lomból egy tanuló nemzetet kell formálnunk. És nem a társadalomra erőltetett, felülről hozott törvények-

kel, hanem az alulról jövő kezdeményezések felkarolásával és támogatásával. A történelem bebizonyította, 

hogy a felvilágosult abszolutizmusnak, mint kormányzatai formának gyakran pozitívabb a szerepe, mint a 

demokratizmusnak, és főként egyszerűbb kormányzási eszköz, mint a demokrácia. De a történelemből azt 

is tudjuk: az ilyen felvilágosult abszolutizmusok tartós eredményeket nem tudnak eredményezni.

Ezekből az általam ismertetett alapelvekből és elképzeléseimből következnek azok az alapelvek is, ame-

lyeket az oktatáspolitikai koncepció részeként megfogalmaztam: a tanulást életünk végéig tartó tevékeny-
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ségként kell felfognunk és a tanulást lehetővé tevő oktatási formákat és intézkedéseket az óvodás kortól a 

felnőtt korra is kiterjeszkedő intézmény együttesnek tekintem. Vagyis az oktatáspolitikának a maga kor-

mányzati eszközeivel aktivizálnia kell magát a felnőttoktatás területén is.

De ugyanez az elv vezetett akkor is, amikor a szakképzéssel és az átképzéssel kapcsolatban nyugat-eu-

rópai és világbanki partnereinkkel tárgyaltam. A dinamikusan fejlődő nyugat-európai országokban, mint 

ismeretes, az átképzés a szakképzés egyik természetesnek vett formája, amelyről részben a munkáltatók, 

részben az állam gondoskodik. De ugyanakkor az állampolgár maga, saját erejéből is óriási anyagi és erköl-

csi erőfeszítéseket tesz, hogy munkaerejét tovább képezze, és ezzel növelje a saját munkaerő értékét. Vagyis 

az állami művelődéspolitikának, a vállalati szférának és az egyéni kezdeményezéseknek (társadalomjellegű 

mozgalmaknak) egymás mellett kell, és egyszerre kell létezniük és hatniuk a társadalomban.

A hazai népművelők vezetőivel folytatott eszmecserén is hasonló szellemben vállaltam fel a hazai nép-

művelésben – közművelődésben – tevékenykedők fi gyelmét: lezárult egy korszak a hazai közművelődés 

történetében. Sőt, a fentebb vázolt elképzeléseinkből következően én a felnőtt művelésnek és az önmű-

velésnek a segítőit és megszavazóit éppen az eddigi népművelés munkásaiban látom. Úgy látom: noha 

rossz irányban dimenzionálták túl, elsősorban propaganda szempontoktól hajtva, vagy más kultúrpolitikai 

elképzelésekben gondolkodva jobbító szándékkal a hazai közművelődés feladatait, és ezért a társadalom-

ban van egy közművelődés-ellenesség. De én a közművelődés munkásainak szétengedésében vagy netán 

intézményeik szétverésében rövidlátó, és társadalomellenes cselekedetet látok. Ezt könnyű kimondani, 

de sokkal nehezebb tenni valamit akkor, amikkor a tanácsi igazgatás és általában az önkormányzatok 

igazgatása alatt majd azon fognak morfondírozni és dönteni a helyi vezetők, hogy a csatornázásra vagy a 

közművelődésre költsenek-e? A népművelés –közművelődés – szakemberei a felnőttképzés, az önképzés 

társadalmi felerősödésének elsőszámú munkásai lehetnek az 1990-es évek Magyarországán. Ezért hívtam 

fel a népművelési mozgalom vezetőinek fi gyelmét arra, hogy igyekezzünk közös erővel az új helyzetnek 

megfelelően megtalálni a volt közművelődési szakemberek és munkájuk helyét. Ilyen irányban folytattam 

tárgyalásokat Vitányi Ivánnal, az Országos Közművelődési Központ igazgatójával is, a volt közművelődés 

országos összefogásának szervezeti újra gondolásakor. Sajnos a novemberi választások után világossá vált, 

hogy a kultúra területén tervezett és kialakított minisztériumi, miniszteri programot is át kell szabni, hi-

szen június helyett csak februárig lesz Parlament és le kell tennünk több szervezeti koncepcionális reform-

ról, illetve változtatásról. (Így esik az idő rövidségének áldozatául az önálló oktatási, felsőoktatási törvény. 

