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Bevezető

Ötven esztendő telt el azóta, hogy megnyílt a nagytarcsai népfőiskola. Ez 
az intézmény a két világháború közötti időben hazánkban a művelődni vá
gyó parasztifjaknak olyan helye volt, mint a vándornak a bővizű forrás, ahol 
meg lehetett pihenni, szomjat lehetett oltani, erőt lehetett gyűjteni.

A népfőiskola a haladó gondolkodású, az akkori magyar falu gondjait jól 
ismerő íróknak, pedagógusoknak, lelkészeknek lelkes összefogásával, hazai 
és külföldi személyek, közösségek, valamint evangélikus gyülekezetek ada
kozásából épült fel. Ez a kis falunkban életre kelt intézmény magyar földön 
először adott otthont olyan népfőiskolának, amelyben az ország különböző 
vidékéről összesereglett, tettre kész, kiemelkedő képességű ifjak több hóna
pon át együtt tanulhattak, dolgozhattak.

Ahhoz, hogy a népfőiskola megvalósítása a gondolattól eljusson a meg
szervezésig, egy, a környezetét jól ismerő, kezdeményező, kiváló vezetői és 
szervezői adottságokkal rendelkező személy kellett. Ilyen volt Nagytarcsán 
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, aki felismerte, hogy e Budapesthez közel 
fekvő Pest megyei községben minden feltétel adott a bentlakásos parasztnép
főiskola létesítéséhez. v

Ennek megvalósításához bátorítást és nagyszerű alapot nyújtott az a körül
mény, amiről így vallott emlékiratában: Nagytarcsán „...tekintélyes, jómó
dú gazdák voltak. Nagyon értelmes, józangondolkodású, belterjesen gazdál
kodó emberek, szorgalmasak, ... nagyon becsültem és szerettem őket, mert 
minden jóért lelkesedtek, és sohasem idegenkedtek az újítástól. Tiszteltem 
élettapasztalatukat és bölcsességüket is.”

Az általa alapított „finn minta alapján működő” népfőiskolát öt évig azzal 
a céllal vezette, hogy ott mély lelki életet élő, a műveltség utján elindított, 
szakmailag képzett parasztifjúságot neveljenek, akik később kepesek lesznek 
állandó önműveléssel vezető pozíciók betöltésére is.

Az elmúlt 50 esztendőben nagy történelmi változások részesei lettek a volt 
népfőiskolások. Átélték a 2. világháború szörnyűségeit, részt vettek az or-
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szag újjáépítésében, örömmel fogadták a népi demokratikus rendszert. Egész 
dolgos életükkel bizonyították, hogy a jobb, az emberibb életért kitűzött 
szép és tartalmas célok kemény munkával megvalósíthatók.

E népfőiskolán szerzett tudásukat eredménnyel hasznosították a társadal
mi életben és a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben.

Ez a jubileumi megemlékezés az utókor részéről egyrészt kifejezi a  tiszteletet 
és az elismerést, am i m egilleti a  nagytarcsai Tessedik Sám uel Népfőiskolát, mivel 
példamutatóan működött s ezáltal beírta nevét hazánk művelődéstörténeté
be. Másrészt em léket á llít  azoknak,

— akik a népfőiskolái mozgalmat hazánkban elindították;
— akik a községünkben, mint a mozgalom „láncszemei”, a népfőiskolát 

megteremtették;
— akik a népfőiskolán lelkiismeretesen tanultak és tovább vitték, majd 

utódaikra örökítették e népi intézmény szellemét.
Nagy öröm az, hogy — bár a történelem vihara miatt az eredeti elképzelé

sek szerinti formában a népfőiskola megszűnt — épületei ma is állnak és ben
nük kulturális, szociális-egészségügyi intézmények tevékenykednek:

A  könyvtár és az egészségház a község lakóinak szellemi-testi pallérozását 
segíti. A  falumúzeum pedig Nagytarcsa történelmi, néprajzi emlékeinek 
megőrzésével és bemutatásával a helyi, a hazai, valamint a külföldi látogatók
nak nyújt élményt, maradandó ismereteket. Feladatának tekinti — mint 
helytörténeti emléknek — a Tessedik Sámuel Népfőiskola létezésének hírét 
fenntartani.

Az emlékező sorok olvasása közben vezérelje gondolatainkat Veres Péter
1940-ben a paraszt-, a munkás- és az értelmiségi fiataloknak ajánlott „Mit ér 
az ember, ha magyar?” című könyvében írt első „levelének” néhány sora: 

„A tapasztalat és a gondolat soha nem helyettesítheti a cselekvést, de 
a cselekvés felé vezető úton az előttünk járók tapasztalatai és gondola
tai azok a lépcsők, amelyekben az éber szellem mindig-mindig feljebb 
hág.”

1988. május 19.
Molnár Lajos
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A népfőiskolái mozgalomról

A  Nagytarcsai Népfőiskola joggal vette fel az univerzális képességű XVIII. 
századi nagy reformer: Tessedik S ám u e l(1742—1820) nevét.

Ő volt az, aki 1767-től 1820-ig Szarvason evangélikus lelkészként, pedagó
gusként és íróként a parasztság helyzetének megjavítására törekedett.

A népfőiskolái mozgalom indulása hazánkban visszavezethető 1780-ra, ami
kor Tessedik Sámuel úttörő módon a paraszt if jak számára gazdasági iskolát 
alapított, ahol az okszerű gazdálkodás tanításán fáradozott. Őt tekintjük a 
magyarországi néprajzi gondolkodás egyik jelentős előfutárának is. Felvilá
gosult szellemben igyekezett a társadalom figyelmét a parasztság helyzetére 
felhívni, illetve kezdeményezte annak tudományos igényű tanulmányozását 
a táplálkozás, a lakásviszonyok, a településrendezés stb. területén.

E mozgalom kibontakozása akkor azonban nem sikerülhetett, mert Tesse
dik Sámuelt erkölcsi, nevelési, életforma-alakító elveinek és ésszerű gyakorla
tának megvalósításában kora paraszttársadalma nem támogatta.

Hazánkban a múlt században nem alakultak népfőiskolák, de hozzánk is 
eljutott a híre a Nyugat- és Eszak-Európában megszervezett ilyen intézmé
nyeknek.

A  népfőiskola gondolatával először a XIX. században Dániában Grundt- 
vig N. E Severin  evangélikus lelkész foglalkozott, aki ki akarta emelni a köz
népet abból a lelki és szellemi nyomorból, amelyben a dán nép akkor vergő
dött. A z általa elképzelt népfőiskola hivatásának a következőket tekintette: 
Az elemi iskolát végzett serdülő ifjúságot szabadítsa ki környezetéből, állítsa 
egészséges keresztyén életközösségbe, ismertesse meg vele tapasztalatból az 
igazi keresztyénséget, tárja fel előtte nemzete lelki és szellemi értékeit, rövi
den igazi dán férfivá és nővé nevelje.

A z első népfőiskolát Flór C hristian, dán egyetemi tanár alapította 
1844-ben Röddigben. A  grundtvigi gondolatok mellett elsősorban a dán ön
tudatot akarta ébren tartani a schleswigi parasztságban. A z anyagi nehézsé
gekkel küzdő intézmény azonban nem tudott teljesen belegyökerezni a dán
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parasztság életébe. Végül a népfőiskolái gondolat nagy megvalósítója Kőid 
Kriszten dán tanító volt, aki 1851-ben a Fühn-szigetén lévő Ryslingben 15 
növendékkel egy kicsiny kunyhóban kezdte meg a munkát. A  tanfolyam az 
öt téli hónapban folyt. A  tandíjat olyan csekély összegben állapította meg, 
hogy a legszegényebb növendéke is meg tudta fizetni. A z ismeretek megszer
zését másodrendű feladatnak tartotta, a lelki ébredést látta a népfőiskolái 
nevelés leglényegesebb feladatának. Ebben az alkotó közösségben való élés 
és munkálkodás a résztvevők számára életszükséglet lett. A  volt népfőiskolá
sok lakóhelyükön újabb alkotó közösséget szerveztek. A  dán szövetkezeti 
mozgalom a népfőiskolások munkája nyomán vált döntő hatású tényezővé 
a gazdasági életben.

Kőid intézete később más országokban is mintául szolgált a népfőiskolák 
szervezésekor. így alakultak Norvégiában és Svédországban a népnevelő is
kolák. A  múlt század 80-as éveiben létesült Finnországban az első ilyen in
tézmény H agm an Zsófia kezdeményezésére, aki Grundtvig alapelveit követte 
az intézmény működése során. Aztán a XX. század elején Németországban, 
majd Ausztriában, de Amerikától Japánig, Lengyelországtól Jugoszláviáig 
mindenfelé elterjedtek a népfőiskolák.1

A  XX. század első évtizedében jutott el Magyarországra az északi népfőis
kola híre. „Az első népfőiskolái próbálkozás 1920-ban Szegeden volt. Az ott 
végzett hallgatók hozták létre a Népfőiskolák Széchenyi Szövetségét, amely 
irányítója, szervezője és állami ellenőrző szerve lett ennek a mozgalom
nak.”2 1923/24-ben a debreceni Tudomány Egyetemen, Vértesacsán és Bu
dapest VII. kerületében állítottak fel hasonló tanfolyamokat.

1925-ben Szandán működött 3 évfolyamon át a Sréter Ferenc evangélikus 
lelkész által vezetett kurzus, majd Győrcsanakon Szekeres Bónis evangélikus 
lelkész, valamint Pilisen Srankó K álm án  evangélikus igazgató-tanító létesített 
a parasztiaknak továbbképzést, amelyek nem voltak igazán népfőiskolák.3

Az 1925-tel lezáruló első kísérletek után kb. tíz év megszakítás jellemzi a 
magyarországi népfőiskolái mozgalom történetét.4

1934-ben a sárospataki diákok között a nyári útépítő munkatáborban szü
letett meg a gondolat, hogy ismerkedjenek meg és találkozzanak a falusi fia
talsággal. A  parasztság iránti felelősségérzet, az útkeresés es a tenni akaras oda 
vezetett, hogy 1936-tól Sárospatakon a református kollégiumban megindult 
a téli népfőiskolái tanfolyam dr. Szabó Zoltán és Újszaszy K álm án  református 
teológiai tanárok vezetésével.5

A z 1930-as évektől Boldizsár Iván, Darvas József, Erdei Ferenc, Illyés Gyu
la, Kodolányi János, Móricz Zsigmond, Szabó Pál, Veres Péter a magyar szel
lemi élet kiválóságai, a Magyar írók Első Népfőiskolái Közösségébe tömörül-



ve segítették írásaikkal, élőszóval, szervezéssel és pénzzel is a népfőiskolái 
mozgalmat.6

1937- ben evangélikus lelkészek és értelmiségiek körében érlelődött az az 
elhatározás, hogy az ősöktől kapott szent örökség alapján evangélikus vallási 
egyesület keretében alakuljon elsőként igazi népfőiskola hazánkban.

1938- ban nagy lelkesedéssel és viharos gyorsasággal szerveződött az öt hó
napos, bentlakásos népfőiskola Nagytarcsán. Az ország különböző részéből 
összegyűlt parasztfiatalokat Sztehlo Gábor (1909—1974) evangélikus lelkész 
vezette és nevelte munkatársai segítségével.

Ez az intézet a magyarországi népfőiskolái mozgalom kibontakozásának 
kezdetét jelentette, és élénk sajtóvisszhangot ébresztett az egész országban. 
Példaként, serkentőleg hatott a közvéleményre. Sürgetővé vált, hogy máshol 
is nyíljon ilyen állandó jellegű iskola.

Ettől kezdve a „népfőiskola sajátosan magyar intézmény lett hazánkban, 
alkalmazkodott szervezetében úgy, mint célkitűzéseiben és tartalmában a 
magyar viszonyokhoz” .7

1939 júniusában a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIÉ) munkásaiból és a sáros
pataki, a nagytarcsai, valamint a veszprémi népfőiskola vezetőiből megalakult a 
népfőiskolái munkaközösség. Veszprémben tartott tanácskozásukon Sztehlo Gábor 
beszámolt a nagytarcsai népfőiskola első eszendejének tapasztalatairól.8

1939- ben protestáns egyesületek segítségével alakult állandó népfőiskola 
Veszprémben, 1940-ben pedig Orosházán. Ugyanez év őszén Érden nyitotta 
meg kapuját a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testületé 
(KÁLÓT) által szervezett állandó jellegű intézet Ugrin József vezetésével.9

1940. március végén a népfőiskolái munkaközösségek a nagytarcsai kétna
pos tanácskozáson & népfőiskolák legfontosabb történeti, elvi és gyakorlati 
kérdéseit beszélték meg.

Az első napon megállapították, hogy a külföldi példák nyomán hazánk
ban a népfőiskolái gondolat három formában öltött testet:

1. Csak délutáni vagy esti órákat felölelő tanfolyam, együttlakás nélkül.
2. Internátussal egybekötött 1—2 hetes tanfolyam. (Ilyen például Sárospa

takon, Hódmezővásárhelyen, Nyíregyházán volt.)
3. Internátussal egybekötött több hónapos népfőiskola (például Nagytar

csán, Veszprémben).
A  munkaközösség szükségesnek tartotta a különleges célkitűzésű népfőis

kolák létesítését a városi proletár- és ipari munkásifjúság számára is, de szük
ségesnek látták a lánynépfőiskolák megindítását is.

A  tanácskozás foglalkozott a nemzetiségi népfőiskolákkal, valamint a nép
főiskoláknak az államhoz való viszonyával is.
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A  második napon foglalkoztak a szervezési, az anyagi és nevelésügyi gon
dokkal, a tananyag, a növendékek továbbgondozásának, a keresztyén népfő
iskolák együttműködésének kérdéseivel.

Megállapították, hogy a népfőiskolái nevelők elsősorban lelkészek és taní
tok közül kerüljenek ki. Szükségesnek tartották, hogy ne legyen körükben 
fluktuáció. Részükre hasznosnak vélték külföldi tanulmányút szervezését. 

Elhatározták, hogy az elhangzott előadásokat könyv alakban kiadják.10 
Neves írónk, Móricz Zsigmond, 1940-ben Kelet Népe című lapjában, 

mint szerkesztő, cikket írt a népfőiskolákról. A  cikk megjelenése után töb
ben leírták hozzászólásukban, hogyan „lehetne a szerte az országban »nép
főiskola« címen tartott jobb-rosszabb kurzusokat hasznos és fontos népneve
lő szervezetté fejleszteni. Németh László író még a házát is felajánlotta, hogy 
abban az írók egy kísérleti mintaiskolát tarthassanak a legszegényebb föld
műves gyerekeknek.” A  minisztérium azonban nem engedélyezte, mondván: 
zugiskola szervezése tilos!

1940. június végén a Függetlenségi Front keretébe tartozó „Magyar írók 
és Kutatók Szövetkezete” „Kelet Népe” estet rendezett a Zeneakadémia 
nagytermében „Művelt nép — szabad nemzet” címen. Móricz Zsigmond 
mondott bevezetőt a lelkes és fiatal közönség előtt. Kitűzte a célt, miszerint 
„az országot műveltté s a nemzetet szabadabbá tegyük...” Mérleget állított 
a múlt parasztijai és a jelen „lángolószemű és értelmiségű népi ifjúsága” kö
zött, egyben levonta a következtetést: „Soha többet nem lesz hatalom, amely 
vissza tudja őket szorítani az elmaradottságba és sötétségbe.” Elmondta, 
hogy „ .. .  a mai földműves ifjúság tömegének már nem is az kell, hogy a »ma
gasabb« rétegek jóakarattal ereszkedjenek le hozzájuk: nekik már csak az 
kell, hogy engedje az élet, hogy a megkezdett úton tovább haladhassanak.” 

D arvas József előadásában többek között a következőket mondta: „ .. .a  
közép- és főiskolákon a szegény parasztok fiainak csak 1,5%-a, az ipari mun
kásság gyermekeinek csak kevesebb, mint 3%-a tanul. Ennek anyagi és erköl
csi okai is vannak.” A  népfőiskolákról szólva kifejtette: „csak segítséget, első lé
pést ad  a  megoldás felé: nevelhet olyan felszabadult embereket a nép tehetséges 
fia ib ó l, ak ik  a  saját közösségükben m egm aradva annak vezetőivé nőve, m un
kálkodnak m ajd a igaz i megoldás érdekében ”

Veres Péter a Kelet Népe esten egyszerű tanácsot adott a hallgatóságnak: 
„Olyan iskolarendszert teremtsünk, amelyben nem lesz semmi különleges
ség, de amelyek a tanulás, nevelés és fegyelmezés szabályos útján minden te
hetséges embert ellátnak a neki éppen megfelelő szellemi útravalóval, hogy 
a szabad társadalomba lépve a többi ugyanúgy felszerelt tehetségessel verse
nyezve kipróbálja mit ér ő maga, mint ember a közösségnek.”

%
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Erdei Ferenc a jobbágykor és a ma paraszt kultúrájáról beszélt, s a hallgató
ság figyelmét a következőkre hívta fel: ,;Kell, hogy fájjon mindenkinek a 
nagyszerű parasztkultúra elsorvadása, azonban mindenkinek tudnia kell, 
hogy ez az ára annak a felszabadulásnak és feloldódásnak, ami a parasztság 
társadalmi tudatában végbement...” A  jelenlegi helyzet „ .. .  szükségszerű át
menet egy magasabb kultúrszint kialakítása útján”.

„Politikai lehetőségek nélkül is vannak útjai arra egy társadalomnak, hogy 
a kibontakozás akadályait elhárítsa és a felszabaduló erőket erősítse... Mi de
monstrálunk egy jobb rendért és ha nem lehet széles körben részt venni az 
erre haladó nevelésben, felvilágosításban és küzdelemben, akkor megmara
dunk akkora körben, amekkora mégis megvan számunkra.

Más sorsúak — ha ugyanaz a hit és reménység él bennük és kötelességet 
tudnak érezni azokért az ideálokért, amelyekért mi mindenünket föltettük 
— azok is megtehetik, s minden körülmények közt meg is kell tenniük, hogy 
közösséget vállaljanak velünk.”

Ez az előadás nagyon jól kifejezte a „Kelet Népe” programját: Hazugságot 
ne taníts! Igazságot el ne hallgass!11

1940. május 24-én Budapesten megtartották az első népfőiskolái ankétot 
a KIÉ és a KÁLÓT szervezésében. Az értekezleten a minisztériumok, az ér
dekelt mozgalmak, illetve a népfőiskolák képviselői is megjelentek.

Az ankéton dr. M ády Zoltán: A népfőiskolái mozgalom útja című előadás 
után hozzászólt Kurucz János volt nagytarcsai népfőiskolás.

Határozatilag kimondták, a népfőiskolák szervezése társadalmi feladat 
legyen.

A  kultuszminisztérium képviselője elmondta, hogy az állam tájegységek 
szerint öt állandó jellegű népfőiskola felállítását tervezi.

A  résztvevők Népfőiskolái Tanács megalakítását javasolták.12
1941. április 20—21-én a KIÉ—KÁLÓT szervezésében megtartották a má

sodik népfőiskolái ankétot Budapesten.
Az első napon a protestáns népfőiskolák munkásai 14 pontból álló határo

zati javaslatot dolgoztak ki a népfőiskolákkal kapcsolatosan, s ezt előterjesz
tették a következő napi tanácskozásra.

Ebben kifejtették, hogy népfőiskolát evangéliumi hitvallásos alapon kell 
szervezni; kívánatos minden magyar népfőiskolát 5 hónapig működtetni; 
különbséget kell tenni népfőiskola és népfőiskolái tanfolyam között; meg 
kell alapítani a népfőiskolások baráti társaságát; szükségesnek tartják a táj
népfőiskolák szervezését; megállapították azt, hogy a népfőiskola nevelő in
tézmény; tervezték, hogy 1941 őszén Nagytarcsán népfőiskolái vezetőképző 
tanfolyamot rendeznek; szükségesnek tartják, hogy minden népfőiskolának
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külön előadói kara legyen; a hallgatók képzésében a minőségre és nem a 
mennyiségre kell törekedni; az államhoz való viszonyról a Népfőiskolái Ta
nács döntsön; fontosnak tartották a népfőiskolások évenkénti találkozójá
nak megszervezését; a fiúkéval párhuzamosan a lányoknak is szervezzenek 
népfőiskolái tanfolyamot; megbeszélték a kiadványok ügyét; kívánságként 
előterjesztették, hogy a népfőiskolái végzettséget ismerjék el; végül a Népfő
iskolái Tanácsba (küldöttként) megválasztották Sztehlo Gábort és Csepregi
Bélát.

Az ankét második napján megalakult a 14 tagú Népfőiskolái Tanács, amelynek 
7 tagja protestáns, 7 tagja katolikus küldött volt. Ekkor határozták meg a népfőis
kola célját. Eszerint „olyan intézmény, amely a felnőtt kor határán levő ifjúságot 
öt hónapon, de legalább 2,5 hónapon át vallási, nemzeti és hivatásbeli szolgálatra 
neveli és pedagógiai célját úgy akarja megvalósítani, hogy az ifjúságot közösségbe 
gyűjtve, az élőszóból és a nevelő személyiségből kiáradó erőkkel a néplélekből 
adódó szempontok és korunk szükségletei szerint öntevékenységre, a legnagyobb 
gyakorlatiassággal neveli.”

Döntött a Népfőiskolái Tanács a népfőiskolái tananyag, a vezetők és elő
adók, a növendékek, a népfőiskolái tanfolyamok kérdésében, valamint az 
egyházakkal és az állammal való kapcsolatáról.

Az ankéton felszólalt dr. R affay Sándor bányakerületi evangélikus püspök 
is, aki nagy jelentőségű beszédében többek között kifejtette:

„Ha az ifjúság a jövendő, akkor a jövendőt az ifjúságon keresztül lehet 
felépíteni. Nekünk a múltunk nagyon szép volt, de szeretném, ha a 
jövendőnk szebb lenne. A  népfőiskolával indul meg az a folyamat, 
amely a Bibliában így fejeződik ki: »Azért, ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az.« A  nemzetépítő élet is kialakul, ha ezzel él. Gazdag 
nép, gazdag egyéniségekből fejlődhet ki. A  néppel így kell foglalkozni, 
hogy ilyen széles körben és hatalmasan bontakozzék ki. Egy új élet 
indul meg az elhanyagolt falu népének felemelése által és ebből fog ki
alakulni az új nemzeti élet. Isten áldását kérem az egész munkára és
annak minden munkására.” 13

1942- ben országosan nyilvántartottak 70 protestáns, valamint katolikus, 
30 helyi és még többtucatnyi egyéb népfőiskolát vagy népfőiskolái jellegű 
tanfolyamot.14

1943- ban szervezték meg a budapesti G yörffy István Kollégium Kertészeti 
Népfőiskoláját Pesterzsébeten, ahol a kevés földdel rendelkező kisbirtoko
sok, illetve mezőgazdasági munkások fiait a kertészetben es a belterjes mező
gazdaságban olyan tudással látták el, amellyel kevesebb földön is jo megélhe
tést biztosíthattak családjuknak.15

\
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1943/44-ben a mosonrónafői KIÉ népfőiskolán H orváth M ihály és Tóth Pdl 
nagytarcsai földműves ifjú tanult.

Veres Péter 1943-ban írta: „Az utóbbi években...a népi írók hatása alatt, 
de még a néptől elszakadt, s gyökértelenségében szorongó magyar értelmiség 
belső erejéből megszületett a népfőiskolái gondolat. És bár úgy látszott, 
hogy ez is csak a szokásos szalmaszálhoz való kapkodás, mégis tagadhatat
lan, hogy pár év alatt tömegesen bújtak elő a népfőiskolák, mint száraz talaj
ból eső után a gombák. És hogy ez nemcsak az értelmiségiek magánszórako
zása, hanem az ébredő parasztság vágya is, arra bizonyíték, hogy nem kellett 
kötéllel fogni a hallgatókat, mint a régebbi népművelő kísérleteknél. A  pa
rasztfiatalság az öregek életképtelenné vált egyesületeiben és újságjaikban 
annyira nem talált szellemi táplálékot, hogy csak meg kellett indítani a nép
főiskolái mozgalmat, még önkéntes jelentkezők is tömegesen vannak, ami a 
magyaroknál nagy szó.

A  magyar értelmiségnek és középosztálynak az a része, amelynek magyar 
öntudata és ízlése van és amely már régóta szorong a legjobbjaiban amiatt, 
mert elveszítette minden közösségét a néppel, most kapva-kapott az alkal
mon. Végre, valahol, annyi sikertelen próbálkozás után, rés nyílik és utat 
törhet a paraszti bizalmatlanságon keresztül az annyira áhított népi egység 
felé. S még meg olyan egyszerű módon, hogy sem politikai, sem gazdasági 
áldozatot nem kell érte hozni. A  népfőiskola néhány év alatt nagyon népsze
rű lett. Ma már úgy szerepel, mint majdnem egyetlen mentség ahhoz, hogy 
a magyarság eljusson önmagához, hogy közösségi öntudatában és magyar íz
lésében megerősödjék. Sőt még ahhoz is, hogy gazdaságilag talpra álljon, 
hogy egyéni és közös vállalkozásaiban erős, szívós és kitartó legyen.” 16

1945-ben a 2. világháború szörnyű vihara átzúgott hazánkon, s az a népfő
iskolák további fejlődését megzavarta. Amikor a helyzet normalizálódott, is
mét szerveződtek népfőiskolák, bár nem olyan számban, mint a háború 
előtt, „mert a régebbi népfőiskolák egy része úgy érezte, hogy talaját vesztet
te és ezzel meg is szűnt”. A  nagytarcsai népfőiskola sem nyitotta ki kapuját 
a háború után. A  megmaradtak „programja alkalmazkodott a demokratikus 
viszonyokhoz, az újonnan alakultak pedig már kimondottan a népi demok
ratikus fejlődés ideológiai iskolái lettek”.

1945 után „a nagy átalakulás nem szüntette meg a sárospataki népfőisko
lát, de szervezetileg átalakította”. Még két évig működött az érdi népfőisko
la. Újabbak is „alakultak: a magyaróvári Széchenyi Népfőiskola, a bihartor- 
dai népfőiskola, a Tereskei Leánynépfőiskola, a Tyúkodon működő Szatmári 
Népfőiskola. E két utóbbi internátus nélkül, csak a saját falujuk ifjúságát ok-
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tatta. A  Vallás- és Közoktatási Minisztérium (VKM) adata szerint az ország
ban 1945—46 telén 22 népfőiskola működött kereken 770 hallgatóval.” 17

1946/47-ben a győri leánynépfőiskolára járt Nagytarcsáról Sdrosi Zsuzsan
na és Petrovszki R ozália; ugyanakkor Orosházán tanult Tóth István; 
1947/48-ban a 3 hónapos pesthidegkúti leánynépfőiskolát végezte falunkból 
Fábián Zsuzsanna., Fényes Erzsébet, Fényes Zsuzsanna és Tóth Erzsébet; 
1949/50-ben fóti népfőiskolás volt Fényes János és Fényes Pál.

A  társadalmi demokrácia kiszélesítésére, a helyi önkormányzatok növelé
sére szükség volt a megváltozott körülmények között a művelt vezetőkre, 
ezért „a VKM  Szabadművelési főosztálya 1947-ben tervbe vette, hogy a to
vábbiakban megyénként, illetve tájegységenként olyan népfőiskolákat szer- 
veztet a szabadművelődési felügyelőkkel, melyek államilag fenntartva és be
rendezve, felelős igazgatóval különböző demokratikus szervek 
rendelkezésére állnak tagjaik és vezetésre kiszemelt káderek politikai és szak
mai képzése céljából... Főként az újonnan földhözjutottak kaptak bennük 
kiképzést demokratikus gondolkodásban és korszerű mezőgazdálkodásban, 
az irányítást pedig a parasztság forradalmi szervei (DEFOSZ, UFOSZ) vet
ték át.” 18

A  népfőiskolái mozgalom célját 1948-ban így fogalmazták meg:
„A népfőiskola olyan embereket neveljen, akik a hagyomány és a múlt 
értékeit ismerik, műveltségüket szervesen ebből építik ki, a jelen idő
szerű kérdései között tájékozódni és azokat megoldani képesek, akik
ben fejlett közösségi érzés é l... (A népfőiskola) elsősorban a dolgozó 
parasztság és az ipari munkásság művelődését kívánja szolgálni. A  nép
főiskolának elsősorban azokra a kérdésekre kell feleletet adnia, ame
lyek megoldására növendékeinek idő és hely szerint éppen szükségük
van.” 19

A  parasztság forradalmi szerveinek „megszüntetésével a népfőiskolák is 
gazdátlanokká váltak. 1949-ben aztán maga a népfőiskolái gondolat is elvesz
tette időszerűségét, a művelődés olyan új formái alakultak ki, mint a művelő
dési házak, tanfolyamok és a dolgozók iskolái.”20

A  közelmúltban a művelődéstörténészek megállapították, hogy a magyar- 
országi népfőiskolái mozgalom legvirágzóbb, legdinamikusabb korszaka az 
1935—1945 közötti évtized volt.

1983-ban Pesterzsébeten, a népfőiskolái baráti találkozón Pozsgay Imre, a 
Hazafias Népfront akkori főtitkára úgy értékelte a népfőiskolái mozgalmat, 
mint a népfrontgondolat — ha nem is első, de — egyik jelentős megnyilvánu
lását, a népfrontmozgalom történeti elődjét.21

35 évi szünet után a Hazafias Népfront Országos Tanácsa támogatásával
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megalakult Budapesten a Népfőiskolások Baráti Köre, melynek javaslatára 
1986-ban országos intézmények és társadalmi szervezetek, szövetségek segít
ségével megkezdődött az új népfőiskolák megszervezése.

/
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A Márciusi Frontról, 
a falukutatásról 

és a parasztság műveltségéről

1937. március 15-én kibontotta zászlóját Budapesten a Nemzeti Múzeum 
lépcsőjén a Márciusi Front-mozgalom. Ott álltak ki az ünneplők elé „a dol
gozó nép ügyét szolgáló, s a társadalom szociális átalakulását sürgető népi 
írók”, akik meghirdették a programadó 12 pontot.

K álla i G yulának , a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökének, a 
Márciusi Front egyik alapítójának visszaemlékezése szerint:

„Ennek sommázata: az ország társadalmi rendjének, a nép szociális vi
szonyainak radikális átalakítása halaszthatatlan nemzeti feladat. Népi 
demokráciát akartunk, a dolgozó nép millióinak emberi jogokat, a 
koldusok és szegény parasztok számára kenyeret jelentő földreformot 
és egész népünk számára önálló, szabad életet biztosító nemzeti füg
getlenséget.”22

Ez az esemény mozgásba hozta a társadalmi, politikai közvéleményt. 
Nyilvánvalóvá lett, hogy a magyar nép saját erőből képes megvalósítani a né
pi önkormányzatot, ami elvezet az új társadalmi rendhez, a dolgozó osztá
lyok társadalmi felemelkedéséhez.

Az 1930-as évek falukutatói és a köréjük csoportosuló parasztszármazású 
értelmiségiek rájöttek, hogy a parasztság sorsa rosszabb, mint sok más társa
dalmi rétegó Felismerték azt is, a mezőgazdaság fejlődése attól függ, hogy 
mennyire használja fel a parasztember az ipar, a kereskedelem és a közlekedés 
vívmányait, hogy általa növelje földje jövedelmét. Tudatában voltak annak, 
hogy a földműves ember munkája változatos, sokoldalú, szaktudást kí
vánó. Ennek ellenére a parasztifjúság tömegei a gazdálkodáshoz szükséges 
tudást nem intézményesen sajátítják el, hanem csak belenőnek a gazdál
kodásba.

1937-ben jelent meg Erdei Ferenc Futóhomok című könyve. Ebben az első 
hazai szociológiai irodalmi alkotásban megemlíti Nagytarcsát is a szerző, aki 
„az akkori jelen viszonyait elemezte, vizsgálta és igyekezett következtetése
ket levonni a jövőre nézve”.23
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Érdemes megismerni gondolatait, hogyan látta szőkébb pátriánkat és ben
ne a parasztságát a népi író és falukutató. Művében kifejti a következőket: 

„Pest-vidék nagy kiterjedésű és népes területe nem egyöntetű vidék. A  
monor—ceglédi vonaltól északra a Cserhát—Mátra és Bükk lankái húzódnak 
és rajtuk aprófalvas, nagy részben török előtti eredetű település helyezkedik 
el: egészben a magyar felvidék pitvara ez a rész. ... minden út Budapestre 
vezet... Ez a vidék Budapest piacára termel: termelésének legkisebb szerve
zeti egységeit is ez a viszony szabja meg s ugyanez írja elő a termelés ágait 
is. ...beszerzési piaca természetesen ugyancsak Budapest, ...(amelynek) vá
rossá fejlődése idején Pest-vidék még embert és anyagot sem tudott az elvár
ható arányban szállítani; csak tűrte, hogy nagyváros épüljön a feje fölé és 
azon vette észre magát, hogy árnyékába került... Egy primitív civilizáltságú 
paraszti vidék indult itt el 1700 körül a fejlődés útján. ... Hozzáidomult a 
város szükségleteihez. ... Ahol valami ok miatt kiesett egy-egy része a fejlő
désből, az végképp kiesett és Ázsiának marad, ha maga nem segít magán.” 

Pest-vidéken „állandóan hat a nagyváros, megvan a legfőbb mozgató erő, 
mégis a birtokviszonyok, közlekedési elszigeteltség és a kínálkozó civilizáció 
idegensége folytán jelentékeny szigetek maradnak ki a polgárosodásból”. 
(Ilyen sziget volt a mi községünk is!)

A  polgári társadalom nagy rétege a proletárság, amely Pest-vidéken mindig 
a pesti proletariátushoz tartozott. „Egy részük pesti gyárakban, más részük 
Pest-vidéki üzemekben dolgozik, mozgalmilag is mindig oda tartoztak.” A  
kisüzemekben „dolgozó munkások — és természetesen a mezőgazdasági 
munkások — nem jutottak az öntudatnak olyan fokára, hogy külön életfor
mát és mozgalmi erőt képviselhettek volna.”

E tájon ...,,a  nép jámbor és dolgos;... legtöbben katolikusok, azután re
formátusok, evangélikusok...” A  parasztságot a „nyugati parasztok” kategó
riájába sorolta. „A nyugati paraszt... jelent foglalkozást: földműves, még 
pontosabban őstermelő.” Sajátos karakter:... „nyugalmasabb, tempósabb és

/ / i i  • / // y >egyszerűbb igényű .
„A kisgazdaságok aránya ... a legnagyobb. S hogy milyen energia van 

ezekben a kisgazdaságokban, azt legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy 
itt már a fölreform előtt számos parcellázás történt... A  kisgazdaságok kere
tei között folyó termelés rendezettségre utal, hogy az egész vidéken itt tör
tént a legtöbb tagosítás és birtokrendezés, éspedig már abban az időben, ami
kor az intenzívebb termelés éppenhogy megindult..., Nagytarcsán
1856-ban.”

„...Belterjesük termelést folytat, a termelés iránya azonban jellemzően 
specializálódott... E kisgazdaságok parasztsága... szinte mindenütt megőriz
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bizonyos paraszti hagyományt, de csak az elemeket: viseletét, berendezési 
tárgyakat, egy-két munkamódszert... Termelését úgy fordítja, ahogy a szük
séglet kívánja.”

Falunk törekvő népe vegyesen magyar—szlovák. (Erdei Ferenc ugyan téve
sen német—magyar vegyes lakosságúnak írta le.)

„Az összes mezőgazdasági termékek útjai a fővárosba vezetnek éspedig... 
a helyi forgalom útján: batyuzással és szekéren. ... A  szekerezés az ősterme
lők áruforgalmazása. A  budapesti nagyvásártelepen óriási térség szolgál az 
őstermelők árusító helyéül... Az effajta értékesítés behozhatatlan előnyöket 
hoz a termelőnek. Saját termelői költséggel és hatáskörben úgy használhatja 
ki a piac fordulatait és úgy alkalmazkodik annak igényeihez, amennyire csak 
ügyességéből és mozgékonyságából telik. ... A  batyuzás már primitívebb 
és esendőbb közvetítés... A  kép, amit a batyuzók nyújtanak, tarka és iz
galmasan változatos. A  FíEV állomásain színes népviseletben ömlenek 
ki a vonatból a batyuzó asszonyok, s ... háton, karon, kézben ijesztő nagysá
gú batyuk gyümölccsel, tojással, baromfival és minden egyebekkel. Elözön
lik a vásártelep piacait, s fülsiketítő zsongás és zaj közt adnak túl portékái
kon. Erősen keleties kép, s előázsiai vásári és forgalmi látványosságra 
emlékeztet.”