Az ezzel kapcsolatos egyetemi, főiskolai strukturális változtatások, de sorolhatnám tovább, a Művészeti 

Alap, a fi lm, és általában a művészetek terén elkezdett, de félbehagyott reformokat, és magát a kultúra 

igazgatásának szerkezetváltozásait is). 

De a fentebbi alapelvek vezettek akkor is, amikor elkészítettük a minisztérium új gazdasági menedzse-

lési formáinak tervezetét is. Az egyént és ne az intézményeket menedzseljük. Itt több, a szabad művelődést 

(vagy korábbi értelmezésben közművelődést, népművelést) érintő alapítványt tettünk. Ezek között szerepel 

egy nagyobb alapítvány „Népfőiskolai mozgalomért”. Az alapítvány célkitűzése kimondta: „A cél a nép-

főiskolai mozgalom újbóli megindításának érdekében a mozgalom 1945 előtti  demokratikus hagyomá-

nyainak fi gyelembevételével modern felnőttnevelés, önképzés formáinak kialakítása, pályázatok, mozgalmi 

kísérletek céltámogatása”. Hangsúlyozom, az alapítványnak épp az az óriási előnye, hogy a társadalom 

független tagjaiból képzett kuratórium rendelkezik a cél elérése és támogatás odaítélése felett. Ugyanakkor 

lehetséges egyéneknek, intézményeknek is az alapítvány tőkéjét gyarapítani. Az alapítvány kezdő összege 

Magyarországi viszonylatban igen jelentős, 35 millió forint. A kuratóriumba várom a Népfőiskolai Társa-

ság javaslatát, a kuratórium elnökére vonatkozó javaslatokat is.

Őszi megbeszélésünkön kilátásba helyeztem, hogy egy nagyobb épületegyüttest igyekszem szerezni a 

mozgalom céljaira. A miniszterelnök úrral egyetértésben szerezte meg a tárca e célra a balatonöszödi volt 

gyermeküdülőt. E több százmilliós ingatlan hasznosítása kettős: szeptember 15-től május 15-ig a népfőis-

kolai mozgalom rendelkezésére bocsátjuk, május 15. – szeptember 15. között pedig a Művelődési Minisz-

térium családi nyaralójaként funkcionál. Az épület a Balaton partján fekszik és egy turnusban több száz fő 
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befogadására képes. Az épület átalakítási költségeit a költségvetésből biztosítjuk. (Nem akarom ezzel azokat 

a nehézségeket elfedni, amely nehézségek a válság-költségvetésben a kultúra általam annyira óhajtott pre-

ferálását érintik, de beláthatják Önök is, ez az objektum jelenleg egy több százmillió forintos injekció lehet 

a hazai szabadművelődés és a népfőiskolai mozgalom új formáinak kimunkálásához). Az épületet a tárca 

ingyen bocsátja a mozgalom rendelkezésére. Az már az Önök szervezőkészségén és találékonyságán múlik, 

hogy miként tudják a működési költségeket biztosítani. Szakértő munkatársaim szerint a különböző tan-

folyam- és képzési költségek, az épület ingyenes biztosítása (a célnak megfelelő átalakításával együtt) azt 

jelenti, hogy a képzési költségek mintegy 30-40 %-át biztosítja így a költségvetés. Az alapítvány büdzséje 

a pályázatok elbírálásával egyidejűleg március 15-től nyílik, a balatonöszödi Népfőiskolai Központ pedig 

már ez év szeptember közepétől a tervek szerint fogadhat lakókat.