Végül a következő gondolatokkal zárja megfigyeléseit: „Megzavarja és 
egyensúlyából kilendíti a város (Budapest) Pest-vidéket, pedig arra lenne hi
vatott, hogy nevelje és fölemelje.”

Az Erdei Ferenc által leírtak is tükrözik a 2. világháború előtti hazai álla
potokat, amelyben elemi erővel tört fel az óhaj a népi erők összefogására, a 
változások kikényszerítésére.

Nagy tárcsán a gazdakörbe járó földműves embereket állandóan foglalkoz
tatta az, hogyan lehetne megújítani a mezőgazdasági termelést. A  gazdakör 
kis könyvtárába összegyűjtötték a zöldségtermesztéssel, a tehéntartással és 
tejtermeléssel foglalkozó könyveket, majd az olvasottakat egymással megbe
szélve, a gyakorlati munkában felhasználva, szép eredményeket értek el a bel
terjes gazdálkodásban.

Különösen nagy érdeklődéssel tanulmányozták Veres Péter írásait, aki ki
fejtette, hogy „a magyar paraszt ... ahol megvetette a sarkát, ... példát adott 
rá, hogy mire képes”. ... Megmutatta, hogy erő, lelemény és szívósság, az épí
téshez legszükségesebb tulajdonságok megvannak benne. Bebizonyította, 
hogy „amit eddig vagy mások hasznára pazarolt el vagy kocsmai verekedés
ben és munkai virtuskodásokban füstölgőit ki belőle haszontalanul”, most 
saját sorsának kovácsa. De az egész parasztságnak meg kell mutatnia mire ké
pes. „Meg kell mutatnia, hogy mire képes a mezei munka korszerű átszerve-
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zésében, de meg kell mutatnia, hogy mit tud az egészséges, szabad társadalmi 
közösség megteremtésében is. Mert egyik a másik nélkül nem mehet.”24

„Nagyban befolyásolta és az akkori viszonyok alaposabb megismerésére 
ösztönözte a nagytarcsai földműveseket a népfőiskola megalakítása és mű
ködése.”25

Sztehlo Gábor; aki 1936—1942 között a nagytarcsai evangélikus gyülekezet 
első választott lelkészeként szolgált, 24 évvel később emlékiratában így írt 
a társadalmi légkörről és a falu közigazgátási vezetőiről:

„Valamikor, biztosan nem tudom az évet, de kb. 1937-ben lehetett, közöl
ték velem, hogy egy társaságban, (ahol) az én nevem  ... m int a társaság tag jai 
közé felveendők neveként szerepelt. A  társaságba nem hívtak meg soha. Az 
ajánlást azzal a javaslattal vetették el, hogy én megbízhatatlan (vagyok).

Hogy ez milyen társaság volt, nem tudom. Mivel azonban ennek az össze
jövetelnek kezdeményezője, mint hallottam Endre László, akkori gödöllői 
főbíró volt, el tudtam képzelni, hogy ennek a társaságnak, melynek megbíz
hatatlan tagjaként szerepeltem, a magyar értelmiség, úriosztály, vidéki 
dzsentri és hivatalnokréteg megteremtése volt a fő. Magam akkor a parasztif
júsággal foglalkoztam, mint nagytarcsai lelkész és alig egy esztendeje, vagy 
talán éppen abban az esztendőben indítottam meg a nagytarcsai népfőisko
lát, melynek célja az volt, hogy értelmes, világoslátású parasztijaikat nevel
jem Krisztus szellemében, kik a földbirtokreformért, annak a célnak elérésé
ért tanulnak, dolgoznak, képzik magukat és ha kell az akkori ezüst és 
aranykalászos tanfolyamokon ennek hangot is adnak. A  népfőiskolának a 
gondolata és ez a fajtája a parasztifjúság nevelésének rövid egy éven belül igen 
nagymértékben elterjedt Magyarországon. Ez a megmozdulás egyrészt leki
csinylésben részesült, vagy semmibevevésbe, hivatalos részről, másrészt 
azonban rövidesen nem jó szemmel néztek és ha nem is mertek ellene fellép
ni, de igyekeztek szűkre szabni, vagy bagatellizálni az egészet. Valószínűnek 
tartom, hogy azért voltam megbízhatatlan azok szemében, akik akár a szer
vezett munkásság, akár a szervezett parasztság léténél, saját létüket látták ve
szélyeztetve.

Abban az időben sokat lehetett hallani a magyar értelmiség összefogásáról, 
igyekezetéről, mely a korhadt úriosztálynak igyekezett valami tartást adni.

Szép szavak, hangzatos frázisok csakúgy röpködtek akkor. Azonban való
színűnek tartom, hogy mindegyik politikus, vagy politikai csoport a maga 
érdekeit tartotta szem előtt.”26

„Azt szerettük volna, hogy a falu értelmisége jó irányba terelje az ifjúságot, 
jó példát adjon.”

Ugyanis Nagytarcsára akkoriban érkezett új főjegyző, akire egyebek mel-
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lett ez a nemes feladat várt. Azonban a főjegyző éppen olyan mulatós le
gényember volt, mint a már 10 éve a faluban működő aljegyzője. így aztán 
a falu idős és köztiszteletben álló vezetőinek kívánsága csak kívánság maradt.

Az evangélikus lelkész ezzel a mondattal fejezte be idézett gondolatait: 
„Hát ez nem sikerült, vereséget szenvedtünk.”27

Abban a fojtogató társadalmi légkörben többen felismerték, hogy gazdasá
gi felemelkedés nem lehet kultúra nélkül, kultúra nem lehet szellemi szabad
ság nélkül.

Meggyőződésévé vált többeknek az is, hogy a népfőiskolák megteremtése 
a legjelentősebb és legéletképesebb gondolat. Veres Péter egyik írásában kifej
tette, hogy a népfőiskolát „magunknak kell megcsinálni, ... ahogy tudjuk, 
(mert) ... az évtizedek óta szabad, demokratikus rendben élő népek mintája 
itt nem lehet egészen iránymutató, mert más itt a politikai és társadalmi leve
gő és más az emberiség is.”28

Arra is figyelmeztette olvasóit, hogy a népfőiskola nem lehet egyoldalú 
mezőgazdasági vagy egyéb szakjellegű intézet, hanem adjon általános közös
ségi műveltséget, ahol a növendékek a tárgyilagos együttműködés, az igazi 
társas cselekvés lelkiállapotát megismerik és átélhetik.

Olyan intézmény legyen, amelyben a szabad parasztok szabad fiait -lányait 
megtanítják mindarra, aminek kis gazdaságukban vagy birtokukban hasznát 
vehetik. így lehetnek rugalmas lelkű, hajlékony és szilárd egész emberek.

A  népfőiskolásoknak „nagyon is szükségük van a sajátos parasztöntudatra, 
szükségük van arra, hogy osztályukkal való kapcsolatukat ne veszítsék el, 
hogy az ne csak jelszó, ne csak a szülők iránti gyermeki hálaérzés, hanem 
valóságos élő, ható, mindennapi lelki tartalom legyen. Más dolog a program- 
szerű hála és felszabadító vágy, és más dolog a természetes lelki magatartás. 
Az utóbbi az erősebb és igazabb.”29

„Akik ... népfőiskolát alapítanak és vezetnek, azoknak ismerniük kell a 
kezük alá kerülő emberanyagot, ... hogy (a parasztfiatalok) egész lélekkel 
belefeküdhessenek a tanulásba.”30
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A nagytarcsai népfőiskola
megszervezése

Sztehlo Gábor 1961-ben az alábbi gondolatokkal összegezte emlékiratában 
a nagytarcsai népfőiskola megszervezéséért végzett munkáját:

„Magyarországon sajnos a 24. órában jöttünk rá arra, amit 50 évvel 
korábban kellett volna megtenni: nevelni, tanítani, felszabadítani és 
emberi körülmények közé juttatni a parasztságot és a tudás útravalójá- 
val elindítani az ifjúságot. Ha ezt a század elején elkezdjük, talán keve
sebb megrázkódással történik meg a szövetkezeti gazdálkodásra való
átállás...
Ebben az utolsó percben megindított munkában én csak kicsiny lánc
szem voltam, aki politikailag, társadalmilag senkihez sem tartoztam 
(az egyházon kívül), nem volt közöm sem egyesületekhez, sem társasá
gokhoz; csak egy célt láttam magam előtt: hogy neveljek, szervezzek, 
agitáljak, előadásokat tartsak és megvalósítsam azt, amit a nagy kopo
nyák elgondoltak, de a gyakorlatban kivitelezni nem tudtak. Ezért 
utaztam, jártam az országot.”31

A  népfőiskola felállításához indítást az 1937 tavaszán hazánkban járt finn 
és észt evangélikus lelkészek adtak. A  felvetett gondolat és a vele párosult ál
dozatkészség megmozgatta a hazai evangélikus gyülekezeteket. Már csak 
azért is, mert a népfőiskolákat a XEX. századtól kezdve külföldön is az evan
gélikus egyházak szervezték. A  magyarországi evangélikus egyház természe
tesnek találta, hogy ilyen kulturális intézmény szervezését támogassa, hiszen 
„mindig a nemzeti élet ütőerén tartotta kezét, s a feladatokat elsők közt 
vállalta”.32

A  Nagytarcsai Evangélikus Népfőiskola Szervező Bizottsága az érdeklő
dők, az evangélikus egyletek és gyülekezetek számára több nyomtatott körle
velet bocsátott ki.

A 3. számú körlevelet 1938. július hónapban dr. Hilscher Zoltán aláírásával 
küldték szét az országba. Ebből megtudjuk, hogy „egész mozgalommá bon
takozik ki lassanként a népfőiskola ügye iránti érdeklődés.” ...
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„...Em berek jelentkeznek, akik egész életüket hajlandók rátenni ennek 
az ügynek szolgálatára.” , '

A  Szervező Bizottság közli, hogy: „A szervezés előmunkálatai a befejezés 
felé közelednek. A  szervezeti szabályzat és a tantervek készítése, az előadói 
gárda felkérése, stb, már-már tető alá került. A  nyár végén az építkezések 
megkezdésével egyidőben megindul az első résztvevők toborzása is. Egyes 
... egyházközségek máris ígéreteket tettek, hogy egy-két legény számára 
alapítványi helyet létesítenek. Az épület tervei egyre határozottabban kiala
kulnak. ... Ahhoz, hogy a munka teljes lendülettel megindulhasson, leg
alább két (ilyen) egyszerű épületre van szükség. A  nőegyletek szeretete a nép
főiskola ügye iránt igen gyakorlati módon nyilvánult meg. Néhány helyen 
már most kezdik gyűjteni az evőeszközöket, ágyneműt, konyhai és ebédlő
felszerelést, kézimunkákat, stb.”

Majd rátér Sztehlo Gábor és Kosa Pál rákoskeresztúri lelkész finnországi 
útjára, akik június elején indultak el. „Útjuk első tapasztalatairól és áldásai
ról a következő történetekkel számolnak be:

A CSODÁK ORSZÁGÁBAN

A szívek beszéde
Hét esztendővel ezelőtt egy magyar lelkész a felébredtek viipuri nagygyű

lésén arról beszélt, hogyha az emberek nem beszélnek Istennek nagyságos 
dolgairól, a kövek fognak beszélni. Viipuriban vagyunk, Finnország régi tör
ténelmi városában. Kevés város van, amely annyi küzdelmet és harcot látott 
viharvert falai között. Kelet és nyugat határán áll nemcsak mint őrtorony, 
hanem mint az evangélium hirdetője. A  népfőiskolára gyűjtök itt ebben a 
városban, hogy a testvérnép segítségét kérjem. A  szívek megnyílnak és be
szélnek. A  hatalmas dómtemplomban csak néhány száz lélek van. A  többiek 
élvezik a nyár örömeit. Az a pár száz lélek is egyszerű öreg asszonyokból 
és emberekből áll. A  szívek azonban 80 pengőt adnak a magyar népfőis
kolára.

Egy karperec
A  nyolcvan pengő mellett ott van a perselyben egy szerény ezüst karperec. 

Ez a karperec minden más helyett beszél. Pénzbeli értéke talán kevés, de Is
ten előtt annál nagyobb. A  szegény asszony fillérjéről mondotta az Ur, hogy 
ő mindenét odaadta. Osztály jel vény ez a karperec. Tíz éves találkozóról és 
az iskolai idők kedves emlékeiről beszél. Hordozója talán betévedt a temp-
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lomba és nem volt nála más érték. Azt adta hát oda, ami régi barátnőire emlé
keztette. A  legszebb emlékeit adta oda a magyar ifjúságért.

/

Az elbo csajt ott fogoly pengője
Nincs sok időnk elérzékenyülni! Tovább megyünk és még jobban csodál

kozunk. Finnország legújabb gazdasági fogházát látogattuk meg. Mikor to
vább megyünk, az autóban velünk együtt jön egy 4 esztendőre elítélt és ke
gyelmet nyert fegyenc. Az este Lapeenrantába érkeztünk, ahol ugyancsak 
ünnepély van a templomban a magyar népfőiskola javára. A templomban ott 
ül az elbocsájtott fegyenc is. A  persely fölött az ő keze is megáll és a maga 
pengőjét is beledobja. Odahaza elhagyott feleség és gyermek várja, akiknek 
viszi haza a fegyházban összegyűjtött pár garasát. A  hazahúzó szív mégis 
megnyílik a magyar népfőiskoláért.

Esperes a persellyel
Magyar szemeinknek csodálatos volt, mikor megindult a gyűjtés. Egyik 

perselyt a gyülekezet lelkésze, a másikat Kallio esperes fogta kezébe. (Temp
lomi ünnepélyeken a gyűjtés a prédikáció utáni ének alkalmával történik.) 
Az esperes padról-padra járva gyűjtötte össze a magyar népfőiskolára adako
zók pengőit. Előttem van egy 4 éves kisleánynak ragyogó arca, amellyel a 
nagyapától kapott fillért boldogan dobta be az esperes bácsi perselyébe. Ez 
a mosolygó arc vezet bennünket a magyar ifjúságért való utunkon. Isten 
megrázza a mi szívünket is csodás munkája által. Az elfásult lélek és a megfá
radt szív is megtanul itt csodálkozni.

Es most megy tovább az út a csodák országában, fe l északra. Azok közé az 
ifjak közé megyünk, ak ik  összegyűjtött fillé re ikke l megfizették a m i m agyar f i 
unknaky Sebők Istvánnak tand íját az egyik népfőiskolára 

A  finn adakozók tervéről is tájékoztat a körlevél: „Nem elég szerintük ez 
az adomány, hanem az a szívük vágya, hogy a magyar népfőiskolán egy 
olyan ház is legyen, amelyet teljesen ők építenek fel a magyar ifjúságnak.” 

A  magyarországi adományokról is beszámolnak a szervezők: „. . .  A  rend
szeres megajánlok száma is egyre szaporodik. Különösen nagy ígéret szá
mukra az, hogy evangélikusságunknak legszegényebb rétegeiből kerülnek ki 
legbuzgóbb adakozóink. A  jelenleg havonként befolyó 300 pengőnyi ado
mány legnagyobbrészt 50 filléres és 1 pengős küldeményekből kerül ki.” 

Végül továbbra is kérik szeretettel, „hogy minden küldeményt a régi cím
re”, a pénzbeli adományt pedig a népf'';skola számára nyitott posta
takarékpénztári számla befizetési lapján küldjék.
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TESSiDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI MISSZIÚI INTÉZET, NIGTTARCSI

Meghivó
a TESSEDIK SÁM UEL EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI MISSZIÓI INTÉZET 

házainak folyó évi október hó 23-án Nagytarcsán tartandó

ALAPOKMÁNY ELHELYEZÉSI ÜNNEPÉRE.
Az első magyar evangélikus NÉPFŐISKOLÁNAK alapját vetjük meg ezzel
az ünnepséggel. Ev. egyházunk számára ezt a történelmi jelentőségű napot

%

IFJÚ S Á G I KONFERENCIÁVAL
kötjük össze. Meg vagyunk győződve arról, hogy ezzel a nappal T ess ed i k 
S á m u e l  hires evangélikus lelkészünknek a magyar népért kezdett munkáját 
fogjuk folytatni Isten szent nevében. Ezért mindenkit, aki szivén viseli népünk 
kérdéseit és ifjúságának helyzetét, mind az alapokmány elhelyezési ünnep
ségre, mind a vele kapcsolatos konferenciára szeretettel hívja és várja

a RENDEZŐSÉG.

A Z  Ü N N E P É L Y  R E N D J E :

D. e. fél 11 órakor istentisztelet. Igét hirdet T ú r ó c z y  Z o l t á n  lelkész. 
Istentisztelet után: ebéd.

Dél ut án:
Előadás: Hivatásunk. Dr. K a r s a y  Gyu l a .
Alapokmány elhelyezése: C h u g yi k P á l főesperes.
Előadás: Népfőiskola és magyar ifjúságunk. Dr. H i l s c h e r  Z o l t á n .  
5 órakor nagy összejövetel a templomban.

.a:i.
• • • • • •• • • • • •» • • • • «• • • •

Jegyzet: Ebéd ára: 50 fillér. Jelentkezéseket 21-ig. elfogad Szenczy Gábor evan
gélikus lelkész, Nagytarcsa.

Nagytarcsát két utón lehet megközelíteni: a Máv. és a Hév. vonalain.
Máv. vonalon Budapestről indul 8.30 órakor, Rákoscsabára érkezik 9.07 órakor. 
Rákoscsabáról 8/4 óra gyaloglás Nagytarcsáig.
Hév. vonalon Budapest keleti pu. érkezési oldalánál indul 7.45, vagy 9.30 órakor, 

Klstarcsára érkezik 8.24, illetőleg 10.9 órakor.
Kistarcsáról ®/4 óra jó országúton.
Az állomásokon a megadott időben kerékpáros küldöncök várják a vendégeket.

Baro88-nyomda (Harangszó nyomdája) Qyór.

Meghívó 1938. október 23-ra
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Kérik azt is, „tartsanak ki továbbra is a népfőiskola ügye mellett buzgón 
és állhatatosan”. /

*  ,

Bibliai gondolattal zárul a körlevél: „Az igaz pedig hitből él. És aki meghátiál, 
abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, 
hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. (Zsid. 10, 38—39.)”

1938 nyarán Sztehlo Gábor és felesége, valamint Sebők István nagy tárcsái 
paraszt ifjú Finnországban a népfőiskola javára sikeres gyűjtőakcióban vett 
részt. Onnan hazatérve, megkezdődött a népfőiskola létrehozása.

A  nagytarcsai evangélikus gyülekezet felajánlotta a több mint két kis hold- 
nyi régi temetőjét a népfőiskola céljára. Szegfű Pál kőműves kisiparos mester 
ezen a területen vállalta két 75 m2 alapterületű ház felépítését. Az építkezés 
október elején kezdődött. A  község képviselő-testülete, a Hangya Fogyasztá
si Értékesítési Szövetkezet, valamint a helyi Hitelszövetkezet örömmel vette, 
és támogatta az intézmény létesítését.

Az épületek alapokmány-elhelyezési ünnepélyét 1938. október 23-án ren
dezték, amelyen Turóczy Zoltán püspök is megjelent. Ezen a történelmi je
lentőségű napon megvetették az első magyar evangélikus népfőiskola alapját.

November 10-re felépült a magyar „fillérekből” a „Magyar Ház” és a fin
nek adományából a „Finn Ház”. Ez utóbbit 16 férőhellyel és mosdóval lakó
házként, a másikat a hely szűke miatt konyhának, kamrának, ebédlőnek, 
egyszersmind tanuló-, előadó- és műhelyteremnek használták.

1939 első hónapjaiban Stühmer Frigyes családja édesanyjuk emlékére 4000 
pengőt adományozott egy új ház felépítésére, ami az év március 20-ra elké
szült. (Ez ma falumúzeum.) Az új épületbe költözött át a konyha, a kamara, 
az ebédlő és a gazdasszony szobája. A  Magyar Házban a tágas tanuló
előadóterem, a nevelői szoba és a könyvtár kapott helyet. Az épületek kör
nyékét a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 270 db facsemetével befá- 
sították. Az új gazdasági épület átadási ünnepségén dr. Raffay Sándor püs
pök helyezte el az intézet zárókövét.

A  népfőiskola fenntartása az alapszabállyal bíró, jogi szervként működő 
Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Missziói Egyesület feladata 
volt. Az intézet hivatalos neveként a következőt jegyezték be:

TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI MISSZIÓI INTÉZET,

amelynek „szervezeti szabályzatáét33 az alábbi szöveg rögzítette:
1. A z Intézet neve: Tessedik Sámuel Evangélikus Ifjúsági Missziói Intézet
2. A z Intézet székhelye: Nagytarcsa (Pest megye)
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Az Intézet fenntartó testületé: A  Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evan
gélikus Missziói Egyesület.
Az Intézet rendeltetése:
a) Az evangélikus mezőgazda- iparos- és tanuló ifjúságnak a biblián és 

hitvallásainkon alapuló keresztyén életre való eljuttatása és a min
dennapi életben szükséges gyakorlati és elméleti tudással való felsze
relése.

b) Ifjúsági vezetők nevelése és továbbképzése.
c) A  külmissziói munka iránti érdeklődés és felelősségérzés felébreszté

se és erősítése.
A z Intézet működése:
a) Az őszi és téli hónapokban mezőgazda ifjakat vagy leányokat gyűjt 

keresztyén életközösségbe és a megállapított munkarend szerint lé
lekformáló hatások alá igyekszik őket juttatni, hogy egyházuknak, 
hazájuknak és közületüknek élő keresztyén tagjaivá válhassanak.

b) A  nyári hónapokban hasonló céllal az iparos- és tanuló ifjúságot 
gyűjti össze.

c) Konferenciákat és tanfolyamokat rendez, vasárnapi iskolai ifjúsági 
egyesületi, cserkész, stb. vezetőknek.

d) Külmissziói kurzusokat és gyűléseket szervez, elsősorban ifjúsági 
vezetők és nevelők számára.

A z Intézet szervezete: Az Intézetet a legalább nyolc tagból álló Igazgató 
Tanács (I.T.) irányítja. Ennek tagjait az I.T. javaslata alapján a Misszió 
Egyesület Tanácsa választja. Az I.T.-nak hivatalból tagjai a Misszió 
Egyesületnek egyházi és világi elnöke, titkára és pénztárosa. Az I.T. tag
jainak létszáma negyedrészig kiegészítheti magát tanácskozó tagokkal. 
A  Tanács megbízatása négy évre szól. Ügyeit önállóan intézi. A  Misszió 
Egyesület tanácsának joga van az Intézet munkáját bármikor felülvizs
gálni és szabályellenes, vagy rendeltetésétől eltérő működése esetén az
I.T.-tól a bizalmat megvonni. Az utóbbi esetben az I.T. megbízatása 
azonnal megszűntnek tekinthető. A  Misszió Egyesület tanácsának ilyen 
határozatánál a tagok legalább kétharmad részének jelen kell lennie. Az
I.T. a végzett munkáról évenként beszámol a Misszió Egyesület közgyű
lésén és beterjeszti a Missziói Tanács által jóváhagyott zárszámadásokat. 
Szükség és kívánság szerint időnként helyzetjelentést tesz a Missziói Ta
nács ülésein. Az I.T. önállóan választja meg az elnökét, a felügyelőt, az 
igazgatót és a titkárt. Az I.T. évenként legalább kétszer ülést tart, az I.T. 
által megszabott munkaterv megvalósítását a Végrehajtó Bizottság 
(V.B.) végzi. A  V.B. által az I.T. elnökéből, a felügyelőből, a titkárból
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és az igazgatóból. És az I.T. által kiküldött két-három tagból. A  V.B. az 
I.T. állandó helyettesítője. Elvi jelentőségű határozatait végleges jóváha
gyás végett köteles az I.T. elé terjeszteni. Üléseit szükség szerint tartja. 
A  felvételeket intézi és az ifjúság súlyosabb fegyelmi ügyeiben dönt. Az  
I.T. és a V.B. akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. 
Az I.T. elnöke végzi a legfőbb irányítást. Vezeti az I.T. és a V.B. üléseit. 
Felügyel a lelki és a szellemi munkám. Egyházi és világi hatóságoknál 
képviseli az Intézetet. A  felügyelő az elnök helyettese. Az igazgatónak 
különösen anyagi ügyek intézésében segít. Az igazgató pénzkezelését 
ellenőrzi. Az igazgató feladata az intézet lelki-szellemi munkájának és 
anyagi ügyeinek vezetése a működési szabályzat és az I.T. által megsza
bott irányelvek szerint. Az Intézet minden munkájáért erkölcsileg és 
anyagilag felelős. Vezeti a pénztárkönyveket, utalványoz, a költségvetés 
keretein belül, ellenőrzi a titkár munkáját, az alkalmazottakat felfogad
ja és munkáikra felügyel. Intézi az Intézet tanfolyamait végzettek baráti 
közösségének ügyeit, a hatóságoknál eljár, a V.B. és az I.T. ülésein jelen
tést vesz. Szerkeszti az Intézet körleveleit. A  titkár az igazgató helyette
se. Az igazgató útmutatása szerint intézi a háztartási ügyeket. Az I.T. 
és a V.B. ülésein vezeti a jegyzőkönyveket. A  többi alkalmazott hatáskö
rét az igazgató állapítja meg.
A z Intézet anyagi ügyei. Az Intézet jövedelmi forrásai: adományok, ala
pítványok, a résztvevők hozzájárulása, segélyek, a gazdaság bevételei, 
előadói és missziói körutak eredményei, kiadványok haszna, konferen
ciák rendezése, stb. Az anyagiakról a kereskedelmi életbe bevezetett 
könyvekben szabatos elszámolás vezetendő. Az elnöknek és a felügye
lőnek joga van bármikor rovancsolni. Az Intézet és a Misszió Egyesület 
ügyei a leghatározottabban elkülönítendők.
A z Intézet atalaku lasa vagy megszűnése. Az Intézet jelenlegi rendelteté
sének megváltoztatása, az Intézetnek más testületre való átruházása, a 
működés megszüntetése, vagy az ingatlan elidegenítése csak a Missziói 
Egyesület Tanácsának hozzájárulásával történhetik. A  felsorolt ügyek
ről döntő tanácsülésre meg kell hívni az Intézet szervezőit (Danhauser 
László, Hilscher Zoltán, Horváth Sándor, Karsay Gyula, Schulek Ti
bor, Szenczy Gábor, Tóth Kálmán, Turóczy Zoltán, Urbán Ernő, Zász- 
kaliczky Pál). Ezeknek az Intézet sorsának eldöntésénél a Missziói Ta
nácsülésen tanácskozási és szavazati joguk van.
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A Tessedik Sámuel Népfőiskola
működése

A  Tessedik Sámuel Népfőiskola 6 évfolyama alatt az Igazgató Tanács tan
évenként kinyomtatott „Értesítője - ben beszámolt az Intézet céljáról, rövid 
történetéről, tanulmányi munkájáról, az ünnepélyekről és kirándulásokról; 
közölte a nevelők és előadók, valamint a növendékek névsorát; ismertette a 
népfőiskola vagyoni és pénzügyi helyzetét, leírta az Intézetbe való felvétel 
tudnivalóit.

A  népfőiskola igazgatója havonként több mint ezer példányban kinyomta
tott és sorszámozott „K örlevelett küldött szét a Baráti Mozgalom tagjainak, 
amelyben folyamatosan tájékoztatta őket a népfőiskola életéről; közölte a 
népfőiskolások élményeit, dolgozatait, véleményét, egyben megköszönte a 
népfőiskola részére küldött adományokat, amelyek a zavartalan működést 
biztosították.

Vegyük sorra a Körleveleket, az Értesítőket és tekintsünk bele a népfőisko
la működésébe!

(A FÜGGELÉK című részben olvasható évfolyamonként a tanárok és a 
növendékek névsora!)

Az első tanfolyam  1938. november 15-től 1939. március 20-ig tartott. Az 
Intézetnek 10 hallgatója volt, akik az ország 9 településéről érkeztek. Átlag
életkoruk: 18 év.

A Népfőiskola 6. számú Körlevele. Kelt 1939. január 1-jén.
A  bevezetőben Sztehlo Gábor arról írt, hogy Nagytarcsán az elfelejtett 

öreg temető felett élet fakadt: ott működik a parasztifjúság népfőiskolája. 
Közli, hogy az evangélikus teológusok a népfőiskola részére lemondtak egy
heti húsadagjukról; egy szegény rákosligeti munkanélküli család karácsony 
előtt adományával segített a népfőiskolán.

1938. november 15-e volt az első nap az Intézet életében. Ekkor még csak 
négy fiú érkezett: Kozma János, Schweigert János, Schell Péter és Kurucz Já
nos. Megkezdődött a berendezkedés. A  fekhelyek összeállítása, a hiányzó fa
kanál faragása, lábtörlők készítése a fiúk ügyességét bizonyította. A helybeli
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lakosok szeretete vette körül a népfőiskolát. Megtöltötték az éléskam rát zöldség
gel, burgonyává^ káposztával babbal, lencsével, borsóval liszttel, cukorrak 
zsírral. A  rákoskeresztúri nőegylet lábost és fazekat adott a konyhának. Há
rom szarvasi és egy csömöri adakozó is segített és így jutottak túl az első na
pok nehézségein.

Az Intézet működéséről, rendjéről, önkormányzatáról a következőket 
tudjuk meg:

„A fiúk maguk tartják fenn a rendet. Heti munkabeosztás van. A  gazda fel
ügyel az egész Intézet rendjére és sima menetére. A  számadó a gazdasági ügyek 
vezetője, ő vezeti a pénztárkönyvet, ő rendeli meg az ebédre szükséges dolgokat, 
melyeket a kisbíró, mint küldönc (az egyedüli, aki a népfőiskola területét elhagy
hatja) hoz el a boltból. A  naposok a közös teremnek és konyhának a rendbentar- 
tásáról gondoskodnak, a és takarítók  a lakószobák takarítását látják el és 
gondoskodnak, hogy a szobákban mindig meleg legyen. Van ezenkívül még mos
dótakarító  és udvarrendbentartó is, úgyhogy mindegyik fiúnak megvan a maga 
munkája, amibe belegyakorolja magát és megtanulhatja a különféle munkákban 
való szolgálatot. De a legfontosabb, hogy ez által a szolgálatok által megtanulják 
a közösségi életet. Nincs rangkülönbség, mert aki az egyik héten gazda, a mási
kon lehet napos és megfordítva...”

„Egy nap a  népfőiskolán” címmel Scbweigert János tanuló beszámolt egy 
napról:

„A gazda 6 órakor felébresztette az ifjúságot. A  felkelés után 10 percre reg
geli tornára vezényelt a gazda, majd mosakodás és takarítás reggel 7-ig. 
7—V2 8-ig csendes óra, bibliaolvasás. V2 8-kor reggelire, majd reggeli áhítat
ra gyülekeztünk a nagyteremben... 9—10-ig bibliaismeret van, megtanuljuk, 
hogy a Bibliát nem a szekrénybe kell tenni és féltve őrizni, hanem a legna
gyobb szükségünkben elővenni... Majd 10—11-ig gyülekezeti munka és va
sárnapi iskola vezetése kerül szóba... 11—12-ig gyakorlati óra van, melyen 
megismerjük, hogy hogyan tudja egy magyar ifjú ember egészségesen, dísze
sen és mégis olcsón rendbentartani házatáját. 12—V2 1-ig szabad idő, amit 
harmóniumozással és énekkel vagy szórakozással töltünk el. !/2 1-kor csen
get a gazda ebédre... Ebéd után V 2 3-ig szabad idő, amit tanulásra és olva
sásra szoktunk felhasználni. V2 3-tól gyakorlati foglalkozás van, ezalatt ... 
kézimunkákkal foglalkozunk. Kapunk deszkákat és mindenki készíthet egy- 
egy bútordarabot is, amit haza is vihet. — 4 órára megjött Budapestről a ta
nár, akivel a földreformról és egyéb társadalomtudományi dolgokról beszél
gettünk. Ez annyira érdekes volt, hogy nem tudtuk abbahagyni, csak mikor 
a gazda a vacsoraidőre figyelmeztetett. V2 7-kor vacsorázunk, amit közvet
lenül követ az esti áhítat... Vacsora után 9 óráig szabad idő, amit szórakozás-
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sál vagy tanulással töltünk. 9 órakor mindnyájan lefekszünk ... és ... egy
másnak jóéjszakát kívánva csend borul a népfőiskola házaira.”

„M i történik az egész héten?” címmel Sebők István gazda és Láng János 
számadó írását olvashatjuk.

Ebből néhány kiragadott esemény:
„A délelőtti ... órák után elmentünk a községházára, hogy megtekintsük 

annak munkáját. Mivel azonban éppen akkor jött oda a főszolgabíró, nem 
tudtuk megnézni. A  főszolgabíró a tisztiorvos kíséretében azután eljött meg
látogatni a népfőiskolát is. Délután, — mint rendesen —, Molnár tanár úr 
tartott földrajzi és történeti órákat. Csütörtökön d.u. dr. Hilscher ... tartott 
előadást a földreformról. Pénteken kirándulást tettünk Pestre. Megnéztük a 
Dreher csokoládé és sörgyárat. Szombaton ... délig villanyszerelést tanul
tunk. Délután önképzőkör vo lt...”

„A  számadó jelentése szerint a pontos napi kiadások egy héten keresztül 
a következők:

Vasárnap..................... 15 p 90 f
Hétfő........................... 15 p 17 f
Kedd............................ 7 p 96 f
Szerda.......................... 7 p 77 f
Csütörtök................... 12 p 85 f
Péntek......................... 8 p 36 f
Szombat..................... 5 p 70 f

•  •

Összesen: 73 p 71 f

Ezekben a napi kiadásokban benne van a legkisebb fűszertől kezdve a ke
nyérliszt áráig minden kiadás, amibe az egy napi koszt 14 személynek ke
rült.”

Sztehlo Gábor „többeknek a kérésére” válaszolja, hogy nem akar „zaklat
ni, vagy alkalmatlankodni új és új kéréssel. Körlevelünknek nem is ez a célja. 
Hanem inkább köszönetét akarunk mondani. Nem akarjuk, hogy ... ne 
tudja, hova jutott adománya. Beszámolók tehát ezek a levelek...”

Az 1939. február 1-jei 7. számú körlevélből megtudjuk, hogy a fiúkat a rá
dió és a villamosság nagyon érdekli. Kísérleteznek egy rádió elkészítésével. 
Nagy élményük volt, hogy részt vehettek Foton, a Pest környéki gazdák 
gyűlésén és megtekintettek egy tehenészetet, tyúkfarmot, meg egy virágker
tészetet.

Abból a célból, hogy hadd lássák a pártfogók, mire törekszenek a népfőis-
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kolások, bemutat egy dolgozatot, melynek címe: Öntudatos m agyar paraszt. 
Ebből idézünk néhány gondolatot: „...paraszt, ez a szó sajnos, eddig meg
alázást, kigúnyolást jelentett”. „ ...  az emberek jó vagy rossz dolga attól függ, 
hogy a mezőgazdaság mennyi terményt tud előállítani.” „ ...a  mai állam 
munkaállam, amelyben annak a munkásnak van legfontosabb szerepe, ame
lyik a legfontosabb anyagot állítja elő: a parasztnak. Vagy lehet-e ez parasztok 
nélkül? Ezért kell nekünk megmutatni, hogy megköveteljük és meg is érde
meljük a megbecsülést és büszkén valljuk magunkat parasztoknak.”

„ ...  mit értünk öntudaton, vagy van-e egyáltalán ilyen? Öntudat az, ami
kor az ember tudatában van annak, amit ér. De csak akkor öntudat, ha ma
gunkat annyira értékeljük, amennyit valóban érünk, mert ha többre értékel
jük magunkat, az már gőg, illetőleg elbizakodottság és olyan feladatokra 
vállalkoznak, melyeket nem tudnak megtenni és ezt követi a keserves csaló
dás. .. .öntudatra van szüksége a magyar parasztnak, hogy tudja magát érté
kelni, és azt a helyet foglalja el, ami tényleg megilleti. De nem szabad az egyé
ni öntudatot oda fejleszteni, hogy egyéni öncélúság legyen belőle a másik 
embertestvére rovására.” „ ... ha minden magyar parasztnak megvan ... ez az 
öntudata, akkor az összehozza egy nemzeti öntudatba.” Majd így folytatja: 
„Vannak nékünk értékeink, ... amikre rá kell ébrednünk. Ilyenek például 
a népviseleteink és népművészetünk, nem utolsó sorban a magyar paraszt 
csodálatos és imádatos szeretete a magyar földhöz. Ha értékeinket számon 
tartjuk, akkor abból öntudat fakad és öntudatból cselekvő magyar élet.” Ez
után a parasztifjúság nagy szerepéről szól és megmagyarázza, mi növeli az 
öntudatot: „Tudjuk, a fiatalság, különösen a lányok szeretnek énekelni, nó- 
tázni. De nem mindegy az, hogy a mai fiatalság a mi régi szép és tisztaságtól 
ragyogó népdalaink helyett a mostani városi gondolkodástól megfertőzött 
aszfalt-nótákat dalolja. A  másik nagy érték, ami nemzeti öntudatot ébreszt 
bennünk a népviselet...” A  parasztfiatalság nagy hibájának tartja, „hogy a 
tiszta és egyszerű falusi beszédmodor helyett inkább helyet ad a városi és vi- 
géces beszédnek. Ilyen szavaknak pld.: srác, pasi, stb. Pedig ehelyett vannak 
szép és értelmes magyar szavak. Még sok ilyen és ehhez hasonló kisebb és 
nagyobb dolog van, amelynek a megtartása és részben visszaállítása igen 
szükséges.”

Az 1939. április 1-jei 9. számú körlevélben Sztehlo Gábor a következőkről
/ír: 1

A  március 20-i népfőiskolái felavatási ünnepségen részt vett Onni Talas 
finn követ, aki a finn nép üdvözletét tolmácsolta.

Az első évfolyam záróünnepélyét is ekkor tartották meg. A  népfőiskolá
sok kis előadásokban számoltak be az 5 hónap alatt szerzett tudásukról. A
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7 beszámolóból érdemes röviden néhány, figyelemre méltó gondolatot ki
emelni. *

Sebők István  (Nagytarcsa) „Az irodalom és a parasztság viszonya” c. dolgo
zatában kifejtette, „hogy a viszony parasztságunk és irodalmunk között igen 
mély. Mi most a népfőiskolában nagy vonalakban átéltük ezt és láttuk, hogy 
íróink és költőink közül legtöbb a parasztságunk köréből merítette legin
kább irodalmának értékét... sok nagy költőnk és írónk maga is parasztság 
köréből származott és innét küzdötte fel magát a magyar irodalom legna
gyobbjai közé. Megemlítek egy néhány ilyen nagyszerű költőt és írót: a régi
ek közül Petőfi, Arany, Mikszáth, a mai idők írói és költői közül ... Kodolá- 
nyi János, Illyés Gyula, Veres Péter, ... Tamási Áron, Nyíró József. Még két 
embert szeretnék megemlíteni, az egyik Kos Károly, aki ... a parasztságnak 
él. A  másik ember ... Sinka István földműves napszámos, a ma idők egyik 
legértékesebb költője, ... a földet túrja és mindamellett a legjobb költemé
nyeket írja. Rávilágítottak arra, hogy nekünk parasztoknak is vannak értéke
ink. Ez magyar, ez a mienk, amit senki el nem vehet tőlünk... Nagy erőfor
rást jelentett számunkra, hogy megismertük, ha csak nagy vonalakban is 
irodalmunk és parasztságunk viszonyát, mert ebben új célokat és új munka
mezőket láttunk meg.”

Schell Péter (Tengelic) a hegyvidéki és síkvidéki gazdálkodást hasonlította 
össze. A  felszín, az időjárás, az ember kapcsolatát vizsgálva beszélt az építke
zésről, a piaci keresletről és a kínálatról, valamint a szakmai tudás jelentő-

/ / //Isegerol.
Istenes Ferenc (Szakony) a gazdaembert nagyon érdeklő kérdésről, a termő

talaj összetételéről és a talajerő növeléséről, a tápanyag pótlásának lehetőségé
ről szólt.

G yőri János (Tolnanémedi) a mezőgazdasági termelést közgazdasági szem
pontból vizsgálta. Megmagyarázta, hogyan lehet a föld termőképességét nö
velni. Szólt a kisgazdának, mint üzleti vállalkozónak a kockázatáról is.

Láng János (Sárszentmiklós) a tehéntartás, tejtermelés fontosságát, szépsé
gét ismertette.

Kurucz János (Mogyoród) beszélt a parasztság hivatásáról. „Mi magyar 
földmíves parasztoknak nevezzük magunkat, mert látjuk és tudjuk, hogy 
semmivel sem vagyunk alacsonyabbrendűek az országban, mint bármely 
más munkát végző ember. Mert be kell látni azt, hogy minden magyar em
ber katonája a nagy magyar létküzdelemben való hadseregnek. Mert ugyan
úgy itt is minden ember egyformán fontos, akármilyen ponton is áll, mint 
a hadseregnek bármely alakulata. Mi feladatunk pedig az, hogy földdel fog
lalkozzunk és úgy éljünk Isten dicsőségére, hazánk és embertársaink javára.
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Mert az eddigi közömbös élet nem mehet tovább... Az átalakulás közülünk, 
parasztok közül kell, hogy kiinduljon. De ez az öntudatra ébredés nem 
olyasvalami, amit vezényszóra lehet csinálni, hanem az egyes emberekben 
kell annak végbemenni. Az öntudatra ébredt ember mindenekelőtt meglátja 
ezt, hogy ő nem robotoló lény, hanem ... olyasvalaki, aki gondolkodik, és 
tudatában van annak, mit ér. De ugyanakkor, mikor felébred bennünk az 
öntudat, fel kell hogy ébredjen bennünk a Krisztusba vetett hit. Mert ennek 
a kettőnek együtt kell járni. Az öntudatra ébredt ... magyar ... nem nézi 
el azt, hogy az egyik magyarnak van minden jóban bőven része, a másiknak 
pedig a mindennapi szűkös kenyere is alig van meg. Mert ha a sors csapása 
éri az egyik magyart, akkor bizony sokszor előfordul, hogy még rúg rajta 
egyet, ahelyett, hogy segítene. ... az öntudatra nevelni kell az embereket.”

Weisz H enrik  (Egyházaskozár) szólt a gyülekezeti ifjúsági munkáról, szor
galmazta az ifjúsági egyesületekben való tevékenységet.

A  vizsgát dr. Karsay Gyula, dr. Hilscher Zoltán tanárok előadása és Zász- 
kaliczky Pál fóti lelkész írás magyarázat a zárta.

Feltétlenül meg kell említeni, mert ide tartozik Sztehlo Gábor 
emlékiratának34 a fenti ünnepi eseményről szóló része:

„1939-ben — Endre Lászlóval, a gödöllői járás főszolgabírójával, akivel már. 
3 évvel előbb a községi jegyző választásán találkoztunk — megint összejöt
tünk a nagytarcsai népfőiskola ünnepélyes vizsgáján. Megjelent ott a püspö
köm, az egyház egyetemes felügyelője, a finn követ, azonkívül sok budapesti 
tanár és ifjú. Ez előtt a tekintélyes közönség előtt vizsgáztak a népfőiskolá
sok. Nyíltan és őszintén beszéltek a mi parasztfiataljaink a földreform szük
séges voltáról, a mezőgazdaság gépesítéséről. Nem tetszett ez Endre László
nak, el is hagyta az ünnepélyt tüntetőén, hangosan. Másnap panaszt tett 
ellenem a püspöknél, és bejelentette, hogy a minisztérium által le fogja tiltat- 
ni az állami fizetésemet (a kongruát). A  püspök be is hívatott, s közölte a 
dolgot, én azonban nyugodtan felelhettem neki, hogy egyezzen csak bele a 
kongrua megvonásába, mert az én esetemben az úgy sem létezik: egyike va
gyok azon kevés lelkészeknek, akiket kizárólag a gyülekezet tart el, és az ál
lamtól egy fillért sem kapok.”

A Tessedik Sám uel Evangélikus Ifjúsági M issziói Intézet 1938—39. évi értesítő
jé t Szenczy Gábor35 lelkész állította össze.

Az Értesítő rövid tartalmi összefoglalója:
„A Tessedik Sámuel Evangélikus Ifjúsági Missziói Intézet célja, a Krisztus

ban élő öntudatos parasztemberek nevelése.
Parasztsors. Egymagában, önállóan nincsenek parasztok. A  parasztok min

dig valaki miatt parasztok és valakinek a parasztjai. Nem rend és nem is osz-

38



tály, hanem olyan közös sors ez, amely összefogja a rendek és országok kö
zött a népek és nemzetek fölött minden odatartozó embert, még akkor is, 
ha maga nem is tud róla. Néhol könnyebb, néhol nehezebb elviselni ezt a 
sorsot. Nyugat-Európában békésebb, szorgalmasabb ez az élet, az északi álla
mokban pedig a parasztság hódította meg az urat. Minél keletebbre me
gyünk azonban, annál keservesebb. Éppen ezért a keleti parasztság erőket 
gyűjt és mindég kitörésre kész elkeseredésben él. Magyarországon e két álla
pot között fekszik. A  kérdés vajúdik. Parasztsors: hamu alatt lappangó pa
rázs, nemcsak a fölöttük uralkodó rend tartja leszorítva, hanem maguk is ha
sonló szabályokkal kötik meg magukat.

Urisors. Ha van parasztsors, van úrisors is. Történelmi adottságoknak és 
nevelésnek eredménye. Az erősebb tudata nevelte az urat. Magasabb rendű- 
ség érzete kifejleszti az uralkodás vágyát. Megnövekedett igényeit el akarja 
érni és ha ezt nem tudja szép szerével úgy tűzzel vassal. Megvannak szintén 
a törvényei, aki azokat áthágja, vagy lemond róluk, elvesztette a talaját. Gyö
kere nincs a paraszti életben, de az urak is kivetik maguk közül. Az úrisors 
tragédiája, hogy összetéveszti a természet rendjét a társadalommal. A  termé
szet rendje szerint minden tag egymásra van utalva és megszabott törvények 
szerint végzi a munkát. A  társadalom életére azonban nem vonatkozhatnak 
a természet törvényei, hanem az maga alakít ki magának szabad törvényeket.

M i az eredmény? Ennek eredménye: a meg nem értés. Bizalmatlanság a pa
raszt részéről az úr iránt, de előítélet is az úr részéről a paraszttal szemben. 
Vannak érintkezési felületek, azonban egyik sem lépi át a határt. Az úr részé
ről nagy érdeklődés van a népi művészet iránt, de nem lépi túl az érdeklődés, 
a kedvtelés és romantikus hajlandóságok határát. Sokszor a városi csömör 
ébreszt vágyat az »egyszerűbb« a »tisztább« után. De ez az érdeklődés hétvégi 
kirándulás, utána következnek a hétköznapok szürke íratlan törvényei. A  
paraszt jól érzi ezt és látja ennek gyermeki voltát. Magában kineveti és még 
jobban elzárkózik. Áruba bocsátja művét és hasznot húz belőle az úr rovásá
ra és a maga lelki kárára. Megértés és testvériség ezeken az érintkezési felülete
ken nem születik meg.

M i a teendő? Féltékenység és védekezés szülte ezt az eredményt. Tehát arra 
kell törekedni, hogy ezt kiküszöböljük. A  féltékenység, hatalom féltésből 
született, aki lelkileg nem elég erős és csak külső fegyverek állnak rendelkezé
sére; féltékenyen védi a maga hatalmát. A  másik ezzel szemben nem rendel
kezik semmiféle külső fegyverrel, de szintén hiányzik belső lelki ereje, ezert 
úgy védekezik ahogy tud, ha másképpen nem, úgy elzárkózással.

A  múlt század elején egy egyszerű dán lelkész Grundtvig Miklós latta meg 
ennek a belső lelki erőnek a hiányát. A  schleswig-holsteini háborúk idején
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a dán nép teljes egykedvűséggel nézte pusztulását. A  nemzet életében emel
kedő belső korlátok pedig csak még jobban siettették ezt a pusztulást. 
Grundtvig iskolákat követelt, ahol belső lelki erőnek a nevelésén van a hang
súly. Olyan iskolákra, intézetekre volt szükség, mely ledönti a válaszfalakat 
és egységes nemzetté kovácsolja a fáradt népet. Népfőiskoláknak nevezte eze
ket az intézeteket, ahol a téli hat hónap alatt képezheti magát minden 17—25 
éves földmíves ifjú vagy leány. Grundtvig maga is szervezett ilyen iskolákat. 
De halála után gombamódra szaporodtak el és különösen a német határ 
mentén, ahol a legveszélyeztetettebb volt a nemzet élete. Ma ezen a vidéken 
él a legöntudatosabb és legerőteljesebb dán nép. Ezek az iskolák kapuk, me
lyen keresztül érintkezett az úr és paraszt. De olyan kapu, mely egységet és 
megértést hozott létre a lelki megerősödés által.

Ennek bizonyítéka az északi államok nemzeti élete, kultúrája, civilizáció
ja, szociális berendezkedése, de elsősorban erőteljes népisége. Nem az alá- és 
fölérendeltség, úr és szolga viszonya szabályozta a népeket, hanem az egymás 
becsülése és munkájának értékelése. így kialakulhatott az egységes erőteljes 
nemzeti szellem. Sokan az északi államok népét sovinizmussal vádolják. 
Tény az, hogy ők csak hazájukban érzik jól magukat és csak az jó számukra 
ami hazai. De ez éppen annak az eredménye, hogy tudják milyen értékeik 
vannak és mit jelentenek ezek a nemzet életében.

Pár évtized alatt ezek az intézet-típusok elterjedtek északon és nyugaton. 
A  nemzet életének alakításában különösen Finnországban játszottak nagy 
szerepet. Ügy Finnországban, mint a többi államokban azonban nem elé
gedtek meg azzal, hogy ezek a »kapuk« csak az élet nagy általánosságát érint
sék. Ezért sok olyan iskola jött létre, melynek célja, hogy a hallgatók Krisz
tusban való új teremtések legyenek. Határozott és erőteljes élet csak a 
Krisztusban való élet. Ezt még a hitetlen világ is elismerte. Nemrég igen erő
sen támadták ezeket a keresztyén népfőiskolákat északon. A  finnországi 
népfőiskolák állami felügyelője azonban, akit egyáltalán nem lehet azzal vá
dolni, hogy az egyháznak pártját fogná, azt a kijelentést tette, hogy ezek a 
keresztyén népfőiskolák, amikor megadnak mindent, amire az életben szük
sége lehet egy ifjúnak, ugyanakkor még valami többet is adnak: a Krisztus
ban újjászületett embernek szolgálatos életét testvéreiért és a bűn ellen való 
harcát.

A kapu. Ifjúsági Missziói Intézetünk ilyen kapu akar lenni, melyen keresz
tül a megértésnek és az egyetértésnek új útja nyílik. Többféle kapu van, ame
lyen keresztül az úr és paraszt érintkezhet egymással. Kapuk nyílnak, hogy 
földi javakat szállítsanak rajtuk, ez a kereskedelmi élet. De muzsika, művé
szet is kaput nyitottak már az áthághatatlan falakon. Ezek a kapuk azonban
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még mindég szűkeknek bizonyultak és nem tudják megbontani a falak egy
séges tömörségét. Egy kapu van csak, amely megbontja véglegesen a falat, és 
ez Krisztus. Ez az ifjúsági intézet kapu a Krisztus kezében. Krisztus kezében 
eszköz, hogy az úr és paraszt között leomoljon a válaszfal. Krisztusnak a 
megismertetésével, Néki való szolgálattal akarja elérni ezt az intézet. Paraszt
nak lenni ne sorsot jelentsen, hanem hivatást. Olyan hivatást, mint az orvos, 
pap, tanár, tanító, stb. hivatása. — Ha valaki valamilyen pályát választ, belső 
hivatottság kell hozzá, hogy ne legyen kontár a maga munkájában, minden 
szaktudása ellenére is. A  hivatástudat pedig lelki érettség jele. Ezt a célt szol
gálja az intézet minden egyes tantárgya. Tudatossá kell tenni azt ami van, ami 
érték. Ezek az értékek mutatják a célt, mely felébreszti az emberben a hiva
tást. A  szaktudás ennek eredménye már. Ha felébredt az öntudat, ha valami
hez hivatást érzünk, akkor minden eszközt megragadtunk, hogy ezt a hiva
tásunkat legteljesebb mértékben teljesíteni is tudjuk.

M issziói Intézet. Az ifjúsági intézet nem elégedhet meg ezeknek a tények
nek leszögezésével és ismereteknek felsorolásával. Missziói intézet legyen. 
Minden egyes tagja ezeknek a tényeknek és ismereteknek hordozója. A  »ka
pu« nem állhat meg a maga megingathatatlan helyén, hanem annak szélesed
ni kell, hogy Krisztus jobban tudja összefogni az öntudatos szabad hivatás
nak élő parasztot, a szolgálatban munkálkodó úrral.

Ez a cél, amit nem mi magunk állapítunk meg, hanem Isten tűz ki elénk. 
Ifúsági Intézet: kapu, amelyben Krisztus áll és egy testvéri szorításba fogja 
össze a különböző kezeket. Nem sorsok állnak szembe egymással, hanem 
Isten dicsőségére újjáteremtett szolgálni akaró lelkek.”

A Tessedik Sám uel Evangélikus Ifjúsági M issziói Intézet rövid története

1937 tavaszán közel 100 finn evangélikus lelkész 3 hetet tartózkodott ha
zánkban. Látogatásuk során a „sok látnivaló között hiányolták az ő általuk 
olyan jól ismert népfőiskolákat, parasztnevelő intézeteket. Hazafelé útjuk
ban tehát a vendégszeretet néminemű viszonzásaképpen Bécs—Berlin között 
közlekedő gyorsvonaton 1500 pengőt gyűjtöttek össze egy Magyarországon 
létesítendő ifjúsági nevelő intézet javára. — Ez az áldozatos szeretet adta meg 
a lökést, hogy a gondolattal foglalkozzunk.”

„1938 januárjában már megjelenhetett az első kérő levél, melyben az egész 
evangélikus egyházhoz fordultunk. Kérésünk nem maradt meghallgatás nél
kül. Már az első félévben annyi gyűlt egybe, hogy abból egy kis házat fel 
lehetett volna építeni.
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Megindult a tervezés. A  cél az volt, hogy olyan intézetet, illetőleg olyan 
házat építsünk, ahol a tanulók otthon érzik magukat... Tehát az egészséges 
építkezés és tájszerűség szempontja szerint készítette el az első ház tervét 
Tóth K álm án  székesfővárosi mérnök, aki az egész építkezés levezetését és fel
ügyeletét önzetlenül vállalta el.”

„Közben azonban e sorok írója meghívást kapott Finnországba, hogy ott 
is gyűjtést indítson a testvérek között. Három hónapos gyűjtő körűt eredmé- 
nye egy másik háznak az alapját vetette meg. így valamivel több, mint egy 
esztendő leforgása alatt a felvetett gondolat már a megvalósulás stádiumába 
került.”

Az intézet működése
A tanfolyam tartama alatt ötnapos evangelizáció  volt a tanfolyam résztve

vői számára, melyet Turóczy Zoltán püspök tartott.

Ünnepélyek és kirándulások:

„December 6-án finn—magyar rokonsági ünnepélyt tartottunk. Március 
15-én a nagytarcsai népházban hazafias ünnepélyt ... rendeztünk. Öt ízben 
látogattunk Budapestre, gyárak, üzemek, múzeumok, kiállítások, és a város 
megtekintésére. A  tanfolyam végeztével március hó végén hat napos kirándu
lást tettek a hallgatók a kemenesaljai egyházmegyében... Egy ízben tettünk 
kirándulást Gödöllőre és megtekintettük az állami telepeket, baromfi, bur
gonya és méhészeti telepet. Ezen kívül azonban igen sok vendég keresett fel 
bennünket, így különböző ifjúsági körök, nőegyletek és magánosok.”

Mivel a népfőiskola fenntartó testületé a Magyarhoni Ágostoni Hitvallású 
Evangélikus Missziói Egyesület volt, így természetes, hogy az intézet növen
dékeit a vallás tanításai szellemében nevelték.

Évszázadunk második negyedének közepén Veres Péter kifejtette véleményét 
parasztságunk műveltségéről.36 Megállapította, hogy „a magyar parasztság ma 
még elmaradottabb, ha úgy tetszik, műveletlenebb, mint az első világháború előtt 
volt”. Majd így folytatja: .. .„Amint tudjuk, a világháború előtt a magyar népben 
még sok volt az írástudatlan ember, de aki olvasott, az jobbat, főleg tisztábbat 
olvasott, mint ma. ... akkor még sok-sok parasztházban ott volt a teljes nagy Bib
lia, a katolikusoknál meg legalább Kempis Tamás.

De ezeken túl még lehetett itt-ott találni néhány szép, hasznos és bölcs 
könyvet is. ... En igazán nem a templomos és módos parasztok, hanem a
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pusztákon és tanyákon élő csikósok, gulyások, juhászok közt nevelkedtem, 
mégis olvastam már gyermekkoromban... a Bibliát. ...”

A  továbbiakban ezt írja: „Én nem vagyok szenteskedő ember, ezt tudja ró
lam mindenki, de én is azt mondom: nem szabad lebecsülni... a bibliás ke
resztyén műveltséget. A  Biblia nemcsak szentírás, hanem — különösen ószö
vetségi részében — irodalom is, művészet is, történetírás is, sőt ezenkívül még 
tudomány is, bölcselet is. A  Biblia minden, a Biblia szintetikus írásmű, van 
benne táplálék a szív, a lélek, de a gondolkodó ész számára is.”

Am ikor az Értesítő olvasása közben a „Tantárgyak szerint végzett m unka” 
című fejezethez érünk, megtudhatjuk, hogy a H ittan  tantárgy keretében a 
„Biblia ismeretet hetenként három órában” vették át. Luther Márton Kis 
Kátéját használva a keresztyén hittan tételeit végigvették. Áhítatokat, csen
des órákat tartottak. A  gyülekezeti munkával is megismerkedtek. Külön fog
lalkoztak a vasárnapi iskola vezetésével.

A  továbbiakban az Értesítő bemutatja a 13 közismereti tantárgyat és azt, 
hogy a népfőiskolások miként dolgozták fel a tananyagot. Az ismeretek át
adásának módszerei a modern pedagógia elveire épült.

A nyanyelv

írás-olvasás heti két órában folyt. Tollbamondás, helyesírás gyakorlása, 
egyes történeti olvasmányok ismertetése, fogalmazás, nyugták, kötelezvény, 
kérvény, levél, számla stb. írása. Minden héten szombaton délelőtt dolgo
zatírás volt, a következő témákkal: milyen legyen a házam, udvarom, istál
lóm, mi a gyülekezet, községház és munkája, képviselőtestület, szövetkezet, 
adózás stb. Ezeket a dolgozatírásokat mindig két óra tanulmányozás előzte 
meg, mikor is a faluban járva ismerték meg azt, hogy mi jó és mi rossz. A  
következményeket levonva írták meg a hallgatók a dolgozatukat.

Önképzőkör. Minden szombaton délután két órát az önképzésre fordítot
ták. Beszédek, vitatkozások, előadások, szavalatok, írásmagyarázatok ké
pezték ezeknek az önképzőköröknek a tárgyát. Ezeket az önképző köri ülé
seket a hallgatók maguk választotta elnök által folytatták. Anyanyelv 
gyakorlásához tartozott az Intézet naplójának írása is.

43

\



Irodalom

Két csoportban tanultak a hallgatók irodalmat. Az egyik csoportban a tör
ténelmi eseményekkel foglalkozó irodalom került tárgyalásra. így például 
Zalán futása, Szigeti veszedelem, Buda halála stb. Ezek az irodalmi órák meg
ismertették népünk történetét az irodalmon keresztül és nemzetünknek eré
nyeit és hibáit. Továbbá a XIX. század irodalma, új irodalom, parasztság és 
az irodalom voltak megbeszélés tárgyai. A  másik csoport különösen Petőfi 
Sándor költészetével foglalkozott és a magyar népköltészettel. A  másik cso
port óráin foglalkoztak a különböző művészeti irányokkal, melyet kiegészí
tett a néprajz. Mindegyik hallgató igyekezett egy rövidke verset is írni.

Történelem

Egyháztörténet keretében megismerkedtek a hallgatók az őskeresztyén 
egyház életével, szokásaival és tanításával. A  második részben pedig a refor
máció és ellenreformáció korával. Különösen nagy súlyt fektettek az elő
adók a magyar reformáció és reformátorok működésére. Egyháztörténet ke
retében előadásokat tartottak a finn ébredési mozgalmakról. Külön tanul
mányozták Paavo Ruotsalainen életét.

Történelem. A  magyarság történetével foglalkoztak először. Honfoglalás, 
magyarság eredete, középkori birtokviszonyok, jobbágyság, reformkor, job
bágyság felszabadítása stb. Cél az volt, hogy a parasztság történetét adják a 
magyar történelmen keresztül. A  második részben pedig ismertették a 
legújabb kort, a háború utáni korszakot és a nagy átfogó áramlatokat.

Társadalom tudom ány

A társadalomtudomány keretében foglalkoztak a hallgatók az egyén, csa
lád, falu, állam kérdéseivel. Az ideális állam, különböző utópisztikus eszmék 
és azoknak megvalósításával, így például a jezsuita állam Dél-Amerikában, 
Pennsylvania, kommunizmus kérdéseit vitadélutánok formájában tárgyal
ták. Szőnyegre került a fasizmus, nemzetiszocializmus tárgyalása is. Előadá
sok és tanfolyamok formájában megismerkedtek a falu vezetésével, fonto
sabb törvényekkel és rendeletekkel a falu életében, adózás kérdésével stb.
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Természetrajz ét-

Kémiai előadások megismertették a talaj szerkezetét. Különböző egyszerű 
kísérletek által szemléltetően látták a hallgatók, miben szegény vagy miben 
gazdag a talaj. Műtrágyázás szükségessége és annak gyakorlati alkalmazása, 
úgyszintén gyakorlati elemi ásványtani ismeretekről szóltak a többi 
elődások.

Fizikából különösen a gépek, mégpedig mezőgazdasági gépek ismerete és
az elektromosság képezték a tanulmány tárgyát.

Növénytanból a növények táplálkozása és főbb betegségei, rovarok, gom
bák stb. ismerete képezte a tanulás tárgyát. Különösen nagy súlyt fektetett 
az előadó a talajviszonyainknak megfelelő növények ismeretére.

Állattanból az állatok táplálkozása, betegségei és nevelése volt az érdeklő
dés homlokterében. Különös gondot fordítottak a tejtermelés, sajt, vaj készí
tésére. Mind a növény- és állattani ismereteket gyakorlati kirándulásokkal és 
tapasztalatokkal támasztották alá.

G azdaságtan

E fontos tantárgyban minden gazdaságot érintő kérdést igen kimerítően 
igyekeztek a hallgatók elé tárni. Gazdasági előadásaik szoros kapcsolatban 
voltak a természetrajzi és közgazdasági előadásokkal. Foglalkoztak a forgó 
gazdálkodással, trágyázás kérdésével, trágyatelep létesítése, istállózás stb. Elő
adásokat tartottak a kertészeti növények neveléséről, azok értékesítési lehe
tőségéről, gyümölcsfák kezeléséről és gyümölcsértékesítésről. Ismertették a 
legújabb eredményeket, folyóiratok és meghívott szakelőadók által.

Földrajz

A  föld keletkezése, égitestek, föld felszíne stb. előadások ismertették meg 
hallgatóikat a földünkkel. Másik részében pedig a gazdasági földrajzzal fog
lalkoztak. Mit lehet termelni sík vidéken és mit hegyen, az ezeken a területe
ken élő földmívelők másfajta élete stb. témájú kérdéseket tárgyalták.
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Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni a közgazdasági órákat. Termelés és ér
tékesítés egymáshoz való viszonya. Termelés, ipar és fogyasztás, agrárolló, 
pénzkezelés, váltó stb. témák szoros taglalása fontos szerepet töltött be az In
tézet életében. Heti két órában tanították.

Egészségtan

Előadásokat tartottak a fertőző betegségekről, tisztaságról, élettani kérdé
sekről, gyógyszerek és azok használata, orvosi segítség, elsősegélynyújtás. 
Alkohol és a dohányzás kérdése is szőnyegre került. Mindennapi reggeli tor
na és derékig való mosakodás, fogak tisztítása az egészségtani elődásokat egé
szítették ki.

Szám tan-m ért a n

A  négy alapművelet gyakorlása, kamatszámítás, területmérés és a gazdasági 
életből vett feladatok megoldása volt ennek a tantárgynak fő része, heti két 
órában.

K önyvvitel

A  hallgatók megismerték az egyszerű pénztárkönyv kezelését, kiadás és 
bevétel, nyugták szükséges használatát, ezenkívül gazdasági kalkuláció 
és kisgazdaszámvitel egyes kérdéseiben is betekintést nyertek. Mindegyi
kük elkészítette a saját birtokviszonyuknak megfelelő számadást és költség- 
vetést.

Ének és zene

Ének és a dal igazi nagy szerepet töltött be az Intézet életében. Minden iro
dalmi, történeti órán, nemkülönben néprajzi órákon is egy-egy régi magyar 
népdalt tanultak. Megtanulták szeretni a magyar népdalt és elkülöníteni a 
műdaltól. Mindegyik hallgató megismerte a kottát és megtanult harmóniu-
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mon játszani. De minden óra elején és végén énekeltek, mégpedig azokat a 
régi magyar dalokat, melyeket énekóráikon megtanultak.

Kézim unka

Kézügyességet három irányba tanultak a hallgatók: kosár-, vesszővonás, 
asztalosmunka és bádogosmunka. Mindegyik fiú „ügyeskedett” valamit az 
Intézetnek.

Mik készültek? Kukoricaháncsból lábtörlők, fűzfavesszőből 16 kosár, két 
könyvszekrény, falipolcok, fogasok, képrámák, zsámolyok, asztalok, virág
ládák. Bádogból poharakat, tölcséreket, tepsiket, szappantartókat készítet
tek. Mindegyik fiú csinált magának valamilyen dísztárgyat, de volt aki elké
szítette katonaládáját is.

A  „K önyvtár -ról szólva megtudjuk, hogy alig volt 40 könyv, de a fiúk köl- 
csönkönyveket is kaphattak és így elég nagy olvasás folyt az Intézet falai 
között.

Stipendium ok és adom ányok címszó alatt megtudható, hogy a népfőiskolát 
teljesen adományokból építették fel és tartják fenn. Felsorolják azokat a kö- 
zületeket és egyesületeket, amelyek lehetővé tették adományaikkal azt, hogy 
5 és fél hónapon át végezhessék a munkát: Egyetemes egyház 160 P, Bányai 
egyházkerület 160 P, Dunántúli egyházkerület 160 P, Győri egyházmegye 
160 P, Pesti-alsó egyházmegye 160 P, Soproni alsó egyházmegye 160 P, oros
házi KIÉ 160 P, Tolna-Baranya-Somogyi egyházmegye 50 P, kelenföldi egy
házközség 160 P, győri Ifjúsági Egyesület 160 P, Luther Szövetség 100 P. Ezen
kívül a katonai protestáns egyházközösség és ifjúsági egyesület 50—100 P-ig 
adományozott. A  pesti középiskolások, az aszódi és bonyhádi diákok gyűjté
se is meghaladta a 100—100 P-t. A  Stühmer-gyár tulajdonosai 4000 P-t, a 
Dreher—Haggenmacher-gyár 500 P-t adományoztak.

A  „Végszó-ként olvasható az összegzés: „ ...  elbocsátottuk úttörő útjukra 
az első tanfolyamot végzett 10 fiút. Lélekben felkészülve és számtalan gya
korlati tervet forgatva fejükben indultak el arra az útra, melyet többé nem 
sorsuknak, hanem hivatásuknak tekintenek. ... Ha ez a kis csoport hűsége
sen megőrzi azt, amit innét, ebből az Intézetből vitt, a jövő esztendőben ki
kerülő nagyobb csoport már egy tábort talál, amely örömmel várja az erősí
tést. ... Nőjön ezekből az ifjakból az az új parasztnemzedék, mely kész 
örömmel szolgál Istennek, hazának és embertársainknak! Isten vezérelje lép
teiket!”

Az Értesítő végül közli a népfőiskola 1939. III. 31-i mérlegét, a veszteség
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nyereség számláját, valamint a „Részleges elszámolást a bevételekről és kiadá
sokról’5 1938. január 1-jétől 1939. március 31-ig, amely szerint Bevétel: 
21 843,32 P, Kiadás: 21 843,32 P.

Az 1939. május 1-jei 10. számú körlevél
Kétségek és nehézségek? Az igazgató gondokkal küzd, s mindezt azért írja 

le, hogy gondjait megossza az olvasóval. A  népfőiskolán az „ajtók, ablakok 
festetlenek, hiányoznak a függönyök, szekrények, ágyak, asztalok és sok-sok 
más berendezési tárgy az új épületben. De a két régebbi épület is kisebb- 
nagyobb átalakításra szorul és ezek mind, mint sürgető kérdőjelek állnak 
előttem: mi lesz velünk? Nem is szólva, hogy a 3. épületbe a villany sincs 
bevezetve.”

— Zárszám adásról. Később írja meg, de már annyit közöl, hogy „az építke
zések, amelyeket csak a legutóbbi hónapokban végeztünk, meghaladja az 
500 P-t. Az Ifjúsági Intézet fenntartása pedig, csak az élelem, az elmúlt öt hó
nap alatt 1.300 P volt.”

Zongor Endre vései evangélikus lelkész finn nyelvkönyvet írt, melynek 
tiszta jövedelme a népfőiskola céljait szolgálja. A  könyv címe: Magyarország
ról Finnországba.

Tanulóinkról. A  kemenesaljai körút élményekkel és tapasztalatokkal gaz
dagította a fiúkat.

1939. június 1. A 11. számú körlevél
„Szerényen és egyszerűen, mégis készen áll a 3. ház is.”
Az 1939. szeptember 1-jei 12. számú körlevél
A  vasárnapi isk. vez. képzőn 10 lány vett részt. A  gyakorlati képzés a lib ale

gelőn volt. Az 1. lánytanfolyam adományai: függönyök, drapériák, asztalterí
tők. Egy nagyobb lánycsoport volt vendégségben és egy magyaros falvédőt 
adom ányoztak. „A nagy tárcsái asszonyok pedig 30 db színes régi festett tányért 
adtak  emlékbe. Mindegyik az ebédlőben nyert elhelyezést.” A  minisztérium
tól „egy szép két lámpásos rádió” és „egy vetítőgép” érkezett, „mellyel 
mindenféle diapozitívet lehet vetíteni”.

A  Fasori Gimnázium diákjai 20 kötet irodalmi, gazdasági és társadalomtu
dományi könyvet adományoztak.

A  népfőiskola pártfogója, aki egyházfelügyelő, nagy könyvadományt kül
dött. Az Athenaeum fiatal tisztviselőnője pedig szociográfiai könyveket 
küld áldozatkészséggel.
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A szükölködéseinkben címszó a la tt

1400 P sürgősen kifizetni való adóssága van Intézetünknek. A  határidő 
szeptember 1. napja. A  péntárban alig van 200 P, ami a folyó kiadásokra ele
gendő. „Ne vegye tolakodásnak kedves T., hogy bajainkkal is felkeressük, azt 
akarom azonban, hogy mindenki, aki szívén hordozza hazánk és egyházunk 
ifjúságának a nevelését, tudjon mindenről, ami ezzel az intézettel összefügg.” 

„Ha mindenki csak 1 pengőt adományozna, adósságunk nem szorongat
na.” „Hadd töltsük be az írás szavát: »egymás terhét hordozzátok.« Kérem 
szeretetét és imádkozó hitét, hogy Isten vezessen ki szorongatásunkból.” 

jyA volt hallgatókat az elmúlt nyáron kettő kivételével meglátogattam. 
Nagy öröm volt számomra látni, hogy kivétel nélkül hogyan élnek a paraszt- 
hivatásban.” 1 volt népfőiskolás „a németországi liebezelli missiói iskolába 
megy 3 évre, hogy külmisszióba való kiküldetésre felkészüljön”.

November 1-jén 20 fiú előtt ismét megnyílik az intézet. Március végéig tar
tana. — Jelentkezhet minden 17 évet betöltött ifjú. 6 elemi végzettség kell. 
Október 18-ig lehet jelentkezni. Ellátási díj 160 P. Ebben benne van a teljes 
ellátás, fűtés, világítás, mosás, sőt a tanulmányi kirándulások is. Az ellátási 
díjat terményben is meg lehet fizetni. Arra rászorulóknak segélyeket juttat
hatnak.

A  jelentkezéshez szükséges: lelkészi ajánlólevél, orvosi bizonyítvány, hogy 
ragályos betegségben nem volt, sem a családtagjai, és szülői kötelezvény, 
hogy a tartásdíjat megfizeti.