Végül engedjék meg, hogy amikor a népfőiskolai mozgalom új tartalmi célkitűzéseiről tárgyalnak, és 

megbeszélésünk szerint készítenek számomra is erről tájékoztatót, néhány szempontra felhívjam fi gyelmü-

ket.

Mint Európa történetével foglalkozó történész is, többször felfi gyeltem az európai ún. kisjóléti, szoci-

ális államokban meglévő erős népfőiskolai mozgalomra. Külön tárgyaltam e kérdésről júniusi svédországi 

tartózkodásomkor és röviden kitértünk a dán, a holland és a belga példákra brüsszeli tárgyalásaimon az 

európai oktatási miniszterek tanácskozásán. A jelzett alapítvány terhére is, úgy gondolom, hamarosan te-

hetnének tanulmányutakat e mozgalmak jobb megismerése céljából.

Kérem, fi gyeljenek arra is, amit már Brüsszelben érzékeltem: nemcsak az állami oktatás, de a népfőisko-

lai mozgalom is erősen belefolyhat az Európához való felzárkózások programjába. Brüsszelben számoltam 

be arról, hogy ilyen irányú mozgalmakat fognak kezdeményezni.

Javaslom, hogy elképzeléseik kialakítása közben ne feledkezzenek el a fentebb, az átképzés-, képzésről 

mondottakról. A magyar társadalom széles rétegei nincsenek tisztában azokkal az állampolgári jogokkal 

és kötelmekkel sem, amelyek pedig döntően kihatnak arra, hogy mit mernek, mire tudnak vállalkozni a 

mindennapokban. A gazdasági vállalkozások a szakismereti képzettség megszerzésének lehetőségeire nézve 

is gyakran tájékozatlanok. Én az 1945 előtti népfőiskolai mozgalom legpozitívabb hagyományait, mint 

történész is abban látom, hogy a népfőiskolai képzés mindig rendkívül „életszagú” volt és segítette a tan-

folyamokon résztvevőket a napi gazdasági-szakmai érvényesülésben. (Egyébként szeretném megjegyezni, 

hogy a brüsszeli tárgyalásaim során arról is szó esett: az átképzéshez kilátásba helyezett és a következő 

napokban döntésre kerülő több millió márkányi segítségből a népfőiskolai mozgalom számára is tudunk 

előreláthatóan szeptembertől infrastrukturális beruházásokat biztosítani).

Végül szeretném felhívni fi gyelmüket a magyarországi egyházak megélénkülő tevékenységére. Még 

mindig vannak, akik az egyházakban az ún. klerikális veszély hordozóit látják, és nem látják azt a szer-

veződő és megtartó erőt, amit azok a mindennapok közösségi életében betölthetnek. Ismeretes, hogy az 

egyházaknak szép tradícióik vannak a népfőiskolai mozgalmak terén is. Kérem, gondolják végig: nem le-

hetne-e a jelenleg is meglévő közművelődési hálózat és a meglévő népfőiskolai hálózat mellett az egyházak 

helyi szervezeteit bevonni a népfőiskolai mozgalomba? Én úgy látom, hogy az egyházak épp erre a szociális, 

kulturális szervező szerepre nagyon is szívesen vállalkoznak és bennük még igen nagy társadalmi tartalé-

kok rejlenek. De hangsúlyozom: ezeket csak megfontolásként ajánlom egy akcióprogram kidolgozásához, 

amelynek szellemében már észben a tavasztól, de még inkább szeptembertől a népfőiskolai mozgalom 

megújulását várhatjuk.

Igen fontosnak tartanám, hogy a Népfőiskolai Társaság a népfőiskolai mozgalmat koordináló intéz-

mény, partnere lehessen a kormányzatnak. De mindezt a szervezeti keretet úgy kialakítani, hogy a meglévő 

népfőiskolák ne valamiféle centralizált intézménynek tekintsék a társaságot.

Budapest, 1990. február 8.                                                        Glatz Ferenc
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Közművelődési Koordinációs Főosztály

261/KKF/1990.

Előadó: Dr. [T.] Kiss Tamás

Feljegyzés Glatz Ferenc miniszter úr részére

Tárgy: észrevételek a Magyar Népfőiskolai Társaság elnökének – Benda Kálmán részére – írt miniszteri 

levélben megfogalmazottakról

    A levél tartalma annak a koncepciónak képezi részét, amely – többek között – azt tűzi ki célul, hogy 

művelődési intézményrendszerünk szerkezetében, funkciójában egyaránt betagozódjon Európa kulturális 

struktúrájába. A közművelődés esetében ehhez a szerkezetváltáshoz jó lehetőségeket és reményeket kínál a 

kibontakozó félben levő népfőiskolai mozgalom. E „régi-új” intézménytípus diff erenciált meggyökerezte-

tése és államilag is támogatott kiépítése mellett számos érv sorakoztatható fel.

– Valóban lezárult a hazai közművelődés történetében egy korszak. Olyan új, alulról induló kezdemé-

nyezések jelentkeznek a kulturális életben, melyek társadalmilag fontos feladatokat látnak el, igé-

nyeket elégítenek ki és teret kívánnak maguknak. Ezek közé tartoznak a különféle népfőiskolák is. 

Megítélésem szerint egy diff erenciált népfőiskolai intézményrendszer kiépülésében a jelenlegi mű-

velődési otthon jellegű épületek fontos szerepet tölthetnének be. Alapvetően a felnőttek képzésére, 

továbbképzésére, átképzésére épülő feladatvállalással nemcsak szerkezetük változna, de funkciójuk is 

korszerűsödne. Így a szakterület őrizheti azokat az értékeket, amelyek vállalhatók, de tevékenysége 

közelíthet a helyi önkormányzat, a helyi társadalom igényeihez, szükségleteihez. A társadalmi meg-

felelés, mint minősítési lehetőség a jövőben valóban érvényesülhet.

– Nem hagyható azonban fi gyelmen kívül az a tény, hogy a felnőttoktatás megteremtésére és színvo-

nalas végzésére hazánk gazdasági kényszereiből fakadó kihívások és a létrejött, illetve a művelődési 

otthonokból létrehozandó népfőiskola típusok (személyi, szakmai, tárgyi, működési etc.) feltételei 

között jelenleg nagyon nagy a távolság.

– A levél tartalmazza ugyan az anyagi források várható (külföldi hitelek, alapítvány, egyéni hozzájáru-

lás), a kérdés azonban mégis csak az, hogy a reálisan rendelkezésre álló összeg tudja-e biztosítani a 

megcélzott szintet-mércét: az európaiságot. Elkerülendő, hogy a képzések, átképzések csupán for-

mális, „gyorstalpaló” tanfolyamokká szegényedjenek.

– A felnőttoktatás és -képzés hazai helyzete arra fi gyelmeztet, hogy ezt a problémát érdemben sem 

az oktatási, sem a közművelődési terület nem tudta eddig kezelni. A jól hangzó, de kudarcot hozó 

kampányok mellett nem alakult ki e témakör megfelelő elmélete, gyakorlata és módszertana. Ez a 

minisztériumon belül újra felveti a megoldáskeresés igényét. Természetesen átfogóan, a meglévő jó 

és rossz tapasztalatok fi gyelembevételével.

– A Magyar Népfőiskolai Társaságnak, a Magyar Népművelők Egyesületének sürgősen közös progra-

mot célszerű kialakítani a meglévő szellemi és anyagi eszközök felhasználására.

A levél alapvető tartalmi-koncepcionális kérdéseket érint a művelődésben. Megfontolandónak tartom 

ennek nyilvánosságra hozását.

    Budapest, 1990. február 12.                                           Dr. Fodor Péter

                                                                   főosztályvezető, Művelődési Minisztérium
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A rendszervál(tozta)tás, 1989/90

Kultúra és Közösség

Glatz Ferenc miniszter úrnak

Budapest, Szalay u. 10-14.

Miniszter Úr, Kedves Barátom!