Az 1939. október 1-jei 13. számú körlevél

Készülődésünk

A  cél felé törekvésben készülődünk itt az Intézetben is, ha látszólag munka 
nélküli napokban folyik is életünk. A  következő tanfolyamra már 14 jelent
kező van az ország minden részéből. November 5-én kis házi ünnepéllyel 
nyílik a 2. tanfolyam. Valószínű, hogy Finnország is elküldi fiait hozzánk. 
Adja a Mindenható, hogy a mostani háborús légkör ne legyen akadály a fiúk 
eljövetelében.

Intézetünk egy végzett hallgatója, Kurucz János, kis dolgozatot küldött 
hozzám, amelyben intézetünk célját és értelmét akarja alátámasztani. Dol
gozata arról szól: Miért szükséges az egészséges parasztbirtok?
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Igaz mondás: akié a föld, azé az ország! Ha azt akarjuk, hogy ez a sokat 
szenvedett ország minden tekintetben magyaroké legyen, úgy első kötelessé
günk, hogy ebből az áldott földből minél több magyar embernek jusson. 
Nem a mai birtokelosztás számszerű felsorolását akarom adni, csak arra aka
rok röviden rámutatni, hogy a földkérdés helyes megoldása társadalmi, nem
zetvédelmi és nagymértékben hitéleti szempontból elkerülhetetlen.

A  nagy és kötött birtokok parasztkézre való juttatása fontos nemzetvédel
mi érdek. A  múltban a magyar vitézséget földbirtok adományozásával jutal
mazták. Sajnos sokszor a hazaárulást is. Kérdem, hogy a magyar katona mi
kor fogja jobban és öntudatosabban védeni ezt az országot: ha nincstelen 
tagja, vagy ha birtokosa a magyar föld, a haza kis hányadának? Ismert mon
dás az: ott van a hazám, ahol az otthonom. Az otthon fogalmából nő ki a 
haza fogalma. Ha szeretem az otthonomat, a hazámat is szeretem. Otthont 
nekem, magyar embernek, csak ez a magyar haza adhat.

Nagy különbség az, hogy 1000 holdat száz ember vallhat magáénak, vagy 
pedig egy ember. Nagy különbség az, ha az ország földbirtokaiból több mil
lió holdat néhány ezer ember birtokol, vagy azt néhány millió ember mond
hatja magáénak. Erre azt szokták mondani, hogy a kisbirtokos és a törpebir
tokos sem minőségileg, sem mennyiségileg nem tud úgy és annyit termelni, 
mint a nagybirtok. Ha ez így volna, az is a múlt megbocsáthatatlan bűne. 
Hiba az, hogy egy ilyen kimondottan parasztállamban, mint a magyar, a ma
gyar paraszt kiképzésére nagyon csekély gondot fordítottak, ugyanakkor 
azonban a nagybirtokot kezelő személyzet képzésére egyetemek és főiskolák 
állottak rendelkezésre. Tud a kisbirtokos paraszt is minőségi és mennyiségi 
termelést felmutatni, csak meg kell tanítani rá. Ezt fényesen igazolják a kül
földi példák: Hollandia és Dánia. Ha nálunk még nem tud olyan termésered
ményeket felmutatni, nemzetvédelmi érdek, hogy tanítással, szakismeret ter
jesztéssel segítsünk rajta. Ennek egyik fontos eszköze a falvakban felállítandó 
mezőgazdasági irányú népiskola, melynek a VII. és VIII. osztálya kizárólag 
a mezőgazdasági dolgokkal foglalkoznék, az eddigi majdnem semmivel 
egyenlő heti egy óra mezőgazdaság helyett. A  másik fontos eszköze a népfő
iskola, amelynek a többi fontos célja mellett az is, hogy magasabb fokú me
zőgazdasági ismereteket adjon a parasztságnak.

Lehetetlen az, hogy míg a szomszédos államok már régen megoldották a 
földkérdést, addig nálunk a régi állapot tovább is megmaradjon. Gróf Ester
házy János, a felvidéki magyarság vezére, példát mutató önvallomást tett, 
amikor azt mondotta, hogy neki ötszáz hold elég a magyar földből, a többit 
pedig szívesen és önként átengedi a földnélküli magyar testvéreinek. Lemon
dás nélkül nincs feltámadás. Tanuljanak meg birtokosaink Esterházyhoz
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hasonlóan gondolkozni, mi pedig keményen dolgozni azért, hogy legyen új 
élet ezen a magyar földön, és visszakívánkozzanak a még elszakított test
véreink.

Utoljára említem, bár legelőször kellett volna, hogy a nincstelenek föld- 
hözjuttatásának hitéleti szempontból is nagy jelentősége van. Hogy beszél
hetünk mi keresztyénségről, krisztusi életről, ha megengedtük, hogy az 
egyik kincses, a másik nincses legyen. A  földkérdés Isten iránt való engedel
messég kérdése elsősorban. Nem beszélhetek engedelmességről, Istennek, ha
zának, családnak való szolgálatról, amíg magam teljes szívvel nem szolgálok 
nékik. A  földkérdésben a sáfárság gondolatának kell érvényesülnie. Számot 
kell adnom arról Istennek, mit tettem én a földemmel Istenért, hazámért, 
embertársaimért. Nem az irigység, önzés, még az úgynevezett »jólfelfogott« 
önzés sem. Még kevésbé a »józan« világszemlélet lakozhat szívemben, ha
nem egyesegyedül Istennek való engedelmesség. Intézetünk elsősorban ezt a 
kérdést akarja elintézni egyes embernek Krisztus szolgálatába állításán ke
resztül. így látom én az egységes paraszt birtok szükségességét és feltételét. 
Adjon azért a Mindenható Isten minél több olyan parasztembert, aki Neki 
engedelmeskedik, hogy minél előbb feltámadjon a Krisztusban hívő új Ma
gyarország!

Az 1939. november 1-jei 14. számú körlevél
A  szeretet soha el nem fogy. I. Kor. 13.8.
Akkor volna ez kegyes beszéd, ha nem állana mögötte a szeretet eredmé

nyeinek számos bizonyítéka.
,,Háborús bizonytalanság ”
„Akárhová megy az ember, akárkivel beszél, mindenütt csak háborúról 

hall, vagy lát valamit. Az embereken a bizonytalanságnak az érzése ül. Senki 
sem tudja, mit hoz a holnap. Senki sem tudja, érdemes-e valamihez kezdeni.” 

A  szeretet azonban á llan d ó ”
,Ezt az adományok és ajándékok hosszú sora igazolja. Ebben a két hónap

ban 850 P gyűlt össze apró, egy-két pengős adományokból.”
A  rákosligeti új segédlelkész édesanyja szép függönyöket ajándékozott a 

népfőiskolának.
A  budapesti gyülekezet újságjában, az Evangélikus C saládi Lap-bán „24 

Szék” cím ű  cikkre válaszul 15 P, 16 szék, éjjeliszekrények, 4 asztal és több apró
ság, majd folytonégő kályhák  érkeztek.

„A m ikor »11. parasztnevelő« tanfolyamát megkezdi az Intézet, vessünk 
számadást célunkkal.” Neveljen ifjakat a parasztság misszionálására.

y y

yy



Az 1939. december 1-jei 15. számú körlevél
November 5-én du. 3 órakor az „Erős vár” eléneklésével kezdtük az új 

évet, aztán dr. Mády Zoltán tanár, az intézet felügyelője ismertette az intézet 
munkáját és célját. — Kurucz János, Mike Sándor és Fényes János üdvözölték 
az új hallgatókat —. Vendégük M orvay Pétery a majd megnyíló veszprémi re
formátus népfőiskola vezetője szólott ezután. A  hallgatók fogadalmat tettek 
a magyar és a finn zászlóra. Ezzel jelképezve, hogy a magyar hazáért dolgoz
va nem felejtkeznek meg egyetlen testvérünkről, a finnekről sem.

18 hallgató érkezett az ország különböző részéből.

yy Szűkén vagyunk yy

„Bizony elkelne már egy másik ház is. 16 fiú csak igen szorosan fér el a 
hálószobában. Ha igen szigorúan vesszük, még felének is szűk volna a hely. 
A  pénztelenség és más fontos kiadások azonban nagyobb urak. Hallgatót 
meg nem akarunk visszautasítani. A  szűk kis szobák mégis nagyon kedve
sek, sőt otthonosak. Még a virág sem hiányzik a szobából. Úgy látszik, nem
csak a lányok, hanem a fiúk között is van virág-kedvelő.” Jakuss Sándor tatai 
tanító selyemre festett virágos bibliai falimondást küldött azzal, hogy beke
retezve tegyék a fiúk az ágyuk föló

24 szék, 3 asztal, 1 éjjeliszekrény és 1 faliszekrény érkezett a pesti egyház 
híveitől. Gyönyörű mahagóniasztal Kemény Lajos esperes úr feleségének 
ajándéka. — Márvány rádióasztalkát is kaptak.

„Munkabeosztás hason ló  a tavalyihoz. Azzal a különbséggel, hogy m inden 
reggel és este zászlófelvonás, illetőleg levonás van a H im nusz eléneklésével.”

Számadó je len ti, hogy 1939. november 13—18-ig 37,29 P-t költött.
A  körlevél tudatja még:
„Az előző héten volt disznóölés és vettünk még egy mázsa lisztet is ... a szám

adó jelentésében azért van csak ily kevés kiadás feltüntetve. Máskülönben egy heti 
számadásunk rendszerint 70—80 P között mozog. Hiszen most már 18-an va
gyunk a tavalyi 11 helyett. És a fiúknak bizony jó étvágyuk van.”

Szemelvények a fiúk első írásából:
„ ...  Nagytarcsa egy kicsit idegen volt számomra. A  falubeliek népviselete 

szokatlan volt. Azóta már megszoktam és nagyon tetszik.
...Jó  beosztásunk, erős fegyelem, pontosság és tisztaság kezd belénk 

idegződni.
... Mikor beérkeztünk Nagytarcsára, csupa barátságos arcot láttunk...
... Már egészen itthon érzem magam, mintha otthon lennék. Társaimmal 

egészen összebarátkoztunk, szeretem az itteni életet. ...”



A Körlevél közli, hogy az elmúlt hónapban közel 400 P adomány érkezett. 
„A kiadások megnövekedtek, ezért továbbra is várjuk az adományokat/’

Az 1940. január 1-jei 16. számú Körlevél
Az elmélkedést Pakkala finn esperes áhítatos könyvéből vette. Közli, hogy 

„Lelkünket a finn—orosz háború foglalkoztatta.” A  fiúk vigasztaló, erősítő, 
lelkesítő leveleket írtak Finnországba.

Finn követnél tett látogatás a lkalm ával személyesen is k i akarták fejezni a finnek  
irán t érzett rokonszenvüket.

„Könnyező szemekkel hívott fel bennünket lakására a követ és felesége.” 
A faluban a finn Vöröskeresztnek gyűjtöttek házról házra járva. 160 P gyűlt 
össze, amit két vallásos estély tartásával toldottak meg.

— Karácsonyestre tízesével érkeztek a 3—5—10 kilós csomagok. Vadosfáról 
1 láda alma Ferenczy Vilmostól. Stühmerék 200 P-t és 19 kg-os csomagot 
küldtek.

Decemberben több mint 400 P gyűlt össze. Ideienként átlag 80—90 P 20 
ember ellátására.

Decemberben Dezséry László, Urbán Ernő és v. Sréter Ferenc lelkészek láto
gatták meg a népfőiskolát.

Az 1941. február 1-jei 17. számú Körlevél
Szeretetcsomagok érkeztek

Pesti Józseféktől, Gyalog Jánoséktól Sárszentlőrincről, Pusztai Józseféktől 
Csornáról, valamint az egyházaskozári nőegylettől.

Adakozás és élet az Intézetben
A  múlt havi adakozás összege meghaladta a 350 P-t. Karácsonyra elfogyott 

a tüzelő. — A  nagytermet nem használták. Influenzásak voltak a fiúk. Állan
dó orvosi felügyeletet szerveztek, amit a körzeti orvos végzett. Betegszoba 
a lelkészlakás egyik szobája. Szenczyné az ápoló. Január 1-től új segédlelkész 
érkezett: Csepregi Béla. 1 évig Finnországban tanulmányozta a népfőiskolá
kat. A  fiúk Csepelre látogattak. I. 25—30-ig KIÉ téli táborban volt mindenki 
Budapesten. Itthon a maguk által írt színdarabot adták elő.

Az 1940. március 1-jei 18. számú Körlevél
Levélben értesít az egyik adakozó, hogy az eddigi adományát ötszörösére 

emeli fel. A  másik névtelen 600 P-t költött. M egpróbáltatásokban van része 
a népfőiskolának. Betegség, tüzelő hiánya miatt szükséget szenvednek. „Á l
talános helyzet ez Magyarországon ebben a hideg télben.”
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✓
Elet az Intézetben

„Tanáraink csodálatos bátorsággal küzdöttek le a téli útnak minden ne
hézségét. Nem törődve hófúvással és faggyal, sem a nátha veszedelmeivel, tu
dásukból mindig adtak. Hálásak is a fiúk érte.”

A TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA 
1939-40 . ÉVI ÉRTESÍTŐJE

Nagytarcsa, Ö sszeállította: Szenczy (Sztehlo) Gábor evangélikus lelkész
Illusztrációk:

Az Ó rarend és két kép: A  népfőiskola épületei; Kertészeti oktatás
Kivonat A z egyház feladata a parasztkérdésben c. bevezetőből, amelyet 

Szenczy (Sztehlo) Gábor írt.

„A munkásság létkérdésében, a parasztkérdésben az egyháznak történelmi 
múltja alapján feladata van. ...

Ezért a feladatért el kell viselnie ... el kell szenvednie a lekicsinylő gúnyt 
és nem szabad a gúnyos hangok elhallgattatása végett megmásítania munká
ját. A  világ úgysem fogja sohasem megérteni az egyház munkáját, még kevés
bé értékelni. De nem is szabad erre törekednie, hogy a világtól kapjon megér
tést. Hanem kérlelhetetlenül hirdetnie kell a bűn és kegyelem igéjét. Amikor 
az egyház így töltötte be feladatát, akkor mindig élő egyház volt.”

Az egyháznak joga van a parasztkérdésekhez hozzányúlni. Közelebbről, 
joga van az evangélikus egyháznak, mert lélekszámának 56,18%-a a paraszt
sághoz tartozik, „ .. .tehát az 534 000 evangélikus közül egy lélek híján 
300 000 lélek tartozik a parasztsághoz. ... nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
parasztság az egyház egyik legerősebb oszlopa. ... Az 1930. évi statisztika 
... azt mutatja, hogy ... tíz év alatt 4%-kal apadt az evangélikus parasztság. 
Ha ... azt vesszük, hogy a polgárosodás vagy proletarizálódás, amelyben a 
parasztság felszívódik, az önálló parasztsággal szemben mindenképpen erő
veszteség, mivel gyökértelenné és függővé teszi az embert, akkor világosan 
érezhetjük, hogy az egyháznak mennyire feladata beleszólni a paraszt
kérdésbe.

De feladata azért is, mert a parasztság, ha nem is egészében, de mindig vár 
az egyháztól valamit. Rendszerint azonban nem azt, ami az egyház köteles
sége, mégis ez a várakozás feltétlenül kötelességévé teszi, hogy rádöbbenjen 
feladatára az egyház.
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... Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor meg kell állapítanunk, hogy 
az egyház feladatának teljesítése közben igen sokat mulasztott. Éppen azért 
nem várnak semmit az egyháztól, mert feladatát nem végezte el úgy, mint 
kellett volna. Őszinte bűnbánattal kell az egyháznak megvizsgálnia életét 
éppen úgy, mint az egyes embernek, ha rájön mulasztásaira. így áll ez a mu
lasztás a parasztkérdésben is, mint nemzetünk egyik legégetőbb szociális kér
désében.'5

„ ...  nagyon káros egyházunkra, hogy az elemi oktatáson kívül csak olyan 
iskolákat tart fenn, melyek a népnek egy bizonyos rétegét fogadják maguk
ba. Nincs például olyan intézete, ahol a parasztság felsőbb fokon is tovább 
képezhetné magát, de egyben megmaradna paraszti hivatása mellett.

Parasztságunk olvasó parasztság volt. Öntudattal szokták emlegetni, hogy 
mennyire bibliás a parasztságunk. Ma pedig már porosodnak a bibliák. ... 
Az egyháznak nagy mulasztása, hogy ebben az irányban nem nevel határo
zottan. Megelégszik felszínes öntudattal.

Mulasztása az egyháznak, hogy érdekek és elismerések elnyerése céljából 
egyes emberi ambícióknak adja oda magát. Ma igen nagy az érdeklődés min
den »népi« iránt. Az egyház, hogy a napisajtó figyelmét felhívja magára, 
vagy az érdeklődők dicséretét elnyerje, nem emeli fel szavát a helytelen népi 
szokások ellen. Pedig nem ápolhat és védhet az egyház olyan népi szokáso
kat, — csak azért mert népi — melyek a bűnnek forrásai népünk életében. 
Hiszen az egyház akkor úgy tűnik fel, mintha bűnpártoló volna. ... Az egy
háznak mulasztása ez.

... Elfelejtette hirdetni a bűnt. Nem merte nevén nevezni, hogy ez pedig 
bűn az életben, melyből romlás származik.

így nem lát tisztán az egyház a szociális kérdésben sem. A  jótékonykodás
sal és a szociális lelkiismeret hangoztatásával elhallgattatja lelkiismeretét az 
egyház. A  szociális kérdés azért kérdés, mert bűn van.

A  verejtékes munka, a nemek feszültsége, a haláltól való félelem, a szociális 
kérdések okozói, Istentől való elszakadásnak az eredménye.

(Tehát) ... a parasztkérdés is, mint szociális kérdéseink között első helyen 
álló, azért kérdés, mert bűn van.

Az egyház mulasztása, hogy erre nem mutatott rá világosan az igehirdetés 
és a szentségek nyújtása által. Mulasztása, hogy megalkudott úgy felfelé, 
mint lefelé és a kiegyensúlyozás politikáját követi, ahol nem látszik meg a 
bűn, mert szép szavak és igyekezetek leple eltakarja azt."

„ ... nincsen nekünk nagyobb szükségünk a parasztkérdésben, mint éppen 
nevelői munkára. ... A  környezet nagyban befolyásolja a lelket. Éppen ezert 
szükség van az ifjú parasztnemzedék nevelésénél olyan intézetre, ahol a le
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génysorba került ifjú 5—6 hónapig teljesen az Ige nevelő hatása alatt áll. 
Evangélikus egyházunknak a parasztkérdésben ez a legsürgősebb feladata. 
Eddig egy ilyen intézetünk van: a Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola. 
A  két év alatt végzett ifjúság élő tanúbizonysága, hogy az egyház csak akkor 
jár helyes úton, ha ezt a nevelést felkarolja és kiépíti. ... Ez az értesítő meg
mutatja ... az intézet munkáját. ... Ezeknek a legényeknek az élete mutatja, 
hogy nagyon téves beállítás az, mintha az intézeti nevelés az élettől elidegení- 
tené az ifjakat. Az igaz, hogy a régi világi életnek idegen az ő új életük, de 
ez az új élet, ez az új ember a jövő parasztsága.

Tessedik Sámuel népfőiskolánk II. évi értesítőjét azzal a kívánsággal bocsá
tom útjára, hogy egyházunk találja meg feladatát a parasztkérdésben, és mi
nél több tisztán és igazán Igét hirdető népfőiskolát szervezzen.”

Az előbbi bevezető után a népfőiskola rövid történetét, majd az 1939—40. évi 
tanév rövid történetét olvashatjuk. Ez utóbbiból megtudhatjuk, hogy „... Tanára
inkat a közeli (5 km) cinkotai állomásról fuvaroztuk be minden nap. Mivel az 
intézetnek ebben az esztendőben nem volt lova, egy fuvarossal egyeztünk meg, 
akinek lovával és kocsijával rendszerint egyik legény, a kisbíró ment a tanárain
kért. Itt kell megemlítenem, hogy milyen nagy nehézséget kellett legyőzniük ta
nárainknak az elmúlt hideg télen. Bizony nem egyszer egészségük kockáztatásá
val végezték munkájukat a kemény hóviharokban és méteres hóban. És mindezt 
a munkát teljesen önzetlenül, d íjta lan u l végezték, a  parasztifjúság irán ti szeretet- 
bői Ez a munka annál értékesebb, mert most immár második esztendeje végzik 
lankadatlan lelkiismeretességgel. Tanáraink nélkül az intézet nevelői munkája 
meddő maradna. Az intézet jó fekvése megengedi, hogy minden tantárgyhoz a 
megfelelő jó képzésű szaktanárt kapjunk Budapestről.”

A  tanárok között volt olyan, aki mindennap végzett munkát az iskolában. 
Ők alkották a törzs tanári kart.

„Az órarendi beosztás ... időt engedett a nevelésre. Mivel tanáraink nem 
rendelkeztek több szabadidővel, meghívott előadók külön tanfolyamokat is 
tartottak. Ezek kiegészítették az intézet rendszeres munkáját. A  vezetőség 
olyan tanfolyamokat igyekezett rendezni, melyek a gazdaéletre szükséges 
tudnivalókat foglalták magukban.”

Különböző tárgyú előadások:

Fasang Árpád zenetanár: Régi egyházi énekkincsünk.
Szőri János, fóti gazdaköri titkár: Pest környéki gazdálkodás. 
Hódy Sándor, fóti gazdaköri titkár: Öntudatos magyar parasztság,
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Dr. Szuly Elemér, mezőgazdasági kamarai titkár: A  mezőgazdasági kamarák 
jelentősége a parasztság életében.

Kodolányi János író: Magyar sorskérdések.
Dr. Erdei Ferenc író: A  magyar falu.
Dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár: A  magyar reformáció.
Urbán Ernő katonai lelkész: A  katonáskodás Isten igéjének fényében. Ébre

dések a missziói munka mezején.
Danhauser László vallástanár: A  pogánymisszió.
Dezséry László lelkész: Magyar keresztyénség és keresztyén magyarság. 
Kosa Pál lelkész: Mit adott az evangélikusság a magyarságnak.
Mátis István lelkész: Észt rokonaink.
Bonnyai Sándor lelkész, KIE-titkár: Üzenetek az ifjúsági munka mezejéről.

Az egész esztendőn végig minden héten több órát töltöttek a fiúk kézi
munkával: kosárfonással, kukoricaháncsfonással, faragással, asztalos- 
munkával.

Az asztalosmunkát Sdrosi Pdl szakképzett asztalos, nagytarcsai gazda 
vezette.

„N api beosztás:

Rendes tanáraink és előadóink munkája a következő napi beosztás szerint 
folyt:

V4 7-kor ébresztő, reggeli torna, mosakodás, takarítás.
V 4 8-kor reggeli, áhítat, csendes idő.
8—12-ig előadások.
12—1-ig ebéd.
1—3-ig szabad idő, kézimunka.
3— 4-ig közös olvasás és eszmecsere.
4— 6-ig előadások.
6— 7-ig tanfolyamok.
7— 8-ig vacsora, esti áhítat.
8— V 2 10-ig szabad idő, bibliaórák, gyülekezeti alkalmak. V2 10-kor le

fekvés.
Napi beosztásunk azonban nem ment mindennap egyformán. Sokszor 

mégtörtént az elmúlt év folyamán is, hogy vendégeink érkeztek, vagy pedig 
mi mentünk látogatóba.”
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„Látogatóink és látogatásaink:

Meglátogattak bennünket a Széchenyi szövetség tagjai, akik közül a kisbér
ied rendszerről, szövetkezetekről tartottak előadást egynéhányan, majd vetí
tettképes előadást tartottak a szövetkezeti életről. ... a budapesti gazdasági 
középfokú iskola tanári kara és növendékei dr. Horváth Károly igazgató ve
zetésével ... egy délutánt töltöttek kint körünkben, és ismereteikkel gazdagí
tották fiainkat. Meglátogatta az intézetet a fóti gazdakör vezetősége is. A  fóti
ak látogatása már azért is fontos volt, mert így a fiúk nemcsak elméletben 
tanulták meg a gazdák küzdelmeit, hanem valóságban is látták a személyes 
érintkezésen keresztül. Ezt a látogatást ugyanis kiegészítette a részünkről tett 
két látogatás Foton. Egy alkalommal a faluszínpad bemutatóját néztük meg. 
A másik alkalommal pedig a fiúk adtak műsort a gazdakör meghívására. Ja
nuár végén a KIÉ evangélikus ága két napos téli tábort rendezett a népfőisko
la falai között a pestkörnyéki gazdafiak számára. Mintegy ötvenen jöttek 
össze. Ezt megelőzőleg pedig két napot már Budapesten töltöttünk együtt. 
Február 12—18-ig egy veszprémi református népfőiskolást láttunk vendégül, 
mialatt egy növendékünk a veszprémi népfőiskolán vendégeskedett.

Hét ízben jártunk Budapesten. Megtekintettük a főváros nevezetességeit. 
... A  finn szabadság-ünnepen tisztelgő látogatást tettünk a finn követnél és ezt 
követőleg egy uzsonnán vettek részt növendékeink a követségi palotában. ... A  
tanfolyam végeztével a győri egyházmegye hívott bennünket, hogy ... ismertes
sük meg a hallgatósággal a népfőiskola munkáját. Az árvíz miatt azonban csak 
Győrbe és Győrújfaluba jutottunk el. — Látogatóink közül külön megemléke
zünk egyes fiúk szüleinek látogatásáról. Nagy öröm volt mindig, ha a szülők jöt
tek közénk megnézni, hogy vajon hova is került a fiuk.”

„ . . .A  kemény hideg próbára tett bennünket, össze kellett húzódni, mert 
fűtőanyagot bizony nagyon nehezen kaptunk. Betegségek látogatták a fiú
kat. Mindezek a dolgok azonban csak javukra szolgáltak. A  testvériség, a lel
ki közösség, ami olyan fontos, éppen a népfőiskolái nevelésnél kezdett kiala
kulni.”

„Rövid, bensőséges vizsgát és záróünnepélyt tartottunk tanáraink és bará
taink körében, ... a következő napokban kikerültek a legények az életbe. Az  
intézet biztos falai közül új útra indultak... Lélekben felkészülve sok gya
korlati tervet forgatva a fejükben, kezdődött az út. Ha ez a kis sereg, úgy 
mint a múlt esztendei, hűségesen megőrzi a kapott drága kincset, mindegyik 
tartópillére lehet az új magyar életnek. Nőjön ezekből az ifjakból az az új 
parasztnemzedék, mely örömmel szolgál Istennek, hazának és embertársai
nak. Isten vezérelje lépteiket!”



A fenntartásró l és az anyagi ügyekről szólva közli az Értesítő:
„Az intézet teljesen adományokból tartja fenn magát. Rendszeresen sem 

állami, sem egyházi segélyben nem részesül, adományait havonta megjelenő 
körlevelei útján gyűjti. Vannak pontos havi megajánlok, akik fizetésük bizo
nyos százalékát áldozzák erre a célra. Ez az összeg havonta 140—150 R Ezen 
kívül a körlevelekre válaszul mégegyszer ennyi érkezik. A  havi átlagos ado
mány összege tehát 300 P körül van. ...

. . .A z  adakozók a magyar társadalom minden rétegében élnek. Vannak 
köztük gazdagok, de vannak köztük egész kisfizetésű hivatalnokok, sőt na
gyon sok adakozó gazdálkodó, vagy munkás...”

„ .. .K önyvtárunk a Földművelődésügyi Minisztériumtól kapott 42 db gaz
dasági szakkönyvvel gyarapodott...”

Részleges elszámolás a bevételekről és kiadásokról
1939. március 31-től 1940. március 31-ig:

Bevétel: 9 659,45 P 
Kiadás: 9 659,45 P

Az 1940. június 20-i 20. számú Körlevél 
Nyáron is a parasztifjúság találkozóhelye a népfőiskola, de a budapesti ifjú

sági egyesületek tagjai is eljönnek 2—3 napra.
N yári tervek: július 3—10-ig vasárnapi iskolai foglalkozásokat vezető taní

tónői tanfolyamot szerveznek.
Gye rmek nya ra l  ta tás
2 hónapig 2—2 hét időtartamra 20—20, 3—6 éves szegény tanyai és falusi 

gyereket nyaraltatnak.
Befektetések
Disznóól, fás- és szeneskamra építése szükséges. A  jobb fűthetőség szempontjá

ból kisebb-nagyobb átalakításokra volna szükség. Ezért 2000 P kellene.
Őszi tervek — Leánynépfőiskola
Október 1—31-ig parasztlányoknak (16—25 évesig) népfőiskolái tanfolya

mot rendezünk.
H arm adik tanfolyam unk
November 1-jén indul a 3. öt hónapos népfőiskola.

Az 1940. szeptember 1-jei 21. számú Körlevél 
Visszapillantás
Júliusban 5 lány gyűlt össze 1 hétre.
G yerm eknyaraltatás
30 nyaraló gyermek és 40 helybeli óvodás volt a vendeg.
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A nyagi ügyek

Nyár közepére 1000 P jött össze. Ősszel az ólak felépülhetnek.

A legények m eglátogatása

Szenczy (Sztehlo) Gábor 26 legényből 17-et meglátogatott. Közülük 6-ról
így ín

„Az egyik legény az ifjúsági munka mellett maga vezeti 40 holdas gazdasá
gukat, a másik a szövetkezeti életben keres munkát, a harmadik csendes bará
tokat gyűjt maga köré minden ellenségeskedés ellenére is, a negyedik valami 
csodálatos fanatizmussal akar ifjúsági házat építeni, az ötödik a cséplés mun
kái között sem felejtkezik el a könyveiről, a hatodik az uradalmi munkások 
között terjeszti az evangéliumot és így folytathatnám tovább—  Mindegyik 

' fiú megtalálta a maga helyét, ahol dolgoznia kell a faluban...”

Leánynépfőiskola

Leánytáborozásnak lehet nevezni. 13—23 évesig különböző korúak jöttek 
össze. Megnyitása szeptember 30-án du. 4. órakor volt. Részvételi díj 48 P.

Az 1940. november 1-jei 22. számú Körlevél
Leánytanfolyam unk
20 helyett 30-an voltak. (45-en jelentkeztek.) Bakay Péterné Erzsiké néni, 

— aki esperes felesége — vezette.
Elet az intézetben
V 4 7-kor ébresztő. „A reggeli után, ami bizony néha kevésnek tűnik (mi

vel a tárcsái levegő jó étvágyat csinál) megkezdődik a napi munka.”
Az első órában bibliaóra. 2 óra elmélet, végül ebédig kézimunka és ének 

a délelőtti foglalkozás. Mindennap 5—5 lány szorgoskodik a konyhán. „A  
háztartási tanfolyam vezetőjének felügyelete alatt... leányaink gazdasszo- 
nyokká képezik magukat.

A  délutáni szabadidő után jönnek az előadók. Este a napi események meg
tárgyalása, majd közös imával zárul a nap. —

Szükségét érezzük egy kis harangnak.”
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M it tanu lnak?

Hittan, bibliaismeret, gyülekezeti munka az első helyen. Közismereti tár
gyak: írás-olvasás, számtan-mértan, irodalom, történelem, földrajz.

A  külön népfőiskolái tárgyak: néprajz, mezőgazdasági ismeretek, egészség
tan, ének-zene.

G yakorlati m unkák: háztartásban, főzés, mosás, takarítás, kézimunka. (Ez 
utóbbit a népművészet befolyásolja.)

Cél: Krisztusban hívő magyar gazdaasszonyok nevelése.
Pillanatfelvételek: Reggeli áhítat. A  tanulóterem takarítása.
M érleg: Az egész hónap örömöknek és áldásoknak a hónapja.
Orosháza:
November 1-jén megnyílik a 2. evangélikus népfőiskola. 7000 P-ből máris 

több, mint 6000 P van együtt. Csepregi Béla vezeti. A  Missziói Egyesület tu
lajdona. „Egységes vezetés és testvéri közösség áll mögötte.”

N agytarcsa:

A  2000 P-t megkapták. Disznóólát, csirkeólat építettek, a 3. épületbe a vil
lanyt is bevezették. November 1-jén két napra a volt népfőiskolások találkoz
nak. November 4-én nyílik a 3. tanfolyam, amelynek tandíja 160 pengő lesz. 
Új nevelő: Kajos János felsőszeli s. lelkész.

Az 1940. december 1-jei 23. számú Körlevél
100—150 az adakozók száma, akik készen állnak mint eszköz Isten kezé

ben. Tovább folyik a népfőiskolák munkája.

A régi harcosok

November 1—3-ig két tanfolyam testvéri találkozója volt. 26 hallgató kö
zül 18-an jöttek el.

M egindulás

November 4-én fogadalmat tett az új tanfolyam legénysége a két zászlóra. 
18-an vannak. Kerti munka; műhelymunka: asztalosmunka, kosárfonás, 
„sőt még egy kis suszteráj is megnyílt”.
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Gazdajelen tésekből

November 17-én vendégek: báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
és Rásó Lajos egyetemes főügyész.

Tanáraink

A  tanári kar nem változott lényegesen. Irodalom- és énektanár még nincs, 
de mezőgazdasági tárgyakat tanítókkal bővült a testület., Jó  órabeosztásunk 
már fél-eredmény a fiúk nevelésében.” Vannak előadók a szövetkezeti kérdé
sek tárgyalására is. November közepén Budapesten voltak. Terv: december 
elejére a gödöllői kirándulás.

Az orosházi népfőiskola december 1-jén nyílik, 14 fiúból kettő nagytarcsai. 
A nagytarcsai népfőiskoláról, annak tanfolyamairól készült színes diapozitív- 
sorozatot bem utatták Orosházán.

Az 1941. január 1-jei 24. számú Körlevél

Nagytarcsa

„A két népfőiskolának együttes körlevelét immár másodszor bocsátom út
jára.” „...m űhelyünk épült. A  műhely fiaink kedvenc helye. Minden sza
badidőben felbúg az esztergapad. Gyaluforgáccsal van teli a padló. Készülnek 
a tárgyak. Katonaláda, virágtartók, karók, dísztárgyak, fogasok, zsámolyok, 
ami a fiúk kézügyességétől kitelik. Annyira vagyunk, hogy a kőrútunkra 
már egy egész kis vásárt vihetünk magunkkal, hogy így az eladott tárgyak
ból intézetünknek egy kis »tűpénzt« is szerezzünk.”

Tanáraink és a tan ítás
• •

„Tanáraink a kemény hideg ... ellenére is szorgalmasan járnak. Önzetlen 
munkájukért nem tudunk elég hálásak lenni.” „A fiuk nagy elorehaladast 
tettek. ... csak megemlítem, hogy milyen dolgozatokat írtak. Címeik: Mit 
csinálnék, ha harminc holdam lenne? Mi a szövetkezet stb.’
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Két ünnepünk

Mikulás és karácsony. A  népfőiskola csomagot kapott: háziszőttesek és ké
zimunkák érkeztek. Kérés: törölköző, asztalterítő, lepedő, vagy ágyhuzat, 
amit nélkülözni tudnának. A  népfőiskola hálásan megköszönné

Látogatóink

Decemberben a veszprémi református népfőiskola hallgatói jöttek vezető 
jükkel, valamint Orosházáról Csepregi Béla, a nagytarcsai intézmény régi ve- 
zető lelkésze. Itt volt Szőts Lajos felsőszeli gazda és a Stühmer család kül
döttje.

Orosháza — az orosházi leánytanfolyam

„3 év telt el, mióta az első kapavágást megtettük a nagytarcsai öreg temető
ben. Ma már közel 110 azoknak a száma, akik népfőiskolái jelvényük alatt 
olyan szívet hordoznak, amely Krisztusért és a magyar parasztságért dobog.” 
Boldog új esztendőt!

A  TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA
ÉRTESÍTŐJE 1940-1941

Összeállította: Szenczy-Sztehlo Gábor, aki bevezető értekezésében a követ
kezőket írta:

M i a népfőiskola?
„1941 tavaszán a Tessedik Sámuel evangélikus népfőiskola harmadik mun

kaesztendejét zárta le. E három esztendő alatt sokat tapasztaltunk. Megér
tük, ami hihetetlennek látszott, a népfőiskolái gondolat diadalát. Ezért szük
séges, hogy éberen őrizzük tisztaságát. Ma már divatossá vált ez a 
továbbképzési mód. A  nagy összeomlás utáni újjáépítésben nem egy lelkes 
ember kezdett hozzá a népfőiskolái gondolat megvalósításához. A  húszas 
években az egymástól függetlenül több helyütt meginduló munka azonban 
nem lépte túl a népművelés kereteit ... 1938-ban, amikor még mindenki hi
hetetlennek tartotta, a paraszt ifjúságnak több hónapon keresztül internátus
bán való nevelését, evangélikus egyházunk megvetette alapját egy állandó
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népfőiskolának itt Nagytarcsán. Ezek a tények nem jogosítanak bennünket 
semmire, de köteleznek arra, hogy az északi államok evangéliumi öröksége 
és az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján körvonalazzuk, hogy mi a nép
főiskola.