Február 9-én kelt levelét, melyet nekem címzett, de a Magyar Népfőiskolai Társaság minden tagjához 

szól, felolvastam legutóbbi elnökségi összejövetelünkön, így azt a magam és az egész vezetőség nevében 

köszönhetem meg.

Örömmel állapítottuk meg, hogy abban, amit a felnőtt lakosság önképzésének szükséges voltáról, az 

állami iskolarendszeren kívüli továbbtanulásáról mondott, véleményünk mindenben megegyezik.

Egyetértünk abban is, amit a mai népfőiskola céljairól fogalmazott meg: a mozgalom 1945 előtti de-

mokratikus hagyományaink fi gyelembevételével a modern felnőttnevelés, önképzés formáinak kialakítása 

és e formák kitöltése. Mi is, kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy öntudatos, látókört, tudást és erkölcsi 

tartást adjunk embereknek, hozzá a közösségért érzett felelősséget, s zászlónkra az Európához való felzár-

kózás jelszavát írtuk.

Örülünk annak is, hogy szándékaink találkoznak az egyházakkal való együttműködés dolgában: a Nép-

főiskolai Társaságban együtt dolgoznak a világi és az egyházi népfőiskolák szervezői és vezetői.

Köszönetünket fejezzük ki a „Népfőiskolai mozgalomért” alapítvány létesítésért, amely kibontakozó 

mozgalmunknak megadja a biztos anyagi alapot.

    

Ugyanígy köszönjük a balatonöszödi volt gyermeküdülőnek az év nagyobb, téli felében népfőiskolai 

központ számára való kiutalását, s azt, hogy a használathoz szükséges átalakítás költségeit a Művelődési 

Minisztérium saját költségvetési keretében biztosítja. Azóta már március 1-én a minisztérium és a társaság 

közti együttműködési keret-megállapodás szövege is elkészült, s reméljük, a napokban aláírásra kerül. Az 

alapítvány és a balatonöszödi épület birtokában bátran tervezhetünk az országos mértékben kiterjeszthet-

jük munkásságunkat.

    Miniszter úr levelében felszólítja tagságunkat, hogy tegyük meg javaslatunkat az alapítvány kura-

tóriumának elnökére és tagjaira. Úgy gondoltuk, hogy az elnöki és titkári tisztet a Magyar Népfőiskolai 

Társaság mindenkori elnöke és titkára töltse be, a kuratóriumnak legyen tagja a társaság számvevő bizott-

ságának mindenkori elnöke. Velük együtt a kuratórium összesen 11 személyből állna. Ez a szám, ha az 

évek múltával szükségesnek látszik, emelhető. A kuratóriumban legyenek képviselve a legfontosabb világi 

és egyházi népfőiskolai szervezetek, lehetőleg arányosan képviselve az ország egészét.

Mindezek fi gyelembevételével a javaslatunk az alábbi:

Elnök: Benda Kálmán

Titkár: Sz. Tóth János

Számvevőbizottság elnöke: Dr. Berky Ferenc György

Borbáth Erika, Győrff y Sarolta, Dr. Harsányi István, Hörcsik Richard, Kovács Bálint,   

Köles Sándor, Lovász János, Rónai Judit

Munkatervünk részleges kidolgozása most van folyamatban, ahogyan elkészülünk vele, tájékoztatás 

céljából bemutatjuk Miniszter Úrnak.

Miniszter úr gondoskodását ismételten megköszönve, ígérjük, hogy a magyar népfőiskolai mozgalom 

fejlesztése érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk.

Budapest, 1990. március 8.                                              Benda Kálmán

                                                                       a Magyar  Népfőiskolai Társaság elnöke
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Emlékeztető a Minisztertanács balatonszemesi volt
gyermeküdülőjében tett látogatásról

1990. február 7-én Glatz Ferenc miniszter úrnál tartott megbeszélésen kapott tájékoztatást a Magyar 

Népfőiskolai Társaság arról, hogy a Művelődési Minisztérium tulajdonába és kezelésébe átkerülő volt Mi-

nisztertanács Balatonszemesi Gyermeküdülőt az év egy meghatározott szakaszában (szeptembertől-máju-

sig) támogatásként a MM a Magyar Népfőiskolai Társaság rendelkezésére bocsátja a népfőiskolai mozga-

lom képzési programjának bonyolítására.