Nem olyan iskola, ahol csak tudást és képesítést adnak. Nem célja, hogy 
adatokkal árassza el az ifjakat, hanem elsősorban szemnyitogató munkát 
folytat. Az ifjak tekintetét ráirányítja azokra a dolgokra, melyeket később 
önállóan kell bővíteniök. Vizsgáztatójuk maga az élet, ezért bizonyítványt 
nem adunk ki.

Nem szakiskola,, mert nem mezőgazdasági szaktárgyakból áll elsősorban a 
tanítandó anyag. A  mezőgazdasági tárgyak csak egy részét alkotják a megta- 
nulandóknak. Ugyanis a szakképzettség csak akkor ér valamit, ha tisztánlá
tással párosulva általános ismeretek alapján épül fel. Kívánatos ezért, hogy 
minden szakiskolába törekvő legény járjon először népfőiskolába, és min
den népfőiskolát járt ifjú szakképzettsége érdekében végezzen földmívesisko- 
lát. Fontos feladata ezen intézménynek a hallgatók nevelése, képessé tételük 
az önképzésre.

Nem népművelési tanfolyam . Ezek ugyanis kizárólagosan a felvilágosítást 
és az ismeretközlést szolgálják. Az előzőkből pedig világosan kitűnik, hogy 
a népfőiskola ennél többet akar: nevelni. Nevelni az együttlakás és az együtt 
dolgozás által. Lényeges és jellegzetes vonása az ilyen módon kifejlődő közös
ségi élet, amely felelősségvállalássá és a közös célokért küzdő összefogássá vá
lik. Ezért nem lehet a néhány hetes tanfolyamot népfőiskolának nevezni. 
Szükség van legalább az öt hónapra, bár még ez is kevés. A  tapasztalat azt 
mutatja, hogy az első két hónap után kezd csak termékennyé válni a közössé
gi élet. Bizonyos, hogy a népfőiskolát végzett fiatal gazdák e tapasztalatból 
kiindulva minden erejükkel azon lesznek, hogy falujukban a népművelési 
tanfolyamok minél erőteljesebben működjenek.

Nem faluvezetőképző a népfőiskola. Sokan szeretnék a népfőiskolát a kivált
ságosak iskolájának feltüntetni. Ezzel szemben hangúlyoznunk kell, hogy a 
népfőiskola kapuinak minden ifjú előtt ki kell tárulniok. Ha vezetőképzővé 
válnék a népfőiskola, az öt hónap csak elégedetlen embereket nevelne, mert 
a vezetőképzéshez évek kellenének szorgalmas, hűséges és alapos munkával. 
Tehát nem agitátorképző a népfőiskola, hanem egyszerűen parasztnevelő in
tézet. A  mindennapi, munkás-parasztéletre való nevelés, amelyben szent az 
Isten, a haza és az otthon. Ez a mindennapi paraszti élet szolgálatot kíván, 
embereket, akik nem hangoskodással, hanem példaadó élettel, önzetlen és 
hűséges közösségszolgálással végzik hivatásukat.

Elvétené ez a tanfolyam a célját és nem nevezhetnénk népfőiskolának azt
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a nevelést, amely az ifjút úgy akarná felkészíteni, hogy falujában mint kész 
egyesületi vezető, vagy bármilyen rendező szerepeljen. Az ilyen tanfolyam 
kötött rendelkezéseivel és útmutatásáival hallgatóit uniformizálná. Az út
mutatásokra és utasításokra az élet sokszor rácáfol. Legyen annak az ifjúnak 
nyitott szeme, lelki intelligenciája és ha tehetséges, akkor biztos, hogy veze
tőjévé válik falujának.

A  népfőiskolái korhatár sem engedi, hogy faluvezetőket képezzünk. A  
17—23 éves legényeknek — ismerve falvaink életét — nincs még szavuk ott
hon. Sokat markolunk és keveset fogunk, ha a népfőiskolát vezetőképzőnek 
állítjuk. Legyen az a mindennapi szolgálatra nevelő intézet.

Nem »öntudatot« nevelő intézet. Divatos szó ez ma: öntudatos magyar pa
raszt. De magyar életünk rákfenéje, hogy a szavak megüresednek és frázissá 
válnak. A  megüresedett »öntudat« szó által vált gyűlöletessé a paraszt és a pa
rasztnevelés. A  jogos elégedetlenségében öntudatosított parasztember csak 
még elégedetlenebbé válik ahelyett, hogy meg tudná védeni igazát. Nem le
het ideálunk az az öntudatosított paraszt, aki megtanult frázisokkal ki mer 
ugyan állni jogai érdekében, de kellő felkészültsége hiányzik. Sokszor így 
vall szégyent az öntudatos paraszt és néhány ilyen bukás után öntudata 
osztálygyűlöletté és önmagát marcangoló keserűséggé változik. Ne öntudat
ra, hanem céltudatra neveljen a népfőiskola. A  céltudatos nevelésben a cél: 
az egyenlő értékű és egyenlő elbánásban részesülő ember. Vértelen és hangta
lan forradalomnak kell lefolynia a parasztság életéért. De a vértelen és hang
talan forradalmár nem az öntudatos, hanem a céltudatos ember. Az öntudat 
sokszor válik szalmalánggá, mely keserves üszköt hagy maga után, a céltudat 
pedig minden akadály (párt, közöny, rosszakarat, megnemértés) ellenére is 
a mindennapi szolgálaton keresztül tör célja feló

M i tehát a népfőiskola? Az elmondottak alapján miért és mi ellen küzd? 
Küzd az új parasztemberért, harcol a saját bűne (önzés, tudatlanság, egyke
rendszer, városbaözönlés, lustaság stb.) és mások bűne (megvetés, kihaszná
lás, félrevezetés stb.) ellen. Evek óta beszélnek a parasztság és a paraszti élet 
bajairól. Csodálatos erőfeszítéseket tettek a bajok orvoslására. Maga a pa
rasztság, de méginkább a vezetők minden utat megpróbáltak és megpróbál
nak, hogy a megrekedt szekeret a kátyúból kihúzzák. Reformok, telepítés, 
szakoktatás, népművelés, erkölcsi ráhatás, példák stb. mindmegannyi út az 
új paraszti élet feló Eredmény? Majdnem a semmivel egyenlő. Mint az utolsó 
kivezető utat emlegetik a népfőiskolát és annak nevelését. De az nem járhat 
ezeken a csődbejutott utakon. Új úton kell járnia. A  Krisztusban újjászületés 
lehet csak ez az új út. Nem veti el a reformokat, oktatást, népművelést stb. 
Haszna van ezeknek is, de csak akkor, ha a Krisztusban újjászületett ember
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által érvényesülhetnek. Valljuk azt és példák is bizonyítják, hogy ezt a célt 
a Krisztusban újjáteremtett ember éri el, mintahogy a népfőiskolák atyja, 
Grundtvig mondja: »Csak a Krisztus által újjáteremtett keresztyén lélek bá
tor, a hitnek a bátorságával állandóan munkálkodó és a célt mindig maga 
előtt látó.«

Az igazi népfőiskola tehát nem lehet más, mint ezen elvek szolgálatában 
álló parasztnevelő intézet. Megnyitja a szemét, növeli a szaktudást, felvértez 
feladatok vállalására, értékeket tudatosít, de mindezen felül adja azt, ami eze
ket a parasztság számára lendítő erővé teszi. Ahol ez nincs, ott nem beszélhe
tünk népfőiskoláról, mert ez a többlet teszi a népfőiskolát népfőiskolává.” 

A z evangélikus népfőiskolái mozgalom eddig közölt rövid története a követ
kezőkkel egészült ki:

1940 nyarán 40 gyermeket nyaraltattak.
A nagytarcsai evangélikus leánynép fő isko lai tanfolyam  
„Az első két tanfolyam után ... be kellett látni, hogy a fiúk népfőiskolája 

csak fél munkát végez, ha a legények mellett a faluban nem állanak a leányok, 
a későbbi feleségek, akik hasonló gondolkodással nem segítenek a falu lel
kén.”

1940. október l-jén 1 hónapos első leánynépfőiskolai tanfolyam nyílt meg 
30 résztvevővel. Az ország 12 helységéből jöttek. 7 Duna—Tisza közi, 5 Pest 
környéki, 9 dunántúli, 4 tiszántúli, 4 felvidéki. Életkoruk 16—23 év. — B akai 
Pétem é apostagi esperesné volt a vezetője. A  fiú-népfőiskola tanárain kívül 
Kada Ju d it aszódi gimnáziumi tanár irodalmat, dr. Ú jváriné Kerékgyártó Ad
rién  néprajzot, G aál Piroska zöldkeresztes szociális nővér háztartástant, Eré
nyi Jú lia  doktornő és Petress A nikó  zöldkeresztes-nővér az egészségtant taní
totta. — Tantárgyfelosztás: I. Vallási tárgyak  heti 4 óra, II. Közismereti 
tárgyak : írás heti 2, számtan 2, ének-zene 2, néprajz 1, történelem—földrajz 
2, egészségtan 2 órában. III. M ezőgazdasági tárgyak : állategészségügy 1, mező- 
gazdaság 5 óra. IV. G yakorlati tárgyak : Háztartástan 12, kézimunka 6, kézi
munka 6, önképzőkör 2 óra. — Napi beosztás: V 27 - V 29-ig takarítás, regge
li, áhítat. V 29— V 2ll-ig  elméleti órák. V 211—V 2l-ig konyhai munka, 
kézimunka. 3-ig szabadidő. 3—5-ig megbeszélések, olvasás. 4—6-ig tanulás. 
V 27-kor vacsora, áhítat. V 29-kor lefekvés.

A z első leánynépfőiskolai tanfolyamot november 5-én, ünnepélyes vizsga
keretében fejezték be.
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A Tessedik Sám uel Evangélikus Népfőiskola 1940—41. évi 
tanévének rövid története

„A harmadik népfőiskolái tanév munkáját 1940. november 4-én kezdtük. 
Közlekedési nehézségek és az őszi munkák miatt a megnyitásra csak 12 nö
vendékünk érkezett meg, de bensőségessé és meghitté tette az első óra ünne
pélyességét, hogy az előző napi népfőiskolái találkozóról ottmaradt végzett 
népfőiskolások baráti szeretete és bizonyságtétele vette körül az újon «an jöt
tékét. Mindjárt első este megbeszéltük az előző években jól bevált önkor
mányzati rendet, és betöltöttük a tisztségeket. Már másnap és ezután minden 
reggel a gazda szava ébresztette fel a társaságot és figyelő szeme felügyelt, 
hogy minden munka ékesen és szép rendben menjen. Gyors öltözés, mosa
kodás után a kijelölt takarítók nekiálltak, hogy minál alaposabb rendet és 
tisztaságot teremtsenek a legényszállásokon. A  konyhások pedig gazdaasszo
nyunk rendelkezései szerint a konyhát látták el vízzel, tüzelővel, majd regge
lire terítettek, mert az ő dolguk a terítés és a mosogatás is. A  számadó, a kisbí- 
rókkal ugyancsak a konyhára vonult: a kisbírók bevásárolnak és a számadó 
látja el őket pénzzel, amiről ő minden hét végén nyugtákkal számol el. Az  
udvarosnak az első héten nem sok dolga akadt, csak a három malac után kel
lett az ólat rendben tartania. Szaporodott azonban a munkája, amikor meg
érkeztek tyúkjaink és segítség nélkül végezni sem tudott télidőben, mikor 
az összes utakat rendben kellett tartania: a hótól megtisztítania, sárban fel
töltenie. Ilyen keretben folyt a munka egész éven át: önkéntesen (mindenki 
maga jelentkezett), önállóan, de felelősséggel.

A szellem i m unkában  is megvolt ugyanez az önkéntességi és öntevékenysé
gi lehetőség. Az önképzőkör elnöki székébe háromhetenként választott elnök 
ült. Jó gyakorlat ez akár a gazdakör, akár a hitelszövetkezet vezetésére. A  fiúk 
sorából kikerülő elnök állítja össze a gyűlés sorrendjét, vezeti azt és adja meg 
a szót még a lelkésznek is,' aki tagként vesz részt az összejöveteleken. A  titkár 
szabályszerűen vezette a jegyzőkönyvet és azt tanúkkal hitelesíttette. A  kró
nikás tolla alól szépen, egymás mellé illesztett szavakban formálódik derűs 
és borús napjaink története. Ebben az önképzőkörben versek íródnak, elő
adások hangzanak el, sokan életünkben először állnak szavalóként az embe
rek elé. De minden felolvasást, előadást, szavalatot megbeszélés követ, me
lyen aprólékosan megvitatják a legények a hibákat és a sikeres szerepléseket.

Mindez azonban csak a tanrenden kívüli szabad idő elfoglaltságát jelentet
te. Pontosan megállapított órarend szerint jártak ki tanáraink Budapestről, 
illetve Gödöllőről, hogy a tudás minden területéről adjanak ízelítőt legénye
inknek, szemüket felnyissák szélesebb látásra és felkeltsék kedvüket új utak
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járására. Tanáraink szolgálni akartak munkájukkal és teljesen önzetlenül vé
gezték azt. Fizetett ember talán nem is tudott volna olyan kitartóan, hideg
gel, sárral nem törődve, eleget tenni vállalt kötelezettségének, mint a mi 
munkatársaink, akiket a paraszti nép iránt érzett szeretetük sarkallt ennek 
a munkának vállalására és elvégzésére.”

Napi beosztás:

Reggel V4 7— este 10 óráig az előző tanfolyamok rendje szerint.

Látogatóink és k irándu lásaink :

Az evangélikus egyház egyetemes felügyelője: Radvánszky Albert báró, 
Az evangélikus egyház egyetemes ügyésze: Dr. Rásó Lajos, Stühmer Ilka, 

Sréter Ferenc, Lehel Ferenc, Túrmezei János, K arhum áki Váinö finn lelkész. 
A KIE-től Pógyor István főtitkár, Bíró György mérnök.

„Tanfolyamunk végefelé jöttek: Kodolányi János, Veres Péter, és Kovács 
Imre és nyitogatták fiaink szemét a parasztsors-magyarsors nagy kérdéseinek 
látására.”

A  népi írók a következő témákról tartottak előadásokat:
Kodolányi János író: Magyar világnézet.
Veres Péter író: Mihez tartsuk magunkat mi, parasztok?
Kovács Im re író: A  parasztéletforma.
Előadást tartottak még Szőcs Lajos, Nagy Béla, Szabó Lajos gazdák Felso- 
szeliből.

Az Értesítő részletesen ismerteti a tananyagot az előző evek értesítői sze
rint, majd a tanév végi eseményeket közli:

„A vizsgára eljött a Népfőiskola- és Tájkutató Intézet 14 hallgatója vezetőta
nárával együtt.”

„Mi is ... kétszer voltunk Pesten. Gödöllőn, az állami mintagazdaságban. 
Körút: Pest megyei alsó egyházmegyében Kiskörös, Kiskunhalas, Soltvad- 
kert. A  másik: Domony, Zsidó, Hévizgyörök, Aszód. Evangelizációt tartott 
”»ácsi Sándor pápai lelkész, 2 héten át Cinkotán. M árcius 23-an volt a vizsga.
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Fenntartás és anyagi ügyek:

Már közel 350 rendszeres adakozó van, havi 350—400 P adománnyal. Kö- 
zületektől ösztöndíjat kaptak a szegény sorsú ifjak részére.

Részleges elszámolás:

1940. március 3 1 .-19 4 1 . március 31-ig.
Bevétel: 10.650,21 P.
Kiadás: 10.650,21 P.
1941 nyarán megkezdődött a népfőiskola 4. házának építése. Szeretnék, ha 
az 1941/42. évfolyamon már használhatnák.

Az 1941. június 1-ji orosházi és nagytarcsai népfőiskolák 27. számú Körlevele

A továbbáradó szeretet

„Ma, amikor a népfőiskolák divatosak lettek, ... felmerült ... az a gondo
lat, hogy mi evangélikusok, miért nem végzünk nagyobb munkát. Hiszen 
mi kezdtük el ezt Magyarországon és mégis mások állítólag száz meg száz 
fiúnak a megmozdulásáról adnak hírt és nagy port vernek fel a népfőiskolái 
munka eredményéről. Éppen azért, mert mi kezdtük el a munkát, tudjuk 
is jól, hogy hogyan kell végezni. A  népfőiskolái munka egyes lelkek munkája 
és soha nem sokó ... Az egyes lelkektől árad tovább a szeretet. Ha nincs is 
nagy látszata, mégis csodálatos, hogy a népfőiskolásokon keresztül árad to
vább ez a szeretet és nem fogy el.”

Szolgáltató szeretet

A  volt népfőiskolás leányok munkája. Ők kezdtek gyűjtést egy kis harang
ra , amelyet a népfőiskola udvarára szántak.

Áldozatos szeretet

Az adományok érkeznek. ... A  szeretet népfőiskolái munkánk alapja és 
éltetője is.



1941. augusztus 21—30-ig „népfőiskolái vezetőképző tanfolyam-ox. szerve
zett Sztehlo Gábor igazgató a keresztyén népfőiskolái munkások munkakö
zössége nevében. Naponta előadásokat tartottak a református, a katolikus és 
az evangélikus népfőiskolák vezetői. Ekkor összegezték a népfőiskolái mun
ka során szerzett módszereket, gyakorlati tapasztalatokat.

* * *

1942. május 1. Az Evangélikus Keresztyén Népfőiskolái Mozgalom Körlevele

„ ...M in t súlyos nehéz köd üli meg agyunkat, lelkünket, a mostani hely
zet. De eljön az az idő, amikor nem lesz így, hanem világosság és fény vesz 
körül bennünket.,,
Á prilis hónap elején minden adakozónak megküldték a „Evangélikus Ifjúság y 
egy lappéldányát, amelyben a népfőiskolánkról volt szó.

N agytarcsa

„Március hó 15-án zártuk Nagytarcsán a Tessedik Sámuel népfőiskola
1941—42. évfolyamát. Záróvizsgánkon igen sokan vettünk részt.” Részletek 
Gérczi Dezső népfőiskolás záróbeszédéből:

„ .. .  Azzal a tudattal jöttem, hogy engem most itt öt hónap alatt valami 
középiskolai képzettségre nevelnek ... De csakhamar megláttam, hogy téve
dek. Igen, képeztek bennünket, de nem középiskolai tanulmányokra, hanem 
Isten igéjére és Jézus Krisztus megismerésére, melyre elsősorban szükségünk 
van. ... Hogy mennyire szükség van a népfőiskolára, azt latjuk az északi álla
mokban, akik már megállják helyüket a modern Európában is. Nem ad a 
népfőiskola teljes gazdasági szaktudást, csak mindenből egy kis ízelítőt. 
Vagyis rámutat arra, az útra, melyen nekünk parasztoknak járnunk kell. 
Megmutatja, hogy tanulnunk kell tovább, magunkat kepezni, hogy mind
azokat a nehézségeket le tudjuk küzdeni, melyek előttünk állanak.”

Szám adás: 1942. március 31. 
Bevétel:
Kiadás:
Maradvány:

11.669,49 P 
11.610,26 P 

59,23 P
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Költségvetésünk: 1942 
Bevétel:
Kiadás:
Maradvány:

43. esztendőre.
12.350 P 
12.095 P 

225 P

* * *

A TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA ÉRTESÍTŐJE 
1941-1942

•  •

Összeállította: Szenczy-Sztehlo Gábor, Nagytarcsa, 1942.
Illusztráció:
A tablóképen: 6 nevelő, 33 hallgató, 3 fénykép a népfőiskola életéből. 
Cím e: A  Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola tanárai és hallgatói 
1941-1942 .

> ) A népfőiskolái m unka a nemzetnevelés szolgálatában

írta: Molnár Béla tanár, a népfőiskola felügyelője
Amikor a nagytarcsai népfőiskolán az első esztendei munka megindult, 

akkor nemcsak mi előadók, hanem legényeink is sokat foglalkoztak azzal a 
kérdéssel, hogy fogalmilag miképpen határozzák meg a népfőiskolái munka 
célját. Ok, a népfőiskolái növendékek határozták meg ezt eképpen: A  népfő
iskolái munka célja a Krisztusban hívő öntudatos parasztság kialakítása.

Ez a meghatározás többé-kevésbé ismerőssé vált a népfőiskolánk falain kí
vül is, főként azok között a kevesek között, akik szívük szerint, szeretettel 
vagy érdeklődéssel figyelték a népfőiskolánk csendes tevékenységét, de elju
tott ez a meghatározás egy-egy olyanhoz is, aki bizonyos idegenkedéssel — 
talán csak az új iránt kijáró idegenkedéssel — nézte a népfőiskolái mozgal
mat. Az ilyen idegenkedők körében ez a célkitűzés is visszás érzelmeket kel
tett. Nekem is magyarázták: Szép, szép-dolog a népfőiskola, helyes is, de a 
célkitűzése... az bizony csak újabb osztályellentéteket fog kiváltani az 
amúgyis erősen tagolt magyar életben... a paraszti öntudat kialakítása újból 
csak osztálygőgre fog nevelni.

Érdemes a kérdéssel egy kevéssé foglalkozni. Ha a népfőiskola valóban az 
amúgy is meglévő ellentétek szaporítására, kimélyítésére vezet, akkor a nép
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főiskolai munka minden buzgalma, lelkesedése ellenére nemzeti szempont
ból meddő munkát végez. De önmagával is ellentétbe jut, mert minden szét
húzás, minden osztályérdek a közösségi szellem jegyében dolgozó népfőisko
lái munkával merőben összeférhetetlen.

A  paraszti öntudattól, az öntudatos parasztságnak a gondolatától lehet, 
hogy sokan húzódoznak. Részint olyanok, akik az öntudat nélküli paraszt 
tömegeket a maguk másfajta érdekeinek szekerébe akarják fogni; ezekkel 
nem érdemes foglalkozni, mert ezek nem jóhiszeműek. De vannak olyanok 
is, akik nem veszik észre, hogy a paraszti öntudat kialakítása a magyar nem
zetnevelésnek egyik legfontosabb feladata.

Az öntudat elsősorban értéktudatot jelent. Vajon várhatunk-e értékes 
munkát, szellemi és erkölcsi értelemben is vett értéktermelő tevékenységet 
egy olyan társadalmi csoporttól, amely nem hordoz magában értéktudatot, 
amely nem eszmél rá és nem tudatosodott benne, hogy ő is értékes tagja a 
magyar társadalomnak? Vajon teljes értékű tagjaként tud beilleszkedni a 
nagy társadalmi, nemzeti közösségbe az a réteg, amely nem látja világosan, 
hogy miben rejlik az ő értékessége?

Ez az értékesség sohasem olyan magatartás avagy tevékenység, amely öncé
lú, hanem mindig a közösség szolgálatában álló. Igazi értéktudata csak olyan
nak lehet, aki tudja, hogy értékes tevékenységével, alkotásával az egész közös
ségnek, elsősorban nemzeti közösségének szolgál. Minél tudatosabban 
ismeri valaki népének, fajának, tájának, vidékének értékeit, annál inkább le
het számítani arra is, hogy ezeket az értékeket a közösségnek szolgálatában 
érvényesíti.

A  népfőiskola elsősorban a népi értékek megvalósításának, érvényesítésé
nek szolgálatában áll. Ezért tartja feladatának, hogy a hagyományos népi 
műveltség erőit megmentse, fenntartsa és erősítse. Ezért szerepel munkater
vének középpontjában a magyarságismeret: a magyar nyelvnek, irodalom
nak, a magyar múltnak, a magyar földnek, a magyar népnek, a magyar nép 
művészi téren megnyilatkozó minden alkotásának helyes megismerése és tu
datos értékelése. Természetesen ezek az »ismeretágak« nemcsak a nemzeti 
öntudat, hanem egyszersmind a paraszti öntudat kimélyítésének szolgálatá
ban is állanak. Mint ahogy a különböző szakiskolák a magyarságismeret 
anyagát elsősorban azoknak a hivatásoknak érdeklődési irányán keresztül 
szemlélik, amelyekre növendékeiket nevelik, éppen úgy a népfőiskola első
sorban a népi értékekre és alkotásokra figyelmes, a magyar parasztság múlt
beli, jelenlegi és jövőbeli szerepét vizsgálja. Ez a vizsgálat azonban nem elszi
getelten történik, hanem mindig az egész magyarságra való tekintettel, a nagy 
összefüggésekbe és kapcsolatokba beállítva. A  népfőiskola feladata rámutatni
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arra, hogy a népi hagyományoknak, népi öntudatnak, népi művészetnek, 
népi életszemléletnek milyen nemzetfenntartó szerepe volt a múltban — és 
éppen a múlt legnehezebb, legválságosabb időszakaiban — és hogy milyen 
feladatok várnak reá a jövőben. Az bizonyos, hogy az az anyag, amelyet a 
népfőiskolái munkában feldolgozunk, sok tekintetben különbözik az »isko
lás műveltség« anyagától, de ez talán inkább az iskolai műveltség kialakítói
nak a mulasztása, amint ezt Györffy István könyve (Népi hagyományaink 
és a nemzeti művelődés) olyan meggyőzően kimutatja.

A  népfőiskola azáltal, hogy munkaanyagában elsősorban a népi értékekre, 
népi alkotásokra, népi sajátosságokra hívja fel a figyelmet, a népi öntudat
nak, a paraszti öntudatnak megerősítését szolgálja, de egyben megmutatja az 
utat arra is, hogy a parasztság öntudatos, értékes tagjai hol, milyen irányban 
szolgálhatják a nagy nemzeti közösséget. Nem abban, hogy az „úri élet” 
életformáit utánozzák, hanem a maguk életformájában megmaradva, azt el
mélyítve és megnemesítve, a maguk értékeit megismerve, felhasználva és gya
rapítva egyben az egyetemes magyarság értékgyarapodását is szolgálják. A  
maga értékeit helyesen ismerő paraszti társadalom ismerheti fel, hogy mi az 
ő szerepe és feladata a nemzeti közösségben, csak így tudja igazán, tudatosan 
és eredményesen szolgálni a magasabb, egyetemes nemzeti szempontokat, 
csak így érhető el, hogy a mai állapotnál fokozottabb mértékben kapcsolód
hassák be alkotó munkájával a nemzet életébe. így válik az öntudatos magyar 
paraszt a nemzeti érdekek, a nemzeti értékek öntudatos és céltudatos szolgáló
jává a maga életformáján belül a maga élethivatásának keretében.”

Evangélikus népfőiskolái mozgalom rövid története

„Immár félévtized telt el azóta, hogy hazánkban 100 finn és észt lelkész 
tanulmányúton járt. Nemcsak részükre volt eredményes és tanulságos, ha
nem a mi részünkre is. Megajándékoztak bennünket egy intézménnyel, 
amely egész hazánknak, de különösen egyházunknak értékévé vált. Ők hoz
ták el hozzánk a népfőiskola intézményét, a parasztnevelés legjobb iskoláját. 
Adományukkal ők tették lehetővé, hogy egyházunkban, Magyarországon el
sőnek, megépüljön az első bentlakásos öthónapos állandó jellegű népfőisko
la. A  finnek szeretetét bizonyítja, hogy nem elégedtek meg az indítással, ha
nem e sorok íróját még a következő esztendőkben kihívták hazájukba, hogy 
közöttük gyűjtsön a felépítendő népfőiskola céljára. Ebből az áldozatos és 
ajándékozó szeretetből épült meg az első népfőiskolái ház, Nagytarcsán.

Alig két esztendő és a népfőiskola elindult hódító útjára.
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1940-ben Nagytarcsán új munkát indítottunk. Megnyílt az első leánynép
főiskola. Ez a szerény kísérlet többeket indított arra, hogy ne csak a paraszt
legények nevelésével törődjenek, hanem felelősséggel hordozzák a parasztleá
nyok nevelésének ügyét is. Gyenesdiáson már 41-ben megindult az első 
tanfolyam, melyet követett a Fédé diakonissza anyaház nagyszerű munkája, 
az első öthónapos, állandó jellegű leánynépfőiskolával, majd 1942-ben újból 
Gyenesdiáson egy kéthónapos leány népfőiskolái tanfolyam. A  testvéregy
házban szintén erőteljesebben indult meg példáink nyomán a leánynépfőis- 
kolai munka. Ma öt év után három állandó jellegű öthónapos népfőiskolája 
van egyházunknak, két fiú- és egy leányiskola, egyenként 30—30 tanulóval 
és két állandó leánynépfőiskolai tanfolyama, egyenként 35—35 tanulóval. A  
református egyházban két állandó jellegű öthónapos fiúnépfőiskola és 14 
tanfolyam működik. Öt esztendővel ezelőtt 10 legény hagyta el a népfőisko
lái épületeket, ma 460 legény és 180 leány indult el, hogy falujában Krisztus
nak, hazának és otthonnak szolgáljon.

Evangélikus népfőiskolái mozgalmunk, országos népfőiskolái m ozgalom m á 
nőtt. Evangélikus egyházunk népfőiskolái szolgáltak példákul és útbaigazítá
sul a testvéregyházak munkájához. Isten megint fel tudta használni az evan
gélium népét az Ő céljainak elérésére. Ajándékot adott nekünk a népfőisko
lában és ez az öt év tanulsága számunkra csak az lehet: minél hűségesebben 
sáfárkodni Isten ajándékával.”

A z 1941—42. tanév története

A  negyedik évfolyam a három első tapasztalatai alapján már határozott 
céllal és kialakult életformáival indult. Az a 32 legény 1941 őszén nem tapo
gatózva jött a népfőiskolára: mi is az, mi fog ott velem történni, hanem vilá
gosan tudta, hogy egy olyan közösségbe lép, ahol szeretet, fegyelem, szolgá
lat, Istennek való engedelmesség gyakorlása a cél. Ezt az életformát kívánja 
úgy a maga, mint faluja számára. A  nagytarcsai népfőiskolái faluban kiala
kult életforma egy új parasztember életformája: Krisztusnak való engedel
messég által szolgálni hazának , otthonnak.

Belső élet:
„A négy hónap munkás napjai töltötték ki a külső keretet. Nagyobb féle

lemmel indultunk ebben az esztendőben a munkának; hogyan tudunk majd 
32 legényt fegyelmezni, hogyan fognak azok egymás mellett maradni, össze
férni? Figyelmüket és érdeklődésüket le tudjuk-e kötni? Mind megannyi ne
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héz kérdés a vezetőknek. Isten azonban velünk volt, Ő nevelt és Ő irányított 
bennünket.

Közösségi élet:
Csodálatosan tapasztaltuk, hogy a fiúk között már az első napokban barát

ságok alakultak, majd egész határozott közösségi szellem, egymás iránt való 
felelősségérzet vert gyökeret. Az előző évek tapasztalata az volt, hogy a tan
folyam vége felé ez a közösségi szellem megbomlik, türelmetlenség, ingerlé
kenység vesz erőt a fiúkon. Az idén ez nem következett be. Sőt az év vége 
felé még jobban kialakultak a barátságok és a közösséghez való ragaszkodás. 
Több volt a szabad idő, több volt a megbeszélési alkalom. A  munka a nagy 
létszám miatt megoszlott. Életük nem volt hajszolt, tanulásban és sietésben 
folyó, hanem mindenre megtalálták a megfelelő időt. Különösen a majd 
mindennapi esti megbeszélések segítettek sokat, ahol a hibákat őszintén el
mondták és elismerték tévedésüket, nem szégyelltek bocsánatot kérni. Vi
szont az őszinte hang, amely a fiúk között uralkodott lehetővé tette azt, 
hogy a közösség előtt tegyék szóvá a másik hibáját.

Iskolánk a népfőiskola célját talán ebben az esztendőben közelítette meg 
a legjobban: felébreszteni a fiúkban a felelősségérzetet, és Istennel való közös
ségen keresztül, közösségben élni embertársaikkal. Mennyivel más volna az 
élet hazánkban, otthonainkban, ha a felelősségérzet és a közösségtudat eleve
nen élne az egyes ember lelkében.

Öntevékenység:
A  fiúk az önkormányzaton kívül, bizonyos felügyelet és irányítás mellett, 

önállóan végeztek egyes munkákat a népfőiskolán. Egyik ilyen volt a gazda
kör vezetése. Maguk választottak gazdaköri elnököt, jegyzőt és a minden 
szombaton délelőtt tartott ülések tárgysorozatát teljesen maguk állították 
össze. Ezeken az üléseken mindig volt egy, a gazdaság körébe vágó tárgyról 
való felolvasás, amelyet hol a Magyar Föld című újságból, hol a Magyar Gyü
mölcsből, vagy más újságból olvastak. Ezenkívül mindig volt egy kis dolgo
zat: milyen az istállóm, milyen a házam, milyen a falum, hogyan képzelem 
el a családi életem, stb. címmel. Végül pedig mindig volt közös megbeszélés 
is, amelyen a magyarság és a parasztság kérdéseit vitatták meg. Szóba került 
itt a falusi iparosság és parasztság kérdése, a diákság és parasztság, a falu értel
miségének és a parasztságnak egymáshoz való viszonya, katonáskodás, kü
lönböző gazdasági módszerek, belterjes gazdálkodás, gépekkel való gazdál
kodás és a szövetkezeti élet. Bizony ilyen tárgyak mellett a másfélórára 
tervezett gazdaköri ülés néha három óráig is eltartott. A  fiúknak ez az önte
vékenysége és önképzése ösztönzést adott a nagyobb arányú olvasásra. Mivel 
elegendő idő állt rendelkezésükre, több könyvet közösen olvastak el és be-
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szeltek meg. De emellett a könyvtárból is volt mindig 30—40 könyv a fiúk 
kezén. Különösen érdekes volt, hogy az idén gazdasági szakkönyveket is ol
vastak már, míg ezt a múltban nem tapasztalhattuk. Az irodalmi könyvek 
mellett pedig nagyon szerették a társadalmi kérdésekkel foglalkozókat. 
Egyetlen egy fiú sem ment haza anélkül, hogy népi íróink közül legalább 
egynek a könyvét el ne olvasta volna.

A  fiúk életében nagy szerepet játszott a szövetkezeti gondolat. Nemcsak 
beszéltek róla, vitatkoztak felőle, hanem gyakorlatilag is kipróbálták. Alakí
tottak maguk között fogyasztási szövetkezetei. Minden ceruzát, irkát közö
sen vettek. Volt fényképész, sőt borbély szövetkezet is. Mindegyik szövetke
zet (mivel rezsi nem volt,) szép hasznot hajtott. Legnagyobb forgalma a 
hitelszövetkezetnek volt. A  fiúk a zsebpénzüket elhelyezték a közös pénztár
ban, viszont amikor nem volt pénzük, kamatra vettek kölcsönt a szövetke
zettől. Ennek is volt pár pengő haszna, de inkább a forgalma volt nagy. A  
cél nem is a haszon volt, hanem inkább a szövetkezés gondolata, az egymá
son való segítés és az egymásért való felelősségérzet ápolása.

Igen nagy volt az érdeklődés az iratterjesztés iránt. Egyes fiúk egész nagy
szerű iratterjesztőkké képezték már magukat. Nem elégedtek meg azzal, 
hogy Nagytarcsát járják végig, hanem a téli egyhetes szünetben öten az 
északpestmegyei falvakat látogatták meg, és több száz pengő forgalmat csi
náltak iratterjesztésükkel amellett, hogy a jó könyvekkel nagy szolgálatot 
tettek az olvasóknak. Sok fiú annyira megszerette az iratterjesztést, hogy vitt 
magával csomagot haza is, hogy otthon folytathassa. Ezek a fiúk aztán be
kapcsolódnak a KJE iratterjesztésébe.

Fejlesztették a népfőiskola könyvtárát is. Részvényeket jegyeztek (10 P), 
amelyből könyveket vásároltak. Ezeket közösen használhatták akkor is, ha 
már otthon voltak. Levelezőlapon kölcsön kérték, majd elolvasás után 
visszaküldték a népfőiskolának. Nem mindegyik tudott megvásárolni 
30—40 könyvet, így azonban hozzájutottak a könyvekben rejlő kincsek
hez.

Az idén télen a nagy hideg megint meglepett bennünket. Betegségek is lá
togattak. De az egészséges élet, a jó ellátás, és az elegendő fűtőanyag megtet
ték a magukét. A  reggeli testedzés volt a legegészségesebb, megadta az egész 
nap ruganyosságát. Az egészség megőrzésénél legutoljára kell megemlítenem 
a legfontosabbat: az ellátást. Az idén, ebben a korlátozott világban bizony 
nagy szó volt, hogy öt disznót tudjunk vágni. Elegendő volt a hús és zsír
mennyiség is. Kenyérrel is el tudtuk látni a fiúkat, bár az első napokban néha 
szűkén mérték. Az első hónapokban nem egy fiú nagyon szépen kigömbö-



lyödött gazdaasszonyunk, Erzsi nénink, kosztján. Isten nemcsak lélekben 
gyarapítóit, hanem megőrzött testileg is.

Látogatások-kirándulások:
A  népfőiskola munkája iránt az idén szintén nagy érdeklődés volt. Szeret

jük a vendégeket, leginkább azokat, akik szeretettel jönnek és lelki kincseik
ből hoznak is nekünk valamit. Nagyon kedves dolog volt mindjárt az első 
napon a régi tanulók látogatása. Kedves ünnepélyünk volt az év elején népfő
iskolánk harangjának felszentelése. Ezt Ruttkay Miklián Gyula bányakerüle
ti püspöki titkár úr végezte, aki már második alkalommal látogatta meg inté
zetünket. Januárban jöttek el hozzánk a Széchenyi Szövetségtől Szalay 
Zsigmond titkár vezetésével 11-en. Köztük volt Békeffy Gábor költő is. Igen 
nagy öröm volt velük együtt lenni. Március 1-jén találkozót tartottunk és 
egy kedves délutánt töltöttünk el a fiúkkal. Meglátogatott Gyimesi Károly 
dr., a Luther Szövetség titkára is, hogy a fiúkat a Luther Szövetség munkájá
ról tájékoztassa. Majd eljött Takács László Vönöckről, hogy a fiúkat, mint 
mintagazda tanítsa meg egy pár gazdasági fogásra. Vendégünk volt a 
csalogány-utcai áll. tanítóképző tanári kara is, akik nagy érdeklődéssel figyel
ték a munkát. A  tanfolyam befejezésével sem szűntek meg a látogatások. Ak
kor tartottunk egy nagyobb ifjúsági konferenciát a KJE rendezésében. A  
Deák-téri Ifjúsági Egyesület egyhetes nyári táborozást, és 20 szegény gyerek 
részére kéthetes nyaraltatást szervezett. Júniusban az evangélikus népfőisko
lák vezetői jöttek össze kétnapos találkozóra. Ez alkalommal a jövő évi tan
menetet és terveket tudtuk nyugodtan megbeszélni.”

Tanáraink:
„Tanáraink ültették el a magokat a fiúk szívében. Nem tudjuk esztendőről 

esztendőre eléggé hangsúlyozni az ő áldozatkészségüket. Hiszen önzetlenül, 
minden ellenszolgáltatás nélkül, a magyar parasztság iránti szeretetből vég
zik munkájukat. Meg kell küzdeniük az utazási és lelki nehézségekkel, mégis 
vállalják a munkát csak azért, hogy a tanítványok minél több magot vihesse
nek haza.”

Előadásokat tartottak az 1941/42. tanévben:
Dr. Kékén András evangélikus lelkész: Társadalomtudomány.
Csepregi Béla evangélikus lelkész: A  finn ifjúságról, Lappok ébredése. 
Magyar Dániel: Állategészségügyi vonatkozások.
Érfalvi Lajos segédjegyző: Közigazgatási ismeretek a gazdák részére.
Dr. Gyimesi Károly evangélikus lelkész: A  Luther Szövetség munkája. 
Galtáth György evangélikus lelkész: Ének tanítás.

Az 1941/42. tanév 34 tanulója közül: négy középiskolai végzettségű (pol-
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v gári) 2 ,'két gimnáziuma volt 1-nek, a többi 6 elemit végezett, kivéve a két 
felsőszeli legényt, akik nyolc osztályt jártak. Három fiú iparos, kettő pedig 
napszámos, a többi 29 mind 4—60 holdas gazdák gyermekei. Vidékenként: 
dunántúli 14, kisalföldi 2, Duna-Tisza közi és nagyalföldi 7, Pest környéki 
4, tiszántúli 2, nógrádi 3, erdélyi 2. Életkorra: 1 fiú 24 éves, egy 37, három 
17, 29 pedig 18—19 éves volt. Tizennégy ösztöndíjas, három ingyenes, (a liszt 
és zsír, valamint a szappan készletet fedezni kellett). A többi fizetőtanuló
ként vett részt a tanfolyamon.

Fenntartási és anyagi ügyek
%

„Az intézet adományokból tartja fenn magát. Rendszeresen sem állami, 
sem egyházi támogatásban nem részesül. Adományait a havonta megjelenő 
körlevelek útján gyűjti. A körlevelek által a népfőiskola támogatására hatal
mas segítő tábor alakult ki. Istennek csodája ez, hogy amikor az önzés diada
lát üli a világban, egy intézmény fennállását pusztán adományoknak köszön
heti. Még nagyobb csoda az, hogy ezek az adományok nem csökkennek, 
hanem évről-évre növekednek. Rendszeres havi megajánlóink száma 
350—400 között van. Nagyobb adományok által sikerült az intézetet tovább 
fejleszteni. így tavaly, műhelyt és ólakat építettünk, az idén pedig negyedik 
házat, három szobával és mellékhelyiségekkel. Nagyobb adományok tették 
lehetővé kis gazdaságunk fejlesztését is. Ma már számos tyúk, kacsa népesíti 
be a baromfiudvart, négy bárányunk és öt malacunk van az ólakban. Az ada
kozók a magyar társadalom minden rétegéből toborzódnak. Vannak köztük 
gazdagok, de vannak egészen kisfizetésű hivatalnokok, sőt nagyon sok ada
kozó gazdálkodó vagy munkás. Akinek szívét megérinti Isten, az mindig 
megtalálja a módját, hogy ezt a szolgálatot elvégezze. Aki felelősseget erez 
a magyar paraszt ifjúság lelke iránt, az adományaival támogatja az intézetet.

Részletes elszámolás a bevételekről és kiadásokról 
1941. m árcius hó 1-től 1942. m árcius hó 1-ig

Bevételek 1941. március 31-től 1941. november 1-jéig:

Postatakarék, adományok, offertórium, stb.
1941. november 1-től 1942. március 31-ig 
Postatakarékpénztár útján befolyt

4.557,64 P 

3.738,50 P
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HP J /• / /landíj címen
Adomány, offertórium, stb. 
Egyéb bevételek

1 .15 2 .-  P 
1.332,81 P 

888,54 P
ÖSSZESEN: 11.669,49 P

Kiadás 1941. március 31-től 1941. november 1-jéig:

Személyi, fenntartási, általános, stb.
1941. november 1-jétől 1942. március 31-ig
Személyi
Fenntartás
Általános

ÖSSZESEN:
Bevétel
Kiadás
Maradvány

4.290,36 P

749,70 P 
4.650,91 P 
1.919,26 P

11.610.26 P 
11.669,49 P
11.610.26 P 

59,23 P

Elszámolás a különböző szövetkezetekről:
Fényképészeti szövetkezet forgalma: 60 P. Maradvány: 9 P 22 fillér. 2. Bor

bély szövetkezet. Bevétel: 17 P 72 fill., Kiadás nem volt. 3. Könyvtár szövet
kezet. Bevétel: 168 P. Kiadás: 162 P. Maradvány: 6 P. Könyvkötő szövetkezet. 
Bevetel 42 P 60 fillér. Kiadás ugyancsak 42 P 60 fill. Maradvány a meglevő 
könyvkötőanyag, vászon, papír, zsineg, stb. 5. Hitel és fogyasztási szövetke
zet. Bevétel: 205 P 45 fill. Kiadás: 191 P 11 fill. Maradvány: 14 P 34 fill.

A  szövetkezeti készpénzmaradványokat a közös kép megcsináltatására 
használtuk fel/’

1942. december 1.
EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLÁK KÖRLEVELE BUDAPEST, 
NAGYTARCSA, OROSHÁZA

Nagytarcsa
November 15. a népfőiskolások kis serege fogadalmat tett.
,,A háborús korlátozások ellenére az ellátásunk megfelelő.” Disznókat vág
tak. A látogatók sem jönnek üres kézzel. Törölközőt, konyharuhákat 
apnak.

Darnai Ferenc vezető lelkészt behívták katonának.
Az 1942—43. évben Szenczy (Sztehlo) Gábor már nem vezette a nagytarcsai
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népfőiskolát, mert kerületi missziói lelkészként szolgált és így valamennyi 
népfőiskola ügyét intézte. Azonban rendszeres előadója maradt a nagytarcsai 
ifjaknak.

A NAGYTARCSAI TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA 
ÉRTESÍTŐJE 1942-43 .

Összeállította: D arnai Ferenc igazgató, nevelő-lelkész
Üzen egy régi népfőiskolás. (Gyarmati Béla írása)
„Ingadozó gyermekifjú létemre barátok nélkül nőttem fel. Pedig minden

ki, aki visszapillant 16—21 éves életkorára, tudja, mennyire nélkülözhetetlen 
egy őszinte barát ebben a korban. Egyedülvaló életem ... nem múlt el teljes 
hiábavalóságban. Lelkemben valami titkos vágy ébredezett: — Mi az élet? — 
Mi a célja? ... Miért elégedetlenek az emberek? — Miért? ... Kergették 
agyam gondolatai egymást ... Bújtam a könyveket és a természetet, hogy az 
agyamban egyre feltorlódó »miért«-ekre választ kapjak. Sok hasznos ismeret 
és megfigyelés birtokába jutottam. ...

Ilyen gondolatvilággal lettem katona és ezzel kerültem a népfőiskolára. 
Az azóta eltelt rövid egy esztendő ismeretei és sokszor véres élettapasztalatai 
nagyon lehűtötték a népfőiskolán szerzett lendületes alkotnivágyásomat. 
Megfontoltabbá, s ha lehetséges még hallgatagabbá nevelt. Az a hitem, hogy 
a múltat felidézve, jól meghányva-vetve, biztosabb lépésekkel haladhatunk 
a sokat emlegetett szebb jövő és igaz célunk felé.

Felidézem készülődésemet a népfőiskolára és az ott eltöltött időt. Nincs 
az a mohamedán, aki oly szent vágyódással nézzen Mekka felé, mint ami
lyen, szinte szektás rajongással fordultam akkor Tarcsa felé. Most minden ra
jongástól mentes józansággal ítélem meg az ott eltöltött időt. Látásokat adott 
a népfőiskola. Új életszemléletet és egyre szilárdabb meggyőződést. Sokan 
megkérdezték azóta — Mit tanultál ott? ... Érdemes volt-e elmenni? — A  
második kérdésre könnyen és őszintén felelhettem. Teljes mértékben érde
mes volt. Itt lettem azonban először figyelmes arra, hogy mily fájdalmasan 
közömbös sokaknak üdvösségre jutásuk és nemzeti létük kérdése. Hogy mit 
tanultam? Ez iskolában vált világossá előttem Isten kegyelmi üzenete. ... A  
másik, ami ugyancsak döntő fontosságú egy keresztyén és magyar ifjú életé
ben. Itt, ezen a népfőiskolán ismertették meg velem a magyar falu, a magyar 
nép társadalmi és szociális kérdéseit. Itt bontakozott ki előttem a falu ezer 
baja-jaja.
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... Maguknak a népfőiskolásoknak is szinte évről-évre megújuló és mindig 
eldöntetlen kérdésünk: parasztok vagyunk vagy nem vagyunk parasztok? 
Aki a falu társadalmi szerkezetét ismeri, belátja, hogy a földdel bánó népet 
nem lehet »parasztinak nevezni. A földből élők (napszámos, részes, kanász, 
gulyás, béres, kocsis, törpebirtokos, kisbirtokos) három társadalmi csoport
ból, három néprétegből tevődik össze, úgymint a negyvennyolcban felszaba
dult jobbágyságból, amelynek nagyrésze ma is két keze után él. Kisebb része 
azonban szerzett tulajdont, vagy bent maradt abban a telekben, amelyet föl
desurától eddig használt. A  köznemességből, aki eleve élvezett kiváltságokat 
és tulajdonnal rendelkezett. ... A harmadik a v áro si.. ” (Az „üzenet’-nek itt 
vége, mivel az Értesítőből az 5—6. oldal hiányzik.)
Egyéb események:

„ ...  Vájt a Vilmos lelkész 1 hét után Svédországba utazott. A  népfőiskola 
nevelő nélkül maradt. Míg Darnai Ferenc leszerelt (december 19.) Kozma Fe
renc diakónus nevelősködött. — 14 fiú volt, — mert egy bevonult. Egy hetes 
tanulmányúton voltak a Galga-völgyében: Hévízgyörk, Aszód, Domony, 
Iklad, Zsidó, Galgagyörk, Csővár, Ácsa, Galgaguta helységekben gyűjtöttek 
tapasztalatokat. Megrendezték a KIÉ—LÓK 3 hetes tanfolyamát is Nagy- 
tarcsán.
M árcius 14-én du. az évzáró műsor a következő volt:

1. Erős várunk...
2. Bazan Mihály: A tékozló fiú (Előadás)
3. Mórocz Dezső: Reményik Sándor: Kegyelem. (Szavalat)
4. Isó Vince: Milyen érzésekkel jöttem és milyen érzésekkel megyek el a

népfőiskoláról. •
5. Pecznyik Pál: Természet ébredése. (Szavalat)
6. Bertalan István: Az ifjúság lelki bajai. (Előadás)
7. Énekszámok. (A fiúk együtt, karban adják elő.)

Jelenté magát Jézus...
Ne szállj perbe énvelem...
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág...

8. Mit is csinálunk a népfőiskolán? (Jelenet, előadják: Molnár Lajos, Tencz 
Henrik, Udvardi János).

9 Rippert János: Erdélyi József: Csillagok, Bocsánat. (Szavalat)
10. Pszota Ferenc: Akikről mi tanultunk. (Előadás)
11. Kráhling Henrik: Egy nap a népfőiskolán. (Beszámoló)
12. Sinka Mihály: Ady Endre: Adám hol vagy? (Szavalat)
13. Büki János: Akik minket tanítottak. (Beszámoló)
14. Népdalok: (Karban)

/
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Ősszel érik babám...
Szánt a babám...
Elindultam szép hazámbúl 
Felszántom a császár udvarát...

15. Piri József: Nehézségeink. (Beszámoló)
16. Pecznyik Pál: A  népfőiskola feladata a magyar életben.
17. Darnai Ferenc igazgató zárszavai.
18. Finn és magyar Himnusz.

Az Értesítő beszámol arról, hogy a tanévben beteg nem volt senki.
Az élelmezésről szólva megtudjuk, hogy az intézeti ólakban 4 birka és 3 

hízó biztosította az ellátást, a veremben pedig bőségesen volt télire eltett 
zöldségféle.

Gazda köri program :
1. Himnusz. 2. Elnöki megnyitó. 3. Szavalat: Erdélyi J. Szérűn. 4. Előadás: 
Hogyan szerelnék fel egy 15 holdas kisgazdaságot. 5. Szavalat: Ady E.: Ha
dak útján. 6. Előadás: Falum ifjúsága. 7. Szavalat: Erdélyi J.: Szomorúfűz. 8. 
Könyvismertetés: Rézler Gyula: A  parasztéletforma csődje Szovjetoroszor- 
szágban. 9. Népdalok: Előadja a gazdakör énekkara. 10. Szavalat: Erdélyi J.: 
Kis szék. 11. Előadás: Falunk társadalmi élete és kérdései. 12. Szavalat: Remé- 
nyik S.: Ahogy lehet. 13. Új elnök választása. 14. Hiszekegy.

Látogatók, vendégek:
Csaba Antal nemeshelyi lelkész és Tencz János gazda (Nemesfa) fiaikat 

hozták el. — Kajos János az orosházi népfőiskola vezető lelkésze. A  Deák téri 
konfirmáltak köre. — Zsidói gyülekezeti csoport. Rácz Ernő evangélikus lel
kész Szakonyból. — Roósz Károly és Birkás István orosházi népfőiskolások. 
— A  Györffy István parasztkollégium diákjai. — v. Kudriczy István vezérőr
nagy a leventék országos parancsnoka, Bárdossy László ny. miniszterelnök 
az évzárón. — Dr. Kis Ferenc orvosprofesszor.

Terveink:
Istálló felépítése. Pénz nincs, de gyűjtést indítanak, mégpedig volt növen

dékek útján a falu bevonásával. „Ha az istálló meglesz, úgy egy kisebb gazda
ságot akarunk berendezni. Erre mi itt Nagytarcsán nagyon is rászorulunk, 
mert nemcsak most, hanem egyébként is nehéz egyes dolgokat beszerezni, 
ugyanis Pest közelsége miatt a helybéliek a piacon adják el terményeiket. 
Tervünk az, hogy kb. 10—12 hold földet bérelünk, s így lovat és legalább 1
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fejőstehenet tartunk. Ezzel meg lenne oldva a fuvar és a tej kérdése is, ami 
mindig sok nehézséget okozott.”

22 fiút tudnak elhelyezni a Finn Házban, de szeretnénk bővíteni, hogy 26 
férjen el.

Előadói karunk:
„Előadóink ebben az évben is fáradhatatlanul végezték a tanítás áldozatos mun
káját. Valóban áldozatos volt ez a munka, ugyanis a megemelkedett fuvard íjak  
m ellett nem állo tt módunkban kocsit küldeni az állom ásra úgy, mint azt az előző 
években tettük. így gyalog tették meg előadóink estéről estére a négy kilométeres 
utat. Ezt az áldozatot csak akkor tudjuk kellően értékelni, ha meggondoljuk, 
hogy a téli esős, havas időben, vasúton való hosszabb utazás után kellett gyalogol
niuk. Mindezek ellenére hűségesen és fáradhatatlanul jöttek.”

Az alábbi „előadóink, akik egy vagy két alkalommal látogattak el hozzánk 
s ekkor tartottak előadást legtöbbször összefoglaló témakörben:

Gál László GYOE intéző: A  kerti vetésforgóról.
Szabadi Béla gimn. tanár: Károli Gáspárról és Balassa Bálintról.
Bonnyai Sándor KIÉ titkár: Az evangélikus ifjúságról.
Szegfű Pál: gimn. tanuló: Petőfiről.
Ravasz Ferenc tanító: A  magyar népművészetről.
Dr. Kring Miklós tanár: A  magyar történelemről.”
A  növendékek közül a Dunántúlról 11, az Alföldről 2, a környékből 1, 

helybeli 1 volt. A  legidősebb tanuló 29, a legfiatalabb 16 éves. Jól megértet
ték egymást. Átlagkoruk 18—21 év. — Volt százholdas, de többen nincstelen 
családból származók. — 1 kőművesinas, a többi földműves. 2 kivételével szü
lei birtokán dolgozik.

Az Évkönyvben illusztrációul hét kép: A  hallgatókról, Tessedikfalvárói, a 
Györffy Kollégium diákjairól, az igazgatói lakásról.

Tantárgyak szerint végzett m unka:
A  népfőiskolának nem lehet más célja, mint az ide kerülő ifjakat az élethez 

szükséges ismeretek birtokosává tenni. Ezt olyan módon kívánják elérni, 
hogy ne holt ismeretekhez jusson az ifjú, sem olyanhoz, amely tőle és attól 
a világtól, amelyben él, idegen. Befejezett tudást sem lehet adni, hiszen az 
idő nagyon rövid. A  népfőiskola irányítani akar és elvezetni a tudás mezejé
nek mennél szélesebb területére. Fő céljuk a nevelés, s minden tárgy ezt a 
célt szolgálja. Az ifjú öntudatosítása, ismereteinek gazdagítása tehát kirázó- 
lag a legfőbb feladat, amely az új életre jutás szolgálatában áll.
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Ma még kevesen vannak, akik szükségét érzik a népfőiskolái oktatásnak, 
de hiszik, hogy ha lassan is, de mind többen lesznek olyanok, akik meglát
ják, hogy mit tett Isten az északi államokban éppen a népfőiskolán keresztül. 
Lehet, hogy ezzel az eszközzel akarja az Úr a szebb, boldogabb Magyaror
szágot is megteremteni.

Keresztyénségünk — M agyarságunk:
— A  magyar könyv (heti 3 óra)
— A magyar múlt (heti 2 óra)
— A magyar föld (heti 1 óra)
— A magyar nép (heti 1 óra)
— A  magyar társadalom (heti 1 óra)

(szocializmus, kommunizmus)

Mezőgazdaságú nk:
— Földmívelés (heti 2 óra)
— Állattenyésztés (heti 2 óra)
— Állategészségügy (heti 1 óra)
— Konyha- és gyümölcskertészet (heti 2 óra)
— Termelés és értékesítés (heti 1 óra)

M indennapi ismeretek:
— írás-fogalmazás (heti 1 óra)
— Számolás (heti 2 óra)
— Ének és zene (heti 2 óra)
— Egészséges élet (heti 1 óra)
— A természet világa (heti 1 óra)
— A közügyekben való jártasság (heti 1 óra)
— Ezermesterkedés (heti 3 óra)

„Tankönyvet nem használ a népfőiskola. Az ismereteket elő szó utján jut
tatja el a növendékekhez. Meglátásunk szerint ez a leghatékonyabb eszköz. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy könyvet nem használunk, sót igen sokat ol
vasnak, úgy az előadók, mint a növendékek. Tervünk az, hogy a könyvszere- 
tetet vigyék haza otthonukba. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy hazatért 
fiaink kis könyvtárat gyűjtenek maguknak, kísérleti telepeket létesítenek, 
hogy meggyőződjenek a tanultak valóságáról. Ez a tény, ha nem is ertekeles, 
de bizonyíték arra, hogy a népfőiskola mint iskola sem felesleges és van hiva-
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tása, melyet be is tölt eredményesen. Öt év tapasztalatai arról beszélnek, 
h°gy a jövőben sokkal nagyobb eredmények következnek. Ez bennünket 
nem öndicséretre, hanem alázatra indít, s nem szűnünk meg munkánk köz
ben sem Isten megsegítő kegyelméért fohászkodni.’’

A népfőiskola anyagi ügyei:
160 P személyenként a díj.
H. Gaudy László budapesti igazgató tanár gyűjtési mozgalmat indított.

„ . . .A  nagytarcsai közösség tagjai igen sok természetbeli adományt hoztak. 
A  befőzéshez szükséges paradicsomot, zöldbabot, uborkát, zöldpaprikát, 
burgonyát biztosítva segítettek abban, hogy éléstárunkat ismét meg tudjuk 
tölteni a téli étkezéshez szükséges holmikkal.”

„Van egy szomorú jelenség ... és pedig az, hogy másutt élő földművesség 
igen csekély számban áldoz erre a célra. Inkább a városi középosztály segít. 
Mi hisszük, hogy el fog következni az az idő, amikor meglátja a falu népe 
a népfőiskola nagy jelentőségét az ő életükre és részt fog vállalni a népfőisko
la anyagi terheinek viselésében.”
„Harmath István pénztáros által összeállított 
Zárszámadás az 1942—43. évről:
Bevétel: 14 654,24 P
Kiadás: 14 288,80 P
Maradvány: 365,44 P
Az új, 1943/44. évi 5 hónapos tanfolyamra a tandíj: 200 pengő lesz.”

1943. június:
A TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA 
KÖRLEVELE NAGYTARCSA

írta: D am ai Ferenc népfőiskolái lelkész

— Az évzáró ünnepélyről beszámoló.
— A  hazatérő fiúk leveleiből beszámoló.
— Darnai Ferenc Hévizgyörkön, majd Orosházán, Tótkomlóson, Dab- 
ronyban.

Állandó munkaerő van, aki a kertet gondozza. Az ólakban 7 cigája bárány, 
3 süldő, húsnyulak, csirkék vannak. Az épületek jó kihasználása érdekében 
nyáron a Deák téri gyülekezet nyaraltatása kezdődik. Most meszelnek, csino-
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TESSEDIK SAMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFÖISK0LI1 KÖRLEVELE
N A G Y T A R C S A 1

•  •
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• / . ..

Kedves Testvérem!
. . . v : ;. • ' •
A d jad  f iam  a  te  sz ív ed e t n ekem  és a  te  sze

m eid  a z  én u ta im a t  m e g ő r iz z é k . , , ■
Péld. 23, 26.

Mindnyájunkhoz szóló kívánság ez, de kü
lönösen az ifjúság számára van sok mondani
valója. Egészen határozottan a népfőiskolára 
készülő ifjúságtól követeli az Úr, mert az ide
kerülő ifjúság szívét. kéruazzal a céllal, hogy. 
útjain járjon. Napjainkban igen sokat beszélünk 
arról, hogy ifjúságunk nem az Úr útjain 'jár, 
ifjúságunk szívének ura nem az élő Isten, hanem 
a Sátán.

Vájjon hordozzuk-e ifjúságunk lelki életét 
imádságos felelősséggel Isten színe előtt nap- 
ról-napra? . .

Az Úr mondotta, hogy adjuk szívünket, adja 
az ifjúság az 'ő  szívét néki, adjuk-e vájjon a 
miénket s imádkozunk-e olyan ifjúságért, amely 
az Úrnak útjait járja. A népfőiskola Istentől 
nyert feladata alapján,azért van és azért dol
gozik, eddig igen kevés ifjú hallotta meg a hívó 
szót. Imádkozzunk azért, hogy minél többen 
jöjjenek ide a népfőiskola falai közé és köves
sék az Úr szavát. , <

A nyaraltatás, végleg befejeződött, most 
folynak a takarítások, hogy az ifjakat tiszta 
szobák várják. Általában takarítás folyik az is
kola körül is, hogy rend legyen a kezdésre.

Legutolsó híradásunk óta zajlott le népfő
iskolánkon a közösségek konferenciája, amely 
lelkileg igen áldott alkalom volt és anyagilag 
igen sokat jelentett a népfőiskolának. Itt külön 
meg kell emlékeznem ^ nagytarcsai hívek áldo
zatkészségéről, akik természetbeni adományok
kal segítettek abban, hogy az összesereglett sok 
száz embert .minden nehézség és bajok nélkül 
tudtuk ellátni élelemmel. Ez a - konferencia a 
tavalyinak megismétlése volt és hisszük, hogy 
most már rendszeresen fogunk itt tartani kon
ferenciát és ilyen módon is ki fogjuk tudni hasz
nálni népfőiskolái telepünket.

Kamránkban az üvegek megteltek és itt 
Isten iránt mélységes hála él bennünk, hogy 
lehetővé tette azt, hogy a befőzéseket el tudtuk 
intézni a'nyári szárazság ellenére, .pedig mi kis- 
hitűen rhár-már kétségbe estünk, arra gondolva, 
ebben az évben nem lesz úgy, mint a tavalyi 
esztendőben. •

Igen kevés jelentkezőnk van eddig, de az 
Úr próbára akarja tenni hitünket. Egészen bizo-

. * . / 
Nagytarcsa, 1943 november hó.

» j *
. /

nyos az, hogy fog küldeni ifjakat, hiszen sokan 
imádkoznak azért. November 8-án fog kezdődni 
egy háromhetes tanfolyam, majd utána a hosszú 
tanfolyam, az előbbit a KIÉ megbízása alapján 
rendezzük, épen úgy mint az elmúlt évbert. Á ta
valyi' tanfolyam igen jó eredménnyel zárult, 
ezért vállaltuk ebben az évben is a rendezés 
munkáját. <

Kedves adományok érkeztek hozzánk,' kérő 
szavunkra, egy testvérünk hat darab törülkö
zőt küldött, egy volt népfőiskolás leánytestvé
rünk két konyharuhát. Hálásan köszönjük test
véreink gondoskodó szeretetének ilyen módon 
való megnyilatkozását és továbbra is kérünk 
ilyen dolgokat. Gondoljanak ránk' a testvérek 
ilyen konyharuhákban, kézimunkában bizony 
nagyon szegények vagyunk és szeretnénk csi
nosítani szobáinkat.- '■ '

Könyvtárunk ismét gyarapodott,- br. Rad- 
vánszky Albert úr értékes könyvcsomagot kül
dött, a K1E szövetségtől is kaptunk igen szép 
és értékes könyveket. - 
' Ezúton mondunk hálás köszönetét az ado
mányokért. - ■’ . . . .

Nem lehet elhallgatni az adományok kül
désében tanúsított hűséget testvéreink részéről, 
kérjük az álhatatos és kitartó imádságot is. Erre 
igen nagy szükségünk lesz, az új esztendőben 
imádkozzunk népfőiskolánkért, fiukért, hdgy 
legyenek fiúk,’akik eljönnek ide, és'hogy* itt 
meg is találják az élő Istennel való közösséget. 
A - népfőiskola anyagi ügyeiért, a népfőiskola
munkásaiért. - •/

Szeretettel kell • megemlékezni egyik volt 
növendékünk édesanyjáról, özv. Font Lajosné- 
ról, aki meghívta gazdasszonyunkat, hogy nála 
főzzük meg az évi lekvárszükségletünket. Isten 
ilyen módon gondoskodik a népfőiskola szük
ségleteiről napról-napra, hogy felelősséget éb
reszt emberekben, Áldott legyen érte az Ő szent 
neve. . . ..

Igen nagy nehézségekkel halad az istálló
építéshez az anyag igénylése, az. ehhez szüksé
ges dolgok még nem állanak rendelkezésünkre, 
gondoljunk erre is imádságainkban.

Elseje óta ismét van mindenesünk, egy volt 
népfőiskolás ifjú, aki szorgalmasan végzi a ház
körüli teendőit. , ■ • -

Testvérem életére Isten gazdag áldását kéri 
testvére a Jézus Krisztusban

;  • Damai Ferenc. 
népfőiskolái lelkész.

Körlevél 1943 novemberében
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sítanak. Portörlőt, konyharuhát kérnek. Radvánszky Antal 100 P adománya 
könyvvásárlásra. (600 kötet van!)

„A  helybeli Hitelszövetkezet — amely Blaskovits Oszkár igazgató tanító 
úr vezetése alatt áll — megajándékozott bennünket két térképpel. Az egyik 
Magyarország politikai, a másik Magyarország általános térképe. Ezúton is 
hálás köszönetét mondunk érte.”

A  népfőiskoláról levelezőlapok készülnek, a következő hónap elején körlevél 
helyett 1—1 ilyen levelezőlapot küldünk.

1943. július—augusztus:
A Tessedik Sám uel Evangélikus Népfőiskola Körlevele 
N agytarcsa

Összeállította: D arnai Ferenc

Darnai Ferenc igazgató meglátogatta június első hónapjaiban a Veszprém 
megyei volt növendékeket: Járt Kiskamondon, Somlóvecsén, Dabronyban. 
„Egy kis jó tárcsái levegőt vittem nekik.” — Volt a Maros-parton diák- 
iparosfiúk táborában, Békéscsabán, Tahiban, Fonyód-Bélatelepen. — A  nép
főiskolán folyik a nyaraltatás: újabban az újpesti egyháztól.

A  lelkészi lakra nincs már tartozás. Reménykednek, hogy gondolhatnak 
a népfőiskola végleges kiépítésére, amilyennek elindítói akarták és látták an
nak idején képzeletükben.

Néhányan egy-egy fiú évi ellátásának díját vállalták.
„ ...N agy segítség ez nekünk, mert bizony a népfőiskolái munkánk nem 

tart ott, hogy a magyar falu látná annak szükségét, s bizony sok esetben az 
anyagiak jelentik sok szülő részéről a legnagyobb akadályt abban, hogy fiu
kat elküldjék a népfőiskolára.”

Kemény Péter budapesti vallástanár 11 kötetből álló könyvadományát 
kapták meg 72 P értékben. — Törlőruhák is érkeztek. Erzsi néni vezeti a
konyhát.
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1943. november:
A TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA KÖRLEVELE 
NAGYIARCSA

%

Összeállította: D am ai Ferenc

A  Közösségek Konferenciáján összesereglett több száz ember. — Kevés je
lentkező van az új tanévre, mely november végén kezdődik. November 8-án 
3 hetes KIÉ tanfolyam lesz. — Új teológus vállalkozik nevelési munkára. 
Konyharuha és könyvajándékok érkeztek, özv. Font Lajosné egy növendék 
édesanyja meghívta a gazdaasszonyt, hogy nála főzze meg a népfőiskola 
lekvárszükségletét. — Az istálló építése igen nagy nehézséggel halad. — No
vember 1-től van mindenes, egy volt népfőiskolás ifjú személyében.

1944. január:
A NAGYIARCSAI TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA
42. SZÁMÚ KÖRLEVELE
Összeállította: Tóth László népfőiskolái igazgató

„Az ige, az imádság, a hit, a tudomány, a nevelés, a tanítás mind-mind a 
Jézus szolgálatának ügyét kívánja munkálni.”

„Erre a szolgáló életre vállalkoztam én is, mikor a népfőiskolánk idei tan
folyamának vezetését, nevelési munkáját elvállaltam” — írja Tóth László.

A hűség próbája

November 8—december 4-ig Sztehlo Gábor vezetett tanfolyamot. 16 nö
vendék volt, akik közül 4-en maradtak a 4 hónapos tanfolyamra, bár többen 
szerettek volna maradni, de „a háborús viszonyok — testvér, apa katonai be
vonulása — miatt haza kellett utazniok”.

1943. december 6-án nyílt az új tanfolyam. Ekkor még csak 6 ifjú volt. 
Újabb üzeneteket küldtek, de a lemondás sorait kapták. „A válaszokból fájó- 
an győződhettünk meg, hogy a mai nehéz idők mennyire próbára teszik 
mindnyájunk hitét és hűségét. Két ifjú családjában betegség, háromnál kato
nai bevonulás, ötnél más háborús viszonyok adta nehézség szolgált akadá
lyul eljövetelüknek. Egy héttel később még a 6-ból is táviratilag hazahívtak 
egyet, úgyhogy most csak öt ifjúval foglalkozunk. Felmerült a kérdés: 
Érdemes-e? Azonban kévésén is hűnek kell lennünk.”

A  felügyeleti bizottság új toborzást indított útjára.
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A szeretet soha el nem fogy

br. Radvánszky Antal 150 P adományt küldött könyvtárra. Dr. Völgyessy 
Ferenc „Minden lélek” c. könyvét küldte ajándékba. Zamlinszky Lujza a 
Harangszó 1942. évi évfolyamát adományozta. Csiki-Lengyel Mária a Ma
dách Színház tagja Rock Iván a „Sebész találkozik az Istennel” c. művét aján
dékozta.

1944. február:
A NAGYTARCSAI TESSEDIK SÁMUEL EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA 
43. SZÁMÚ KÖRLEVELE 
Összeállította: Tóth László

A Bibliából Ján  16,33/b evangéliumát idézve kifejezi Tóth László azt a re
ménységet, ami mindenkiben megvolt a háború utolsó éveiben: „ ...  ha meg
érted az Ú r Jézus kijelentését, akkor megállsz mint kószál, akkor lelkedben 
szelíd békességgel, csendes türelemmel tudod várni a fehér galambot, az új 
életet adó zöld békeágacskával.”

Január elején 11 fiú van. A  bányakerületből 7, a dunántúliból 2, a tiszaiból
2.
I. 4-én Dr. Karsay Gyula adománya 1 hízott sertés, amit levágtak.
I. 19. budapesti kirándulás.
I. 23. vasárnap, népfőiskolás nap. Vendégek az orosházi fiúk.

Szer etetve szeretettel...
Karácsonykor csak fenyőággal ünnepeltünk. Nőtel Gyula játék-ajándékot 

küldött. Mátyás Simon Ferenc, Domaniczky Irén újság, könyv, folyóirat 
ajándékait kaptuk. Soproni 67. számú Deák úti cserkész csoport 103,1 P-t 
küldött.

EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLÁK ÉVKÖNYVÉ 1943 -44  
Szerkesztette: Sztehlo Gábor kerületi missziói lelkész

Viharban a  m agyar ifjúság c. Orbán János bevezetője 
„...m inden viharból van szabadulás.”
„...V ilágok omolhatnak össze, országok semmisülhetnek meg, mindez 

ne rettentsen meg. Van szabadulás. ... Jézusnál van szabadulás.”
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„ ...  az élő Jézus örökké megmarad és az ő országa meg nem romol és ural
kodása mind végig megtart.’’

„Ez a te szabadulásod útja is viharba került magyar ifjúság!”

M it kaptam  a Népfőiskolán? írta: H orváth A n ta l népfőiskolás
„Elmondom legelőször is, hogy milyen elmével voltam én kint a nagyvi

lágban, mielőtt idekerültem a népfőiskolára. Persze, nem jártam, csak 4 ele
mi osztályt, de azért én teljesen meg voltam győződve afelől, hogy nálamnál 
okosabb ember nincs. Ha valaki azt mondta rám, hogy buta vagyok, azért 
én nagyon megharagudtam. Úgy gondolkoztam, miért is volnék én buta? 
Az a tanár is csak egy ember, miért volna az különb nálam? No, meg annyit 
én is tudok, hogy ha a világon vagyok, enni kell, a korcsmába is el tudok 
már menni, ott tudok biliárdozni, táncolni. Hát egy ilyen emberre hogyan 
mondhatják azt, hogy buta?