A fenti beszélgetés alapján került sor 1990. február 16-án a volt gyermeküdülő helyszíni szemléjére.

I.  A helyszíni látogatáson Oláh János gondnok kíséretében részt vettek:

Dr. Fodor Péter, a MM Közművelődési Koordinációs Főosztályának vezetője

Szentpéteri Miklós, a MM Ellátási és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatója

Sz. Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság titkára.

II. A jelenlévők először ismerkedhettek meg az MM Ellátási Igazgatóság 1990. január 17-én kelt, az 

épületre és környezetére vonatkozó leírással és az átalakítás módjára, üzemeltetésére és költségbecslésére 

vonatkozó javaslatokkal.

Ez új információt jelentett, mivel a korábbi tájékoztatás alapján Tóth János és Fodor Péter feltételezték, 

hogy az épület jelenleg is működőképes állapotban van, s gyakorlatilag igen kis átrendezéssel a közeljövő-

ben, de legkésőbb már ez év őszén igénybe vehető. Az MM Ellátási Igazgatóság tervei és vázlatrajzai alapján 

megállapítható, hogy komoly tervezési és átalakítási munka szükséges, amely alapján a legoptimálisabb 

előkészítés és kivitelezés mellett is az épület legkorábban 1991 őszétől vehető igénybe népfőiskolai célokra.

III. A szemle alapján a Magyar Népfőiskolai Társaság képviselője megállapította,  hogy az épület és a 

hozzátartozó terület a kiszemelt célra, a megfelelő felújítással, átalakítással nagyszerűen megfelel.

A szemle során a jelenlévők megállapodtak abban, hogy az MM Ellátási Igazgatóság és a Magyar Nép-

főiskolai Társaság megfelelő szakember megbízottai konzultációt kezdenek az átalakítás terveiről abból a 

célból, hogy a funkciók harmonizálhatók legyenek a naptári év két szakaszában eltérő hasznosításra: május 

1-től szeptember 30-ig MM Üdülő, október 1-től április 30-ig bentlakásos népfőiskolai központ.

Ugyancsak megállapodtak, hogy konzultációkat folytatnak az üzemeltetés előkészítésére vonatkozóan, 

hasonlóképpen a két naptári évszakasz közötti összhang megteremtése céljából. (Az üdülő berendezése, 

személyzetének kialakítása, szerződéskötések előkészítése a környező szolgáltató intézményekkel stb.)

Ugyancsak megvitatják a MM Közművelődési Koordinációs Főosztállyal, hogy kifejezetten népfőisko-

lai programok mellett milyen közművelődési mozgalmak számára hasznos képzési funkciót láthatna el az 

üdülő a Magyar Népfőiskolai Társaság irányítása és szervezése keretében.

IV. A helyszíni konzultációk alapján a résztvevők a következő legfontosabb alternatív megoldási lehe-

tőségeket látják:

1. Tartják magukat az MM által felajánlott Minisztertanács balatonszemesi volt gyermeküdülő hely-

hez, s jóváhagyják az ezzel kapcsolatos keret-megállapodást, mivel annak végleges formája csak 

a felújítás befejeztével pontosítható. (Ld. mellékelve az együttműködési keret-megállapodás szö-

vegtervezete). [Tekintve, hogy az Emlékeztetőhöz képest történeti szempontból nem tartalmaz új 

információt, közlésétől eltekintünk. – Szerk.]

2. Felvetjük, hogy a MM nem rendelkezik-e számára a vagyonelosztás során vagy korábban is meglévő 

épületállományból egy, a fenti épületegyüttesnél kisebb, már most népfőiskolai célra használatba 

vehető épülettel.