Azután — Isten kegyelme folytán — idejöttem a népfőiskolára. Jöttek egy
más után a tanárok, tanítók s a többi előadók. Én csak hallgattam és csodál
koztam. Mikor vége volt egy-egy előadásnak, elgondolkoztam magamban s 
mindig megállapítottam, hogy bizony én ezt sem tudtam, no meg amazt 
sem hallottam soha. Ahogyan folytak egymás után a többi előadások és az 
azt követő beszélgetések — én, aki azt gondoltam, hogy mindent tudok — 
kezdtem szégyellni magamat. Kezdtem most már belátni, hogy bizony én 
semmit sem tudok. Ha valaki most mondja rám, hogy buta vagyok, nem ha
ragszom érte, mert tudom, hogy igaza van. Az élet könyvét, a Bibliát is 
itt vettem először a kezembe a népfőiskolán, és úgy megszerettem, hogy 
nincs az a kincs, amiért én odaadnám. Most már tudom, hogy nem azért te
remtett engem az Isten, hogy korcsmába járjak, biliárdozzak és táncoljak, 
hanem azért, hogy Istennek szolgáljak és szeressem, mert ő előbb szeretett 
minket és úgy szeretett, hogy egyszülött fiát értünk a Golgotára adta. Oh, 
milyen nagy öröm ez nékem. Tudom, hogy van Megváltóm, s az ő érdeméért 
én is elnyerhetem az örök életet. Ahogyan megismertem a Bibliát és azon 
keresztül Jézust, aki olyan sokat szenvedett értem, — most már nem zúgoló
dom én sem, hogy miért adott az Isten ilyen világot, hanem most már belá
tom, hogy Isten nagyon szeret. Érdemünk felett megáld minket és megőriz 
minden veszedelemtől. Mindezeket és még azt is, hogy Jézus Krisztust meg
ismerhettem, a népfőiskolának köszönhetem. Nem mondhatom most sem 
azt, hogy, mivel elvégeztem a népfőiskolát, most már mindent tudok — mert 
5 hónap kevés arra, hogy mindent megtanuljak. De, — ami a legfőbb — ki- 
szabdultam abból a nagy sötétségből, amiben voltam, látóköröm kiterjedt 
és felkeltették bennem a tudás szomjúságát. Egészen megváltoztam. Nem tö-
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rekszem már a mulatságok után, hanem abban lelem kedvemet, hogy a Bibli
át és más jó könyveket olvashatok. Látom már, hogy a mindennapi imádko
zás és a jó könyvek olvasása mindennél jobban biztosítja az én jövőmet. 
Ezekkel a drága kincsekkel talán soha nem találkoztam volna, ha Isten ide 
nem vezérel a népfőiskolára.

Most érzem már, hogy menyire szüksége van minden parasztifjúnak arra, 
hogy az elemi iskola után még a népfőiskolát is elvégezze. Ontudatosabb ke
resztyének és magyarok leszünk így. Hogy milyen értékes számomra mind
az, amit itt a rövid 5 hónap alatt tanultam, szinte lehetetlen felértékelni. Ha 
pl. valaki azt mondaná nekem, ad nekem 4 hold földet ezért a tudásért — 
ha ezt úgy lehetne földért eladni — amit itt a népfőiskolán tanultam, hát ezt 
én nem adnám oda. Mert a tudásommal, okszerű gazdálkodásommal szerez
hetnék Isten segítségével még sok-sok földet, de a földből tudományt nem. 
Pedig a 4 hold föld értéke ma 20.000 P, a népfőiskola elvégzése pedig majd 
csak semmibe sem került. Tanáraink, tanítóink és a többi előadóink vala
mennyien díjtalanul tanítottak, sőt még az irkákat és írószereket is sokszor 
ők maguk vették nékünk. Ezért mondom én, hogy a népfőiskola megfizet
hetetlen.

Nem is adhatunk mi előadóinknak a hálás köszönetnél egyebet, csupán 
azt az ígéretet, hogy mind azt a sok szépet, hasznosat és jót, amit belénk ol
tottak, gyümölcsöztetni fogjuk és átadjuk kicsi falvaink ifjúságának, akik 
nem jöhettek el a népfőiskolára. ígérjük, hogy olyan jó szívvel fogjuk tovább 
adni a lelki kincseket, mint amilyen jó szívvel azt mi kaptuk. Kérem a jó Is
tent, hogy segítsen minket erre, mert mindenre van erőnk, de csak Jézus 
Krisztus által. Magamban gyenge, erőtelen vagyok, de Jézus Krisztus az, aki 
engem megerősít. Minden lehetséges a hívőnek. Hogy ezt is megtanulhat
tam, szintén a népfőiskolának köszönhetem.

Tapasztaltam már én régebben is, hogy a jó Isten megsegít, ha hozzáfolya
modunk. De sohasem láttam ezt olyan közelről, és sohasem volt az életem
ben olyan valóság, mint itt a népfőiskolán. Mielőtt a népfőiskolára kerültem, 
odahaza, Magyarországnak az oláhok által megszállt részén éltem a magam 
gondtalan, mondhatnám — könnyelmű — ifjú életét. Édesapám 70 holdas 
kisgazda volt. Jól ment sorom itthon és nem igen sokat törődtem én a jó Is
tennel. Ha valami rosszat cselekedtem, mondta az én jó édesapám, nem félsz 
az Istentől, hogy még csak nem is imádkozol. De én csak a barátokkal törőd
tem, no, meg azzal, hogy este hova megyünk kártyázni, biliárdozni. Volt 
puskám és mindig azzal jártam. Ha ez nálam volt, úgy éreztem, hogy nem 
félek én senkitől és semmitől. Feltétlenül bíztam a puskámban, no meg a ba
rátaimban. Emlékszem egy képre. Vadásztunk a barátaimmal. Elfáradva leül-
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tünk egy erdő szélén. Ott beszélgettünk és abban állapodtunk meg, hogy mi 
bizony nem félünk senkitől. Egy napon aztán megjött váratlanul a behívó. 
Be kell rukkolni oláh katonának. Választanom kellett, még pedig minél 
előbb, hogy berukkolok-e az oláhokhoz, vagy átjövök a határon. Választot
tam. Inkább átmegyek a határon, de oláh katona nem leszek.

De nagyon veszélyes volt ám akkoriban az átkelés a határon. Tudtunk né
hány esetet, amikor az ilyeneket az oláh katonák elfogták és bizony ki is vé
gezték őket. Mi volt nékik 1—2 magyar ifjú élete?

Mi tagadás, féltem egyedül nekivágni ennek az útnak. Elmentem hát a leg
jobb barátomhoz, akiben mindig bíztam. Elmondtam néki, hogyan áll a do
log. Azt mondja erre az én jó komám, ez bizony elég nagy baj, de hát nem 
segíthet rajtam.

Hát meg kellett látnom, hogy nincs senki, aki segítsen.
Akkor gondoltam a jó Istenre. Felfohászkodtam teljes szívemből: Istenem 

— ha valóban vagy — segíts meg, mutasd meg hatalmadat rajtam! S ezzel ne
kivágtam a veszélyes útnak egyedül. A  határt nem tudtam, hogy hol van. Sö
tét éjszaka volt. Folyton kértem a jó Istent, hogy segítsen meg. Egy bokros 
helyre érkeztem. Addig sohase imádkoztam szívemből, de ekkor leborultam 
a földre és teljes szívemből imádkoztam. Mikor imámat elvégeztem, széjjel
néztem egy kissá Látom ám, hogy tőlem 5 lépésnyire ott van egy domb és 
a dombon egy karó. Letérdepelve látom, hogy valami furcsaság van ott a 
domb mögött. Azt gondoltam, hogy csak álmodok, de mintha mondta vol
na valaki, csak minél távolabb menj ettől a dombtól. Fölkeltem és indultam 
utamra. Jó messzire elkerültem azt a dombot. Amikor a domb irányába ér
tem, belezuhantam egy árokba. Ez volt a határ-árok. A  huppanásra azonnal 
felugrott 2 oláh katona a domb tövében, fegyver volt a kezükben és egy nagy 
véreb volt velük.

Bizony megijedtem, amikor láttam, hogy az oláh katonák a nagy kutyát 
rámeresztik. De mégis kaptam a jó Istentől erőt. Tudtam nagyon szaladni, 
úgyannyira, hogy a véreb sem tudott utolérni. Bár néha-néha már kapkod
ta a hátamon lógó poggyászt. Mikor a kutyát rámengedték, ők is szaladtak 
utánam. De se a kutya, sem ők nem tudtak megfogni. Mikor megtudták, 
hogy a kutya nem fogott meg, lőni kezdtek abba az irányba, amerre futot
tam. De a jó Isten kegyelme és szeretete mindentől megőrzött. Most már tu
datosan látom, hogy a jó Istennek mindenre van hatalma és az ő fegyvere 
mindennél erősebb...

Hogy ezt ma már ilyen világosan látom, ezt is a népfőiskolának köszönhe
tem.
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Kedves Testvérem!
' •* • 1 . . . : •

1 * * •
i  t  •

Az Evangélikus Ifjúságban legutóbbi levelemben már említet
tem Nekeck hogy március 18-19.-én Nagytarcsán népfőiskolás napot tar
tunk. Erre az alkalomra mint volt régi népfőiskolást szeretettel • hiv- 
íak. Tégy lehetővé mindent, hogy eljöhess erre az időpontra. Néked is
szükséged van erre, hogy barátaiddal találkozzál és egymás hite által

0 •

megerősödjél. ,
\ , .

Március 18.-án este v’̂rlak. Úgy indulj el, hogy estére már
Nagytarcsára érkezzél. - .... ' .

%

Március 18.-án délelőtt előadások lesznek. Ebéd.után pedig * • ' * f megbeszélések, beszámolok és tapasztalatok alapján feladataink tisztá
zása. •• •

.

Március 19.-én. Ré3ztveszünk a nagytarcsai népfőiskola záró
ünnepélyén, majd délután megbeszélés régi tanárainkkal és végül pedig 
összejövetellel zárnánk találkozóikat, , / * •

A találkozóra hozzál.magaddal lepedőt, pokrocot, egy kevés 
zsirt, lisztet, kenyeret és néhány, tojást. : .....

Ha pénzügy nehézségeid;volnának, ami eljöveteledben akadá
lyozna, ird meg őszintén. Azon tudunk segiteni. Ha idejében jelentke- '
zel féláru jegyet is tudok Néked biztosítani. írd meg azonban, hogy

• •honnann indulsz. * •
Jelentkezésedet küld be március 12-ig, c.imemre Budapest,

VIII. Eszterházy utca 12. V.

t
« .  i

.  i  '

Sok szeretettel
% /

ölel és üdvözöl: 0 • • • •

• * % 

Budapest ,  1944.
• t 

február
.  •  • i

26.-án.
s .

Sztehló Gábor

Meghívó a „népfőiskolás nap”ra
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A NAGYTARCSAI EVANGÉLIKUS NÉPFŐISKOLA BESZÁMOLÓJA 
Összeállította: Tóth László népfőiskolái igazgató

A  Nagytarcsai Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola VI. évfolyama 
1943. december 3-tól 1944. március 19-ig tartott.

Illusztrációk: A  tanterem, az ebédlő, az igazgatói lakás és a hálószoba 
fényképe.

Kirándulások, találkozások, ünnepélyek: I. 17. Budapesten, I. 23. orosházi 
vendégek. III. 8-án a nagytarcsai kisgazdáknál vendégségben: „Láttunk dará
lót, szecskavágó gépet, minta trágyatelepet, silót, fajteheneket, végül fonást 
és szövést.” ÜL 11-én gödöllői, III. 17-én budapesti kirándulás. III. 18-án és 
19-én a volt népfőiskolások találkozóján 30-an voltak itt. Az utolsó napon 
volt a záróvizsga.

Az intézet könyvtára megközelíti a 300 kötetet.
Az Evangélikus Népfőiskolák 1943/44-es Évkönyvének végén olvasható 

Sztehlo Gábor következő írása:
„Népfőiskola

Erre a szóra ma már nem néznek egymásra értetlenül az emberek. Ma már 
mindenkinek a lelkében él valami a népfőiskoláról. Különösen azoknak, 
akik nem zárták el magukat és érdeklődésüket légmentesen a magyar élet 
kérdéseitől, sokat jelent a népfőiskola. A  népfőiskola kiemelkedett az isme
retlenségből és lassan fogalommá kezd válni. Természetesen évek kellenek 
ahhoz még, hogy a népfőiskola úgy álljon minden magyar ember előtt, 
amint a megújuló magyar élet-iskolája. Egész bizonyos, hogy még évek fog
nak eltelni addig, amíg meglátják egyesek, hogy a magyar életnek mennyire 
szüksége van ilyen élet-iskolákra.

Sok embernek — amikor népfőiskoláról beszél, vagy arról hall —, egy ködbeve
sző kép jelenik meg: egy kertes ház, körülötte fiúk, vagy leányok, nagy konyha, 
rotyogó fazekakkal és utána egy nagy kérdőjel, vájjon mit csinál ott a fiatalság? 
Ezek az idegenek. Hallottak róla, de nem tudják mi is az tulajdonképpen? Van
nak aztán, akiknek a szemei előtt szép rendes internátusi szobák tűnnek fel be
rendezett tanulóval, könyvtárral, a ház körül mintagazdasággal. Ezek már nem 
állanak idegenül a népfőiskola szó előtt. Ezek már szeretnének látni valamit a 
népfőiskolában. Folytathatnám a felsorolást, hiszen annyi vélemény van, ahány 
ember. Legjobbnak tartom azonban, ha azoknak a véleményét közlöm, akik már 
jártak egy-egy ilyen népfőiskolán és az öt hónap számukra az élet-iskoláját jelen
tette. Fiúk és leányok levelei, beszámolói, vajon mit tükröznek vissza? Hogyan 
él az ő lelkűkben a népfőiskola?
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Fehér falú, egyszerű épület jelenik meg szemeik előtt. Látják a virágos ud
vart, a lengő zászlót, a kapirgáló tyúkokat, eszükbe jut a konyha meleg gőze, 
stb. De nem felejtik el a világos szobákat sem, ahol annyi vidám és komoly 
napot töltöttek. A  népfőiskola szóra mind a fiút, mind a leányt megannyi 
emlék rohanja meg. Hiszen ott kötöttek életre szóló barátságot. Előkerülnek 
a »maradandóbb« emlékek is, a fényképek. Jó elnézegetni, amikor barátom
mal, vagy barátnőméi együtt álltunk a fényképezőgép lencséje eló Ott van
nak a könyvek is, amik az otthoni szoba szekrény tetején szépen sorakoznak. 
Ezek a könyvek amellett, hogy a fejlődő kiskönyvtárnak a magját képezik, 
a népfőiskola iratterjesztőjének buzgóságáról beszélnek. Ezeket a maradan
dó emlékeket azonban könnyen megemészti az idő.

Van azonban olyan is, ami sohasem tudja elfelejtetni a népfőiskolát. S ez 
az, ha valaki ott nyerte el lelkének ébredését. Számára akkor a népfőiskola 
többé nem üres szó, hanem melegséget, erőt, támogatást nyújtó otthon, ahol 
először járta az élet iskoláját. A népfőiskola eszébe juttatja, hogy valaki, vala
mi megérintette a lelkét. Többé nem úgy nézi az otthont, mint azelőtt. Cim
borái életét más szemüvegen keresztül szemléli. A  falu élete más jelentőséget 
kap. Isten valósággá válik életében. A  Megváltó Krisztus nélkülözhetetlen 
szükségszerűsége életének. Ha ez az idők folyamán az élet sokszínűsége 
miatt el is halványodik, valami megmarad belőle, mint a ceruza nyoma a pa
píron. Vagy mint az ember arcán ráncai, ha kendőzni próbálják is azt, meg
marad. A  népfőiskola erőt, meleget adó otthon.

De népfőiskoláink tanyai otthonok. A  tanya a magyar élet legerőteljesebb 
formája. Tanyán és a tanyai életben tanul a fiatalság. A  fiatal házaspárt a 
tanyai élet keménysége és egyszerűsége tanítja meg az élet nehézségeinek el- 
hordozására. A  tanyai élet — életiskola egy bizonyos vonatkozásban. Aki itt 
elbukik, az sehol nem állja meg a helyét. Aki pedig megáll, az a jég hátán 
is megél. A  tanyai élet összekovácsolja a családot. Csak közösségben, egymás 
segítségével, szolgálattal lehet tanyán élni. Másképpen elviselhetetlen az élet. 
Valószínű, hogy az élet könnyebb és csábítóbb oldalát keresők éppen ezért 
menekülnek tőle. Nehéz és hivatásteljes a tanyai élet, de magyar, termékeny 
és szolgáló élet.

A  népfőiskola az új magyar élet tanyája. Külsejében sem különbözik na
gyon ettől. Fehér falú, földszintes házak a népfőiskolások otthonai. Kert, ap
rójószág, egy-két malac, no meg egy pár nyúl egészíti ki a képet. A  kis abla- 
kú, földes tanyai szobáktól talán abban különbözik csak, hogy tágas ablakok 
engedik be a napfényt a padlós szobába.

A  népfőiskola központja a zászlórúd, vagy a harangláb. E körül zajlik le 
a népfőiskolás élete. A  reggeli ébresztő után következő torna, majd a napi
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munka megbeszélése. A  gazda vagy gazdaasszony noszogató szóval hajtja a 
növendékeket a reggeli után a tanulóba, ahol megkezdődik a napi munka. 
Mert a népfőiskolás tanyán kapa, ásó és eke helyett reggel könyv kerül a kéz
be, mégpedig az élet könyve: a Biblia. Majd sorra jönnek azok a tantárgyak, 
amelyek elsősorban nem azért vannak, hogy adatokkal tömjük meg a fejet, 
hanem, hogy szemet nyissanak az élet meglátására.

Az ebéd, ha eleinte szokatlan is a sok főzelék, bizony nagyon ízlik és hiába 
akar a gazdaasszony vacsorára valamit hagyni, a fiúk nem hagynak meg sem
mit. A  leányoknál az ebédet pótebéd követi: a tanuló-konyhások »remekeit« 
tálalják fel. Azért csak ebéd után, hogy el ne rontsák az étvágyukat a kísérleti 
ételekkel.

Délután szabadidő, a közösség nevelésére. Ebben az időben folyik a barát- 
kozás, közös munka, játék, feladat készítés. Közösségi próbatétel ez. Nem 
könnyű dolog összeszokni különböző vidék fiainak és leányainak. De a nép
főiskolái otthon levegője, a nevelő szeretet minden összeütközés élét elveszi, 
így alakult ki az új közösségi ember típusa. Mennyire más volna egy falu, 
járás, megye, ország élete, ha fiai, leányai egyideig együtt élnének és szeretet- 
ben próbálnák elhordozni egymást. Hiába, csak lakva ismeri meg egymást 
az ember, és lakva tanulja meg, hogy a másik is ember, akinek éppen úgy 
megvannak a teljesíthető és teljesítendő kívánságai.

A  késő délután az előadóké. Szakelőadók, tanárok hozzák ismereteiket és 
tapasztalataikat.

Este az önvizsgálat ideje. Isten hívogat erre, hogy kegyelmét és szeretetét, 
a bűnbocsánatot hozó Megváltóban ismerje meg a népfőiskolás. A  népfőis
kolái tanya kívülről békés, de lélekben sokszor háborgó élményeknek fontos 
takarója. Itt dől el sokszor a növendék élete; vajon a népfőiskolái tanya szá
mára valóban az élet iskolája?

Az este csöndesedő énekkel ér véget. Isten kegyelme virraszt az új magyar 
életet álmodó népfőiskolások felett.

A  fehér falú új magyar tanya: népfőiskola, az új magyar élet iskolája. A  fe
hér falakra Isten pingálja láthatatlan színekkel azokat a lélekvirágokat, ame
lyek a fiúk és leányok lelkében kivirítanak. Tanya, ahol tanyát ver a szolgáló 
lélek, a kevés beszéd, de a hazáért munkálkodó kéz és lélek. Tanya, ahol az 
új magyar keresztyén otthonokért való hivatás lakik. Tanya, ahol a lakásban 
egy új élet lakik, aki vallja a Te Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”
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Végül az Évkönyvben a Hívogatás című fejezetben a népfőiskola falai közé 
hívták azokat az ifjakat, akik az 1944/45. évfolyam befejezése után . egy 
tisztább, tartalmasabb . . .  életet akarnak élni az otthon, a haza és az egyház 
szolgálatában”.

Az új tanévet Pór János tanító szervezte. A  2. világháború akkor már ha
zánk területén tombolt. November 15-én csak néhány tanuló gyűlt össze.
Decemberben a tanulás félbeszakadt, mivel Nagytarcsa a frontvonalba 
került.

1945-ben az intézet bútorait, felszereléseit és könyvtárát Fótra szállították, 
ahol a mozgalom lelkes vezetői új népfőiskola szervezésébe kezdtek.



Részletek a „népfőiskolái
rovásfüzet’ 5 -bői

A  rovásfüzet egy 22x25 cm-es nagyságú, 182 lapos bőrkötésű könyv, 
amelybe a népfőiskola önképzőköri gyűléseinek jegyzőkönyveit, négy nép
főiskolái évfolyam krónikáit és a növendékeknek a népfőiskoláról alkotott 
véleményét írták.

Az önképzőköri gyűléseken a népfőiskolások úgymond bemutatkoztak 
egymásnak. Versmondásuk előadói képességük, kiselőadásuk élettapasztala
tuk, a tanult-olvasott élmények gondolati kifejezésére szolgáló alkalom volt. 
Kifejtették véleményüket a népfőiskoláról, a dalról, a táncról, a közösségi 
életről, az irodalmi művekről, a mezőgazdasági termelésről, a parasztság 
helyzetéről. A  versek mondanivalójáról, azok aktualitásáról, az előadás 
módjáról élénken vitatkoztak. A  népfőiskolái nevelők irányították és össze
gezték vitáikat.

A  rovásfüzetben 32 önképzőköri jegyzőkönyv van. Ezek közül való az aláb
bi válogatás.

Az első önképzőköri gyűlést 1938. december 3-án tartották az ifjak. A  tag
ság soraiból megválasztott Kurucz János elnök az üdvözlőszavak után kije
lölte a gyűlés jegyzőkönyvvezetőjéül Schweigert Jánost.

A  tagság meghallgatta Schell Péter, Mike Sándor és Istenes Ferenc által el
mondott verseket. A  legnagyobb vitát Istenes Ferenc szavalata váltotta ki, 
aki Petőfi Sándor „Élet vagy halál!” című költéményét adta elő. Végül is kö
zösen állapították meg, hogy a hit és a hazaszeretet egymástól el nem választ
ható fogalom.

A  gyűlésen „Milyen érzéssel jöttem a Népfőiskolára” címmel Kurucz Já
nos elnök beszélt. Kifejtette, hogy „szülei nem akarták elengedni, de a szom
szédos község lelkésze meggyőzte édesapját”. .. .„Nehéz lélekkel indult el ha
zulról, habár tudta, hogy hová megy, mert ő az alapokmány letételénél már 
jelen volt.” Ugyancsak erről beszélt Kozma István és Schweigert János népfő
iskolás is. Kaizer József lelkész kifejtette hozzászólásában, hogy „az idegen- 
ség megvolt mindenkinél, de összemelegedtünk”.
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A  gyűlés befejezéseként az elnök felkérte Kozma Istvánt, hogy olvassa fel 
a népfőiskola működésének első négy hetéről írt krónikáját.

A  II. évfolyamon, 1939. november 25-én tartottak először önképző köri 
gyűlést. Ezen nagy visszhangot váltott ki H orváth Zoltán felvidéki fiú „Fel
vidéki szellem” című előadása, amelyben a következőket mondta:

„ . . . 20  éves nehéz küzdelem sem tudta letörni a hazavágyásunkat, a 
Magyar-anyaországhoz való ragaszkodásunkat. És mert nem csüggedtünk el, 
mert bíztunk, hogy hazakerülünk, ez 20 éven belül meg is történt. Bár azért 
egy kissé csalódott reménységünk, pláne nekünk földműveseknek, mert ha 
a magyar és a cseh parasztsorsot igazságosan szemléljük, úgy akkor azt kell 
mondanunk, hogy jobb volt cseh-parasztnak lennünk. Mindenesetre remél
jük, hogy a helyzet idővel jóvá alakul.”

A  vita során Szenczy nagytiszteletű úr is közbeszólt:
„Mindenesetre még sok jóvátételre van szükség Magyarországon, hogy a 

helyzet egészen jó legyen, de el kell ismerni, hogy most még többet nem te
het ez a háborút viselt, csonka ország.”

A  december 16-i önképzőköri gyűlésen Horváth Zoltán elmondta, „hogy 
ő nincs eléggé belenyugodva sorsába, mert a parasztsors igen nehéz és mind
ezek mellett még eléggé megvetett is”.

1940. február 2-án Horváth Zoltán újabb dolgozatát ismét nagy figyelem
mel hallgatták az önképzőkörön.

„A parasztság helyzete Magyarországon” című előadásában elsősorban azt 
fogalmazta meg, hogy „a mai magyar parasztság még mindig elég jobbágy 
módra él, amit azzal magyaráz, hogy a magyar paraszt az urak felől még min
dig nagy elnyomásban részesül; másodsorban még mindig tudatlan és nem 
is akar tanulni; harmadszor pedig nem törődik sorsával és belenyugszik 
helyzetébe. Ezért ilyen magatartása mellett nem is érdemeli meg, hogy jobb 
sorban részesüljön.”

Ezek a szavak vitát idéztek, s erre „többeknek a válasza az volt: hogy ez 
mind nem a parasztságtól függ, mert a parasztság amennyiben lehetne, sze
retne jobb sorsban élni”.

A  következő feb ruár 3-i gyűlésen Botyánszki János jegyzőkönyvvezető fel
jegyzi: „Gyalog János elnök beszél rövid előadásban a szántásról. Az előadá
sa folytán mint már többször, úgy most is nézeteltérések támadtak az alföl
diek és a dunántúliak között a szántási felfogások és szántás alkalmazás 
kapcsán. Persze ezt, mind a talaj különbségek és más helyi viszonyok és lehe
tőségek magyarázzák.”

Horváth Zoltán újból beszélt a „parasztság igényeiről”. „Mint minden elő
adásában, ... úgy most is felvetette a volt csehszlovákiai viszonyokat és az
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ott lévő jobb sorsukat, amiért Bikádi Andrással heves vitába került. . s aki 
a következőket mondta: „Ne beszéljünk arról, ami Csehszlovákiában volt, 
hanem csak a magyar parasztsorsot nézzük” és azzal törődjünk. „...M ajd  
utóbb: Mégha bármely rossz sors és szenvedés gyötör, akkor sem szabad fel
hagynunk magyarságunkkal és akkor sem szabad sóhajtoznunk úgy, hogy 
bárcsak jönne más iga, amely jobb sorsot ígér, de nem adná meg és amely 
magyarságunkat rabságba ejtené és országunkat pedig elvesztené így ne gon
dolkozzunk, mert így soha nem építjük meg a boldog Magyarországot.” — 
„Ezeket a szavakat igen helyeselte mindenki...”

A  III. évfolyam első alakuló önképző köri gyűlésén 1940. november 23-án 
Bencsik József jegyző a következőket írta le:

„Az elnöki teendőket ideiglenesen Szenczy Gábor nagytiszteletű úr végzi, 
így O nyitja meg a gyűlést.”

A  „Ludas Matyi” című népszínmű alapján készített dolgozatok felolvasása 
után Brezina György elszavalta Petőfi „Pató Pál úr” című versét, azután Ben- 
kei András olvasta fel „Az első budapesti kirándulás” című dolgozatát.

Majd Sántha János emelkedett szólásra, hogy elmondja a háromheti ta
pasztalatait.

„Kiemelte beszédében, hogy ő itt egy szeretetközösséget vélt találni és lát
szólag az ellenkezőjét találta. Beszélt a lelkibetegségről és a paraszt és napszá
mos közti szakadékról, amelyet itt a Népfőiskola falai között is megtalált. 
Ez utóbbit Lóczi János is megerősíti, hozzáfűzi, hogy vannak fiúk, akik nem 
szívesen állnak szóba a szegényebbel.

Természetesen nagy meglepetést keltenek ezek a nem várt szavak és ko
moly vita keletkezik. A  vita közben Benkei András megjegyzi, hogy vele 
szemben rosszindulat nem nyilvánult meg. Nagy Béla pedig kéri Sánthát és 
társát, hogy mondják meg kire óhajtanak célozni éles felszólalásukkal.

Az elnök (Sztehlo) nem tartja  tanácsosnak, hogy itt az önképzőköri gyűlésen 
ilyen dolgokat intézzünk. A  fenti dolgokkal kapcsolatban ajánlja, hogy ki-ki 
nézze meg a saját szívét, van-e benne szeretet és csak azután vizsgálja a másik 
hiányos szeretetét. Másodsorban ajánlja, hogy tudjanak imádkozni egymá
sért, akkor elül a harag és a gyűlölet, helyette pedig szeretet fog virágozni.

Ez után Kajos János tiszteletes úr áll fel, s azon óhaját juttatja kifejezésre, 
hogy felejtsük el a három hét minden bántalmait és keserűségét, helyette 
építsünk fel egy szeretettel teljes közösséget.”

A  következő gyűlésen, 1940. november 30-án Brezina György elnök olvas
ta fel dolgozatát, „a paraszt hibákról”.

„Kiemeli azt, hogy a parasztságot fel kell rázni álmából. Megállapítja, 
hogy tanulni kell folyton, éspedig könyveket és folyóiratokat olvasni. A  kö-
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zösséget nagyon fontosnak tartja, amelyet a méh családhoz hasonlít. — A  
hozzászólások megállapítják, hogy nagyon igaza van a dolgozat írójának. 
Azonban Lóczi János megjegyzi, hogy nem lesz jó, ha a parasztság kinyitja 
a szemét, mert megnő a jobbmodú és szegénysorsúak között a szakadék” — 
írta Bencsik József jegyző.

Az 1941. jan u ár 11-i gyűlést Bencsik József elnök vezette és Benkei András 
volt a jegyző, aki Nagy Béla „A magyar parasztság általános véleménye a ta
nulásról” című felolvasott dolgozatáról a következőket írta:

„Leírásában foglalkozik azzal, hogy a parasztság fölöslegesnek tartja a tanulást. 
Megítéli a Pató Pál gondolkodású, nemtörődöm parasztokat. Szól arról is, hogy 
a parasztság nemigen szereti az újítást. Inkább a régi, maradi szokásoknál tart. So
kan hit nélkül élnek, pedig csak az Isten segíthet minden szükségünkben.” 

Nagy Béla jegyző 1941. m árcius 1-jén a 12. önképzőköri gyűlésen írta: Var
ga József elnök felkérte „Bencsik Jóskát, hogy mondja el »Mit tapasztaltam 
a népfőiskolán« című előadását. Bencsik József előadásában felkéri a népfőis
kolásokat, hogy az eddig folytatott helytelen életet hagyjuk el és helyette 
erősödjünk meg azokban, amiket a népfőiskolán tanultunk, hogy hazakerül
ve, ha bármily nehéz is lesz, tudjunk megállni a meggyőződésünk mellett.” 

Az 1941—42. évfolyam népfőiskolásai érdeklődéssel tanulmányozták a 
szövetkezés lehetőségeit. A  következő (önképző) gazdaköri jegyzőkönyv 
rögzíti az intézeti fogyasztási szövetkezet megalapítását, egy felolvasott elő
adást, valamint egy aktuális ismertetőt a Volksbundról.

„Jegyzőkönyv

Felvéve Nagytarcsán, 1941. november 22-én a Tessedik Sámuel
Evangélikus Ifjúsági Missziói Intézet, Népfőiskola 

IV, tanfolyamának első gazdaköri gyűlésén

1. Elnök: Kamondy Krug József 
Jövő gazdaköri elnök: Frola István
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kovács Károly, Pludák István
2. Tárgysorozat: a szövetkezet megszervezése,

a titkár beválasztása, elnök: Kamondy Krug József 
pénztáros: Eőry Imre 
titkár: Szabó Lajos
Ellenőrző bizottság: elnök: Darnai Ferenc segédlelkész 
Pénztári ellenőrök: Kovács Károly, Ferenczy Zoltán.
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A  szövetkezeti munka programja. A  szövetkezetbe már akinek pénze van, 
azonnal be is teheti, ellenben akinek szüksége van pénzre, az pedig vehet ki 
pénzt a szövetkezetből. A  szövetkezet 10% mellett bárkinek folyósít ki köl
csönt a szövetkezeti tagoknak. A  betett pénz után a szövetkezet %-ot nem 
fizet, tekintettel arra, hogy a szövetkezetnek célkitűzései is vannak még hát
ra. A  szövetkezetnél a felmaradt haszonból a tagok jövedelem osztalékot 
nem kapnak. Ez az összeg mindig a szövetkezet vagyonát képezi. A  szövetke
zet kezdő tőkéje 6 pengő. A  szövetkezetbe máris be lehet lépni tagnak. Még
pedig egy alaprészvény ára 20 fillér.

A  szövetkezet elnevezése és hivatalos neve: Tessedik Sámuel Értékesítő és 
Fogyasztási Sövetkezet.”

Az 1941. november 29-i jegyzőkönyvből, amelyet Hudák István vezetett, 
megtudjuk, hogy Kontár Mihály felolvasásban ismertette Boldizsár Iván 
»Gazdag parasztok országa« című könyvét. Aztán Kamondy József előadásá
ban a helyes és helytelen gazdálkodásról beszélt. Majd Szabados Ferenc elsza
valta a FIárom árva című verset.

A  gazdakör 1942. jan u ár 10-i gyűlésén Gércei Dezső elnökölt. A  jegyző- 
könyvvezető Frola István volt. A  gyűlésen Péteri Lajos beszámolt a könyv
kötés eredményeiről, Eőry Imre pedig a szövetkezet munkáját és eredményét 
ismertette. Kamondy József »Hit a szövetkezetben« című előadásában el
mondta, hogy a szövetkezet nem egy ember célját szolgálja, hanem többsé
get képvisel. Nemcsak az anyagi munkát kell néznünk. »Hittel dolgozzunk 
és érezzünk a szövetkezetben, akkor lesz áldásos és termő szövetkezet.« — 
Ezen a gyűlésen Sajben Mihály táncbemutatójában is gyönyörködtek. »Na
gyon figyelte és tapsolta mindenki, úgyhogy újra el kellett járnia Miskának 
. . . a  magyaros táncot«.

r

A  rovásfüzetben olvasható a népfőiskola első négy évfolyamának krónikája is. 
1938. december 9. és 1942. jan u ár 3 1-e közötti időben 24 krónikás ragadott tollat, 
hogy leírja naplószerűen a népfőiskolán történt fontosabb eseményeket.

Ezekből idézzünk most néhányat!
Kozma István krónikás „Előszó’ ’ című írásában kedves, belső humorral, 

őszinte hangvétellel kelti fel az Olvasó érdeklődését a iyNépfőiskola krón iká
jáén ak  lapozgatásához.

„Nem is gondoltam, mikor elvállaltam a népfőiskola krónikájának meg
írását, hogy ez milyen nehéz munka lesz számomra.

Először is nehéz azért, mert egy kicsit járatlan vagyok az ilyen írásmunká
ban, s azt hiszem, ez meg is fog látszani majd egész munkámon, de éppen 
ezért jogot találok arra, hogy az olvasótól elnézést kérjek.



I

f

Megemlítést kíván az a tény is, hogy ez a krónika már megíródott egyszer, 
azonban olyan gyatra, a nyilvánosság elé nem vihető formában, hogy jónak 
láttam megsemmisíteni és újra írni az egészet.

Azt is szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez az írás mindvégig a leg
komolyabb formában fog haladni, mint a felirat is mutatja, tehát csalódni 
fognak azok, akik azt hiszik, hogy ez csupa nevetséges dolog lesz, amin lehet 
nevetni, de okulni nem.

Még mielőtt hozzáfognék a munkához, bátorkodom bocsánatért esedezni 
a nagyérdemű olvasóközönségtől az itt látható malacokért, tudniillik egy pil
lanatra megtévedtem, újév közeledvén, azt hittem, nékem is malacokkal kell 
kedveskednem a nagyérdemű közönség részére, s mire rájöttem, hogy ezt 
nem lehet megtenni, akkorra már késő volt, a baj megtörtént. Talán még meg 
lehet nekem bocsátani, ám ez a pocka hirdetni fogja mindvégig a vigyázatlan
ság következményeit.

Most tehát Isten segítségével neki fogok a munkának. Most már megbarát
koztam a toliammal, talán majd ő is segít ebben a nagy munkában.

Tehát; Munkára fel!”

t.
S  V *

* *  .
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yy l  Hét

Most már aztán vigyázok, nehogy megint baj legyen, mert ez már mégis 
csak sok lenne, ha még ezután is hibát ejtenék. No de térjünk a tárgyra.

Megérkezés a népfőiskolára
Amikor én, e sorok szerény írója ideérkeztem már itt volt két jó testvér. 

Schweigert János és Schell Péter. Tengelici fiúk. Két rokonszenves arcú fiú. 
Nagyon megszerettük őket, de úgy gondolom, hogy ez az én magánügyem, 
tehát ezt nem folytatom tovább, csak azt jegyzem meg, hogy kellett két jó 
pajtás, akiknek jelenlétében eloszlott az az ijedelem, amely akkor támadt, 
mikor a szanaszét heverő szalmazsákokat megláttam. Hogyne ijedtem volna 
meg, mikor tudtam, hogy ezeket nekünk hármonknak kell megtölteni. Ez 
volt 15-én, amikoris az ebéden és vacsorán kívül lényegesebb dolog nem tör
tént. Este felé jött ugyan Kurucz János, aki c és z-vel írja a nevét, jaj annak, 
aki másképp meri azt írni. Már akkor feltűnt ennek a fiúnak egészséges, friss 
humora. De nem feledkezhetünk meg Sebők Istvánról sem, aki akkor még 
nem, de azóta már nagyon nevezetessé lett. Tehát voltunk öten. így telt el 
az első nap, ekkor még nem történt semmi, de azután jött az éjszaka. Ah  
szomorú éjszaka, ah szegény Kaiser tisztelendő Úr! Mint sajnálom őt, hiszen
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olyan jó ember, hogy még! Hát az történt kérem, hogy lefekszünk, elénekel
jük az „Ez a nap is csendesen” kezdetű éneket. Utána természetesen csend. 
Sebők akart még valamit mondani, ám a tisztelendő úr rászólt, hogy csend 
legyen! Sebőknek ez nem tetszett, bosszút akart állni s ezért rövidesen olyan 
horkolásban tört ki, hogy a házat majd feldöntötte. E sorok szerény írója ek
kor kezdett nagyon szerénytelen lenni, nem tetszett neki, hogy Sebők ilyen 
nagyképűen viselkedik. Elhatározta, hogy meg fogja törni. így ő még na
gyobb zajt csinált, mint Sebők. Sebők nem hagyta magát, hanem még na
gyobb lármát csapott. Lett olyan versenyhorkolás, hogy csoda. Szegény tisz
telendő úr, neki ezt végig kellett hallgatnia. Csak feküdt az ágyon, mozdulni 
sem mert a rémülettől. Alig várta, hogy reggel legyen. Ez bizony nehezen 
akart jönni. Végre mégis eljött, s a reggeli napsugárnál még inkább meglát
szottak e szörnyű éjszaka nyomai szegény tisztelendő úron. Megkínzott arc
cal feküdt az ágyán, mint akit boszorkány nyomott meg. Mikor aztán a két 
jómadár felelősségre vonatott ezért, még le is tagadták, hogy ők nem voltak. 
A  tisztelendő úr, szegény csak annyit tudott mondani, hogy »Ki veletek, jó 
madarak, jaj!« Azt hiszem, elég hatásos felkiáltás...”

II. Hét

„. . .  Az is ezen a héten történik, hogy az éjszaka csendjét különös hangok 
verik fel. Már t.i. a horkoláson kívül. Azt ugyanis megszoktuk már, úgy 
vesszük, mintha nem is lenne. Ez másféle zaj. Nyögés-szerű hang, amely Mi
ke Sándortól ered. Nagyon keserves nyögés, de megérthető, mert az este szil
vásgombóc volt a vacsora, s ez a Mike barátunk viszont a gombócnak volt 
nagy barátja. Ez volt az oka annak, hogy keservesen nyögött.”

III. Hét

„...Bementünk Budapestre, egy kiállítást megnézni. A  táj és népkutató 
intézet kiállítását. ...elég nagy szenzáció volt számunkra az, hogy most 
Pesten vagyunk. ... Este volt, mikor jöttünk haza. A  fényben úszó város lát
tán nagyon jó kedvünk lett. Egész úton nótáztunk, meg énekeltünk. Meg 
kell adni, szép is a főváros este. Sajnos, mire hazajöttünk két sárszentmiklósi 
fiú elhagyott bennünket. ... Jött azonban helyettük egy új fiú, Győri János 
nevű ifjú, aki az őserőt, az igazi parasztembert képviseli nálunk. Meg kell adni, 
ezzel az erejével nagyon visszaél. Erről különösen e sorok szerény írója tud-
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na sokat beszelni. No, de én megbocsátó vagyok, és különben is mindig 
visszaadtam neki, amit ő adott nekem. Egyébként már kezd megjavulni. 
Ezen a héten jött Károly Mátyás somorjai fiú is, aki a visszacsatolt Felvidéket 
képviseli nálunk. Nagy szeretettel fogadtuk. ... Mike Sándor, akiről még 
nem írtam meg, hogy Fótról jött, jó nagytermetű, jó étvágyú fiú, egyik éjjel 
minden ok nélkül elkezdett beszélni. ... kioktatott bennünket arra, hogyan 
kell szerelmes levelet írni. Nagyon megörültünk ennek az épületes tanítás
nak. Csak most tudtuk meg, hogy milyen keveset tudtunk mi eddig, mert 
hiszen ezt nem tudtuk. Az ebédlőasztalnál a következő a helyzet. Legjobb 
étvágyú Sebők István és e sorok szerény írója. Ok mindent megesznek, ami 
csak ehető.,’

IV  Hét

„. . .  december 6-án ... emlékünnepélyt rendeztünk annak emlékére, hogy 
a finnek ezen a napon vívták ki szabadságukat. Boldog nép. Testileg-lelkileg 
szabadok. ... Sebők István finnországi élményeit mondta el megkapóan 
szép szavakkal. Szenczy Gábor lelkész urunk ... beszédében kifejtette, hogy 
mily nagy szeretettel viseltettek irántunk a finnek, s mily sokat köszönhe
tünk nekik a népfőiskola felemelésében. Szeretném, ha e pár sor írás kifejez
né érzelmeimet a finnek iránt. Mindig nagyon rokonszenves érzésekkel gon
doltam a finn népre, de most, hogy ezt tudom róluk, szüntelen ... kérem 
Istent, áldja meg őket úgy, ahogy azt megérdemlik. Vajha megérthetném azt, 
hogy miképpen is viszonozhatnám a magam részéről ezt a nagy szereteted’ 

„. . .  Ezen a napon történt meg velem az, hogy miután napos vagyok jelen
leg, ezen a címen bementem a konyhába, ahol egy tányér mákostészta várt 
arra, hogy valaki megegye. Úgy gondoltam, én leszek az a boldog halandó. 
A gazdaasszonytól engedelmet kérve nekiálltam, hogy elfogyasszam. Szeren
csétlenségemre éppen jött a Nagytiszteletű Úr. Ami ezután történt, éppen 
olyan volt, mint mikor Adámot és Évát az Ú r kiűzte a Paradicsomból.” 

„A hét végén egy szenzáció. Disznóölés van. Két disznót vett a népfőisko
la, amelyek valamivel nagyobbak, mint e füzetben a krónika elején vannak. 
Azt hiszem tudja mindenki, hogy ez milyen ehetőségi lehetőségekkel jár. 
Szóvei jól élünk. Többet nem tudok írni, tehát tekintsük befejezettnek e

/ >> reszt.
Kozma István krónikája a népfőiskola életéből.” II. rész
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V. Hét

yy Bevezetés

Isten segítségével megint elértük a szombatot. Megint fel kell olvasni a kró
nikát. Jaj, de ez még le sincs írva, mert a krónikaíró ezen a héten sokat he
nyélt és csak most jutott eszébe, hogy ezt is le kellene írni. Kedves olvasóim 
azt gondolják, hogy ezek után nem lesz őszinte ez a napló, de megnyugtatha
tok minden kedves olvasót, hogy ebből hiba nem lesz. Ugyanis, annak elle
nére, hogy pápaszemet viselek, azért csak meglátok mindent, amit nem kel
lene, s ennélfogva az emlékezetembe is beraktározom jól, ilyenkor aztán csak 
előszedegetek onnan mindent.”

„Beosztás
Gazda: Sebők István. Derék fiú nagyon. Jól tud kiabálni, amit mindenki

nek el kell nálunk sajátítania. Ezen kívül jól tud enni is, ami szintén elsajátí
tandó. Szóval mindenekben elölj ár. Neki kell a munkát irányítani, aki nem 
engedelmeskedik, hát azt, ha bírja, meginti kézzel, ha nem bírja, akkor fel
sőbb hatóságokhoz folyamodik segítségért. Ilyen azonban nálunk nincs. Ná
lunk mindenki engedelmeskedik egy bizonyos felsőbb hatalomnak. Van aki 
a gyomrának, van aki a feje után megy, s elvétve olyan is akad, aki Sebők 
gazdának is engedelmeskedik. Ez azonban annyira ritka dolog, hogy nem 
bírtam ellenőrizni, hogy ki volt az illető, így nem mondhatok erre vonatko
zólag biztos feleletet. Na de ez Sebők Istvánt nem keseríti el. Gondolja magá
ban: »Na megálljatok pupákok, majd jöttök ti még a horogra!« Gyönyörű 
gondolkodás az bizonyos! Na de ha még többet írok róla, hát elbizakodik.

Számadó: Láng János. Csendes, szótlan fiú, egyéniségéről nem sokat írha
tok. Teendője: A  konyhán ellenőrizni a kiadást meg a bevételt. Kiadás alatt 
értem azt, amit a gazdaasszony kiad, nyilván abból a célból, hogy eltüntes
sük, bevétel alatt meg azt, amit ezen kiadott dolgokból az arra hivatottak be
vesznek, hogy aztán soha ki ne adják többé. Érdekes ténymegállapítás az, 
hogy jelen esetben akkor marad több az intézetnek; vagyis akkor lesz nyere
sége, ha a bevétel kevesebb, mint a kiadás. Láng János nem is tudja, hogy mi
lyen fennkölt, magasztos hivatása van.

Kisbíró: Istenes Ferenc. Az ő teendője az, hogy ha a gazda mérges —■ és hát 
ezt valakin csak ki kell tölteni —, akkor ő rendelkezésre álljon a gazdának. 
Az elküldi a falu legkülönbözőbb pontjaira, s ha onnan megjő, akkor a 
számadónak is eszébe jut valami, s ennek természetesen megint eleget kell 
tenni. De ő nem haragszik ezért, csupán a haja áll egy kicsit az ég felé.
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Naposok: Schweigert János és Mike Sándor. Konyhatündérnek is mondhat
nám őket, annál is inkább, mivel a konyháról szeretnek minél előbb eltűnni. T.i. 
ők teljesítenek a konyhán is szolgálatot. Ám nem nagyon teljesítik a kötelességü
ket. Ennek ellenére nagyon rendes fiúk, tudják, hogy mi a kötelességük.

Takarítószemélyzet: Schell Péter, Weisz Henrik, Kurucz János (c és z), 
Győri János és Láng István. Szép kis társaság nagyon. Ügyelnek nagyon a 
tisztaságra és ha nem szemetesek a szobák, akkor bizony nagyon tiszták. 
Meg is lehet ám nézni olyankor őket. Van még egy hivatal is, az udvarrend- 
bentartóé. Ez éppen e sorok szerény írója lett a héten. Be is fogok majd szá
molni róla, hogy s mint tettem eleget e magas hivatalnak.”

„Szombat, december 17. Mégis csak jó nap ez a szombat. Ma vezették be 
a villanyt is és hát ki is kell próbálni, aminek okából mindig ég a villany meg 
elalszik. Végül megunta a villany ezt a mókát, eh, gondolta magában, majd 
adok én nektek! Azzal kivágta a biztosítékot. Végre sikerült megcsinálni és 
újra ég a villanyunk.”

» VI. Hét

Bevezetés: Egy kis megilletődöttség vesz rajtam erőt, midőn leírom ezt a 
szót, hogy hatodik hét. Bizony, már ennyire elszaladt az idő. ... egyszercsak 
azt vesszük észre, hogy el kell válnunk egymástól. Nem is jó erre még gon
dolni sem. Hiszen még olyan keveset tettünk, amit egy népfőiskolásnak meg 
kell tennie, még tán a negyedrészét sem tettük meg. Hej! Kedves Testvéreim 
lássunk munkához! ... Kis naplómat is be kell csukni, attól félek. Pedig nem 
szívesen tenném ezt. Úgy megszoktam már az én kedves barátaim csepülé- 
sétj hogy szinte rossz lesz, ha abba kell hagyni.”

„VII. Hét Vasárnap, december 25.”

„Karácsony első napja.

Ha volna piros tintám, ezt a napot azzal írtam volna be, mert úgy tudom, 
hogy a piros az öröm színe. Nagyon boldog, felejthetetlen nap ez a kará
csony. Ezen a napon mindenki örül, mert ez a szeretetnek és az örömnek 
az ünnepe. Annak is nagyon örültünk, hogy reggelre minden fehér lett. Jó 
vastag hóréteg borította a tegnap este még sáros földet. ... Ilyenkor olyan ün
nepélyes minden, az emberek is szinte megszépülnek.”
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„VIII. Hét

1939. Bevezetés
«1

Mint a fenti dátumról látjuk, most már egy másik évben vagyunk. Ha ér
zelgős lennék, úgy azt mondhatnám, hogy valami megilletődés vesz rajtam 
erőt. Bizony nagyon eljár az idő felettünk! Ez az elmúlt év, ha visszatekin
tünk rá, úgy azt mondhatjuk, hogy nagyon eseménydús volt. Olyan időket 
éltünk át ebben az évben, amikor minden perc szinte történelmi jelentőségű 
volt. Izgalmas idők voltak, az bizonyos. De amennyiben rossz emlékek fűz
nek ehhez az elmúlt évhez, úgy vannak jó emlékek is. Pl. mikor idejöttünk 
a népfőiskolára. Ez nekem a legszebb idő volt, s ezt nem fogom elfelejteni 
soha. ... örömmel köszöntjük az új esztendőt.

De azért egy kicsit aggódunk, egy kis kétséggel a szívünkben nézünk az 
új év elé. Vajon mit hoz ez az új év? Milyen megpróbáltatások várnak ránk? 
Nem tudom miért, de úgy elszorult a szívem most, hogy erre gondoltam! 
De bízzuk a jó Istenre, ő majd az új évben is gondot visel ránk úgy, mint 
eddig. Az aggodalmaskodás úgy sem segít rajtunk és a megpróbáltatásokat 
úgy sem lehet ezzel elhárítani. Jöjjön csak az új év, hozzon bármit, mi nem 
félünk tő le ...”

„Beosztás.
Gazda: Kurucz János, természetesen c és z-vel. Teljesült a vágya, végre ő is 

fejes lett. Mint általában minden gazdán, rajta is valami hatalmi láz vett erőt, 
amennyiben minden alkalmat megragad, hogy parancsolgasson. Az asztal
főn — igaz — ő is komoly képpel tud ülni, de azért nem kellene neki úgy 
felvágni! Szerencse, hogy — mint elődeinek —, úgy neki sem engedelmeske
dik senki, különben nagyon elbízná magát. De hát az már úgy van ősidők 
óta, hogy minden jó munkának van valami árnyoldala. No meg hát nem is 
érdemes felvágni, hisz úgyis hamar elmegy egy hét és hát...”

„Vasárnap, január 1.
Az év első napja. Mindenki iparkodik ki az ágyból, mert azt tartja a nép

hit, hogy aki az újévben ellustálkodik, az egész évben lusta lesz. És hát a mi 
frisseségre hajló természetünk ezt el nem szívelné Különösen Mike Sándor 
csinál rekordot ezen a téren. Schell Péter azonban nem kel fel. De nem a lus
taságnak miatta, hanem azért, mert beteg szegényke. Minden nagyon meg
sajnáltuk és a rádiót egyszerre négyen is csinálták, hogy szóljon s ennek kö
vetkeztében aztán sikerült is egészen elrontani. Petikénk tehát fekszik.
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Tulajdonképpen ő lenne a számadó, de éppen ebből kifolyólag lett az én nya
kamba sózva a számadóság. Hej, hej, sötét végzet, hát csak nem tudtál elke
rülni!?...”

„IX. Hét Vasárnap, január 8.

Csikorgó hideg reggel van. Mindenki fázik kivétel nélkül. Két fiú megint 
elkezd betegeskedni. Istenes és Kozma. Istenes Feri valóban beteg, nagyon 
rosszul néz ki és köhög, de Kozma betegségei felől kételyeim vannak.”

55X. Hét

Az utóbbi időben valahogy megcsendesedett a hangulat nálunk. Már szin
te jó fiúk lesznek egészen az én kedves bajtársaim. Hébe-hóba történik csak 
valami. Pedig ha egészen megjavulnak, akkor én leléphetek a porondról, 
mert nem lesz rám szükség. Hej, pedig ennek nem örülnék ám! Olyan jó né
ha egy kicsit csipkelődni...”

„Egy napon jött egy hölgy Erdélyből, aki sokat beszélt arról, hogy milyen 
szomorú a helyzet ott. Nagyon elszomorító ez, hogy ezen nem tudunk segí
teni. De majd talán jön még olyan helyzet, hogy összeölelkezhetünk velük 
egy boldog viszontlátásban. A  hét utolsó napján egy kirándulás is volt Fótra 
és Mogyoródra. Mike Sándor és Kurucz János hazájába. Megnéztük a fóti 
Gazdakör gyűlését, ahol a pestkörnyéki gazdák gyűléseztek arról, hogy ho
gyan lehetne segíteni azon a rossz helyzeten, amelyben ők vannak. Bizony 
csak összetartással lehet mindent elvégezni. Mindkét helyen nagyon szívesen 
fogadtak bennünket, jól éreztük magunkat és vidám hangulatban mentünk 
haza.”

55XI. Hét

... arra kérem a Kedves Olvasót, hogy ne haragudjon rám és legyen elnéző 
irántam, hiszen ... nem voltam olyan komoly, mint ahogy a saját előszavam
ban írtam, hanem nagyon is letértem az útról, amit kijelöltem magamnak. 
A  legnagyobb baj az volt, hogy magam sem voltam tisztában ennek az útnak 
a végcéljával és csak tévelyegtem rajta. Most azonban megtudtam, hogy mi, 
ugyanis mondták a fiúk, hogy mindent leírok, csak azt nem, ami a lényeg.
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•  •  • A lényeg az, hogy miért is vagyunk mi itten? Most leírom, hogy legalább 
egy kicsit is meglássa a Kedves Olvasó, hogy nem mindig csak mókázunk, 
hanem nagyon is komoly a cél, amiért itt vagyunk.”

Ezután felsorolja, hogyan telik el egy-egy napjuk. Megjegyzi: ,,Minden 
irányból kapunk nevelést.” Februárban, a XIII. héten Rákoskeresztúrra láto
gattak a fiúk. Kozma István krónikája a vendégeskedés eseményeinek leírásá
val ér véget.

Az 1939—40. évfolyam krónikája eléggé szűkszavú. A  3. hét eseményei kö
zül idézem a névtelen krónikás megjegyzését: „Délután sajnos leventére kel
lett menni. Még szabadidőnk sem volt, mert már háromnegyed kettőkor ott 
kellett lenni a kínzótéren.”

November 26-án szombaton jegyezte fel Botyánszki János krónikás a fóti 
kirándulás élményeit. Az Alföldről származó fiúknak szokatlan volt a magas 
dombok látványa; „az út is hol hirtelen lefelé, hol pedig meredeken felfelé 
halad” — írja. Kerepesen túl pedig már olyan meredek volt az út, hogy a ko
csiról le kellett szállniuk és gyalog kellett menni vagy 2 kilométer hosszan. 
Foton a „Faluszínpad” műsorát tekintették meg. A  krónikás így írt róla: 
„Az előadás nagysikerű, gyönyörű és megható volt.”

Az 5. hét eseményei közül kiemelkedik Csepregi Béla lelkész Finnország
ról szóló beszámolója. Elmondta személyes tapasztalatát, mely szerint a finn 
nép nem gyarapította hadseregét, hadfelszerelését. A  „hadiköltségeket nem 
szerette. Az ilyenre költendő pénzt inkább gazdaságának a tökéletesítésére 
fordította.”

Gyalog János krónikás a népfőiskolások Mikulás-estjéről írta a következő
ket: „. . .  mikor Tóth M ihály barátunk nagy örömmel bont ki egy kolbásznak 
látszó kis csomagot, elhűlve látja, hogy az nem más, mint egy szép nagy sár
garépa.”

A december 14-i budapesti kirándulás egyik nagy élménye volt a finn kö
vetségen tett látogatás. Istenes Ferenc krónikás így írt erről: „. . .  a Miniszter 
úr és felesége fogadott bennünket és uram bocsá' még kezet is fogott velünk 
és egyúttal meghívott bennünket, hogy ha még Pestre megyünk, térjünk be 
kicsiny hajiokába egy csésze kávéra. Kifelé menet ilyen beszédet lehetett hal
lani az ámuló népfőiskolásoktól: Én nem mosom meg a kezemet, mert lemo
som ezt a kézfogást róla.”

1940 márciusában Istenes Ferenc „Búcsú” címmel a következőket írta: *
„Hát ilyen hamar eltelt ez a hosszúnak feltűnő öt hónap? Hogy már haza 

kell menni? Hazulról, haza fogok menni. Szakonyba születtem, de a lelkem



a Népfőiskolán született. Szüléinknek nem tudjuk soha meghálálni azt, 
hogy felneveltek, hát akik a lelkünket nevelték újjá, hogy tudnánk azt kellő
képp meghálálni, ha 100 évig élnénk is? Hazulról haza megyünk, de mégis 
örömünk csak látszólagos. Igazában búsulunk, hogy el kell válni ezektől a 
tálaktól.

Dehát félre most a bút, hisz ha búsulok meghazudtolom azt a hírnevet, 
hogy én nagyon de nagyon vígkedvű, sőt komolytalan vagyok. Ez, habár 
kissé ferde is, de jó életelv, nem fogok fel semmit a tragikus oldaláról, mert 
minden dolognak van egy olyan oldala, amelyen örülni, nevetni is lehet és 
sokkal jobb a sírásnál a nevetés. Idézet Boros Károly szavaiból: »A nevetés 
jó sport, mert 100 arcizmot foglalkoztat.« Ezért van az, hogy engem sokkal 
többször lehet látni nevetni, mint sírni.

De most már menni kell, »Pakolj zsidó, múlik a vásár!« — mondja Nándi. 
Sőt a nemes, nemzetes, vitéz Kiss azt kiáltja: »Nyugatmagyarországiak, 
előre!«

Isten veled Népfőiskola, Isten adjon olyan gazdag áldást rád és vezetőidre, 
amelyet én kívánok.

Erős várunk nekünk az Isten.”

A parasztlányok első népfőiskolái tanfolyam a 1940. október 3.—október 
29-ig tartott. 29 leány jött el az ország 17 településéről.

Kurucz A nna volt a lányok krónikása, aki így kezdte krónikáját:
H ét: Hallottuk mi is a Népfőiskola első parasztlányokból álló hallgatói, 

hogy akik eddig a Népfőiskolán voltak, az ittlétük alatt történt különböző 
dolgokat megörökítették ... mi is kedvet kaptunk, hogy az ittlétünk alatt 
megtörténő dolgokat megírjuk az utókor számára.

... a 29 lány közül 6 apostagi, 2 szügyi, 2 felpéci, 2 bérnyei, 2 menesfai, 1 
nagytarcsai, 1 csömöri, 2 felsőszeli, 2 nyíregyházi, 1 pusztaföldvári, 1 geren- 
dási, 1 rábcakapi, 1 szarvaskendi, 1 mogyoródi, 1 domonyi, 1 kővágóörsi, 1 
győri...

Bár az ország különböző részeiből valók vagyunk, hamarosan összemele
gedtünk.

...Kérem  a kedves olvasó elnézését holmi hibák végett. Mentségem az, 
nem vagyok az írásban gyakorlott, hisz csak egyszerű parasztlány vagyok.”

„777. H ét: Vasárnap ... délután egy kis kirándulást tettünk a falun túl lévő 
kis erdőbe. Este Kajos János tisztelendő úr a Népfőiskola alakulásáról és a 
népfőiskolás fiúk életéből vett képeket mutatott be vetítés által. ...
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E hétnek nagy nevezetessége, kint volt a Népfőiskolán Kodolányi János író 
előadást tartani. Beszámolt a finn lányok s általában a nők életéről, s ezzel 
kapcsolatban többféle magyar kérdésről is.”

1940. szeptember 22-én vasárnap délután „. . .  megérkezett Virág Jenő 
nagytiszteletű úr és felvételeket készített a Leánynépfőiskola életéről, s bi
zony ezáltal nem tudtuk mindig az előadásokat hallgatni.”

Szeptember 29-én a krónikás e szavakkal búcsúzik: „Isten gazdag áldását 
kérem mindnyájunknak s magam nevében is a Népfőiskola további munká
jára, vezetőire, tanulóira.”

A  krónikás írását egészítette ki Nagy M argit, Nagy Erzsébet és K ukla A nna 
bejegyzése. Most a felsorolás sorrendjében idézek ezekből néhány gon
dolatot.

„...N apjaink telve voltak programokkal. De mondhatom, annyit nem 
énekeltünk életünkbe se talán, mint itt.”

*

„. . .Sok ismerettel és tapasztalattal hagyom el ezt a népfőiskolát és még 
egyet szeretnék megemlíteni, amire a népfőiskola megtanított, hogy áldoza
tot is tudjunk hozni embertársainkért és magyar hazánkért...”

*

„Én is szeretnék a krónikába írni egy pár dologról őszintén és szókimon- 
dóan, ami a természetemhez tartozik.

Én egy szerény falusi bokorugró, bőszoknyás parasztlány vagyok (Szügy, 
Nógrád megye). A  Népfőiskoláról odahaza csak azt tudtam, hogy van, de 
hogy mit jelent számunkra, azt nem tudtam. Amióta idekerültem tudom, 
hogy ez egy áldott hely és a lányok részére ennél jobb hely nincs. Itt igazán 
minden nap csupa napsugárból áll. A  tanárok és tanárnők, akik nekünk elő
adásokat tartanak, igazán nagyon kedvesek, hasznos, kedves dolgokról be
szélnek nekünk, oly jó ezeket végighallgatni. A  mi kis falunkban bizony 
ezekről sohasem hallottam volna, ezért Istennek legyen hála, hogy idesegí
tett a Népfőiskolába... a Tisztelendő nénit is úgy megszerettem, mint a saját 
édesanyámat. ... Isten áldását kérem a Népfőiskolára, annak minden munká
jára, s szeretettel üdvözlök mindenkit, aki soraimat olvassa.”

♦ * *
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Részletek az 1940—41. III. tanév krónikájából

Brezina György népfőiskolás az eddigi krónikákat átolvasva, 1940. novem
ber 26-án a következőket írta:

„...parasztifjúságunk elsőrendű írótehetséggel bír, már úgy értem, a mű
veltségéhez mérten.”

Megjegyzi: „...parasztifjúságunk nagyszerű megfigyelőképességgel ren
delkezik, amelynek alapján hozzáfog a maga krónikaírásához.”

Majd így folytatja: „. . .  Őszinte köszönetemet fejezem ki mindazoknak az 
ifjaknak és leányoknak, akik már bejegyezték nevüket és élményeiket ebbe 
a krónikába, vagy ezután jegyzik be, mindazon nemes munkájukért, amely 
munkával tért hódítottak és hódítani fognak a népművelődés terén.”

Ezután a „Ludas Matyi” c. népszínmű bírálatát írja le és jótanácsait közli: 
„Ha összeegyeztetem a színmű tartalmát és célját a mostani parasztság hely
zetével, itt is ugyanez áll. Vannak egyesek, akik szeretnének valamit csinálni 
a parasztság érdekében, vagy már tettek is, de vannak sokan olyanok, akik 
a Gyula által játszott piros-hetes szerepét játsszák, azzal szemben, aki elszán
ja magát, hogy valamit tesz a parasztság érdekében. ígérik, hogy teljes szívvel 
és erővel a magas cél mellett vannak, míg a másik oldalon pedig hízelegnek 
és árulkodnak, képesek társukat egy kanál vízben is megfojtani. Amíg ilyen 
parasztok lesznek, addig a parasztság nem tud felemelkedni a maga mély ál
mából és elmaradottságából. Mihelyt azonban felébred és világosan kezd lát
ni és gondolkodni, megindul egy nagy építőmunka és annak gyümölcse csak 
egy jobb értelmesebb és gazdagabb paraszt nemzedéket hoz.

Kedves Olvasó! Röviden ez a kritikám erről a népszínműről és ha elolvas
tad, ha igazi parasztifjú vagy, világoljon fel előtted is az, hogy a mi mai paraszt
ijainkban is vannak Ludas Matyik és vannak Gyulák is. És ezeket a Ludas 
Matyikat támogatnunk kell, míg a Gyulákat meggyőzni, hogy nyissák ki 
szemüket, lássanak és gondolkodjanak, térjenek át Ludas Matyikká, mert ha
nem, akkor minden magyar parasztember és ifjú saját maga ássa meg a maga
/ • / >> sírját.

Brezina György november 30-án katonai behívót kapott és így a következő 
írással búcsúzott el a népfőiskolásoktól:

„ ...K érlek  benneteket, ne felejtsetek el engem, ha majd innen elmegyek. 
Isten legyen veletek ... és szeressétek egymást, hogy soha ne legyen közietek
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semmi súrlódás, éljetek baráti közösségben. ... Isten áldja meg ennek az Inté
zetnek munkáját... az Intézetnek vezető embereit, akik fáradságot nem kí
mélő munkával igyekeznek azon fáradozni, hogy megteremtsék közietek a 
közösséget!...”

*

A  VJ. Héten két krónikás feljegyzéseiből megismerhetjük, hogy mi volt 
az a központi kérdés, ami elsősorban foglalkoztatta a népfőiskolás kö
zösséget.

Sánta János szerint:
A  „...haragos és veszekedős barátok megtudják már érteni egymást...”
„. . .  Ha voltak is súrlódások, ha voltak is veszekedések, az csak azért volt, 

hogy minél jobban kifinomuljon a szeretetnek a drága köve köztünk.”
„. . .  Olyan fiú már nincs köztünk, amelyik meg ne érezte volna már a ma

gyar parasztélet betegségeinek okát.”
H orváth Géza megállapításai:
„Arról szeretnék egy pár szót írni, ... hogy a parasztfiúknak mit lehet itt 

a Népfőiskolán megtanulni.
... Még sok mindent meg lehet tanulni aki figyelmes, amire egy paraszt- 

embernek az életben szüksége lehet. Megtanítanak bennünket arra is, hogy 
egy parasztembernek milyen jogai vannak és ha azokkal él, éppen olyan pol
gára lehet a hazájának, mint bármelyik hivatalnok. A  parasztság körében az 
a nagy hiba, hogy lénézik a maguk foglalkozását, és akkor magától értetődik, 
hogy ellenséges szemekkel néz a vasaltnadrágos urakra, mert szerinte az az 
oka, hogy szegénységben kell élni. Pedig nagymértékben a parasztok az okai. 
Ahelyett, hogy összefogtak volna és a maguk jogait is érvényesíthették vol
na, széthúztak és csak azért is a másik pártokhoz álltak, hogy a másik sze
gényembernek ne legyen igaza. Ezen akar a Népfőiskola segíteni, hogy aki 
paraszt, büszkén merje mondani azt, hogy ő paraszt.”

* * *

A  13. Hét krónikájában színes, vidám eseményt írt le Bencsik József 
„Hétfőn délután történt
A  váratlan fényes napsugár kicsalta a fiúkat az egyre gyorsabban fogyatko-
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zó hóra. Két csapatra osztva, hatalmas csatatérré alakult az Intézet kertje. 
Eget verő csatakiáltások reszkettették meg a levegőt. Közben egy-egy sebesült 
jajveszékelése vegyült... a csata zajába. Zizegve, süvöltve röpültek a hatalmas 
golyóbisok. Már-már úgy látszott, hogy az egyformán kitartó harcosok nem 
tudják eldönteni a csata sorsát. Ekkor jött egy váratlan tényező, mely döntő 
befolyással volt a csata kimenetelére. Ez a váratlan valami teljesen lehetetlen
né tette a harc további folytatását.

A z történt ugyanis, hogy elfogyott a muníció a csatatérről, így be kellett 
fejezni minden idők legnagyobb hólabdacsatáját. Csak az alá hulló vízcsep- 
pek mutatták a harc feledhetetlen nyomait. Azonban tekintettel arra, hogy 
a csata döntetlen maradt, várva-várjuk az alkalmat, ... hogy eldönthessük a 
félbe maradt csata sorsát.”

A  15. Hét-en említésre méltó esemény történt, amit Kutassy K álm án  króni
kás így jegyzett le:

„Az történt ugyanis, hogy a gyümölcs- és zöldségtermesztési tanárunk ez
előtt egy héttel tanította nekünk a különféle oltásmódokat és azt mondta, 
hogy mára csináljon mindenki minden példányból egyet. Mi tehát, — meg
van az a rossz szokásunk, hogy mindent az utolsó pillanatban akarunk elvé
gezni — reggeli után egypáran bementünk a műhelybe és faragtuk az oltáso
kat. A  faragásba annyira belemerültünk, hogy teljesen megfeledkeztünk a 
szokásos reggeli zászlótisztelgésről. Mikor azután lóhalálában siettünk a 
zászlórúd alá, már éppen végeztek a tisztelgéssel, sőt már a napiparancsot is 
felolvasta a gazda. Ekkor a tisztelendő úrnak az az ötlete támadt, hogy min
ket — négyen voltunk — megtornáztat... Mi tehát savanyú arccal hozzálát
tunk a karlengetéshez és a többihez. ... Még csak azt akarom mondani, hogy 
a gyümölcstermesztési előadónk megkínált bennünket cukorral annak az 
örömére, hogy ha maga az oltás nem is, de az átkötése kitűnően sikerült.”
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Az 1941—42. évfolyam krónikája

Kontár M ihály krónikás beszámolt az 1942. január 4-én megtartott ha- 
ran gavat ásról.

„A harangot használatának és rendeltetésének Rutkai Miklián Gyula püs
pöki titkár úr adta át.” Az ünneplő közönségnek beszélt a harang hiva
tásáról.

A  harang a tanulókat mindig egybehívja, tanulásra és étkezésre egyaránt, 
valamint reggel felébreszt bennünket; este, mikoris a munkát befejeztük, is
mét harangszóra tesszük le nyugalomra fejünket.

„Az ünnepély a nemzeti ima énekével zárult le, ez idő alatt szólalt meg 
kis harangunk első ízben, először hallottuk gyönyörű csengésű hangját.”

* * *

Végül a rovásfüzetbe leírt versekből és egyéb írásokból olvasható válogatás. 
A  népfőiskolások érzéseiket, élményeiket, tapasztalataikat nem egyszer 
olyan színvonalon fejezték ki, hogy azokat bemutatták műsoros előadáso
kon, vagy publikálták ifjúsági lapokban.

Bencsik József:
/ >

Két zászló37

Két zászló leng udvarunkban, 
Egyik fin n , a  m ásik magyar. 
Hirdetiky hogy e két nemzet 
Egy célt szolgál, s egyet akar. 
Egy a vágyunk, reménységünk 
S szent ez a cél, m elyért futunk. 
Távol vagyunk bár egymástól, 
De m ajd közös célhoz jutunk.

A két zászló azt h irdeti:
Egyek voltunk réges-régen,
Kelet földjén messze-messze,
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Á zsiai U ral végen.
B ar az idő zord v ihara  
Szétszórta a testvéreket, 
De m egtartó rokonságunk 
A h it és az emlékezet.

Szeretetünk forró tüzét 
Nem hűtik el a  századok, 
Gond, se bánat, am elyeket 
Isten keze reánk rakott.
Jöhet bár ránk nehéz idő,
E lő m arad barátságunk,
M ert egy hitünk és vallásunk  
Es egy m arad im ádságunk.

(1941. jan u ár 29.)

„Egy nap a nagytarcsai népfőiskolán38 
írta: Egy népfőiskolás

Ködös téli hideg keményen öleli körül Tessedik Sámuel falvát. Nagytarcsa 
határában a három szerény kis házacska fázósan búvik össze az alig pirkadó 
ködös reggelen. Még minden csöndes. Egyszer csak megvilágosodik az egyik 
ablak. Reggel 6 óra. A  gazda szobájában megszólalt az ébresztőóra és kócos, 
álmos arc keresi a villanykapcsolót, hogy világot gyújtson. Egy tekintet a 
csörgő órára és máris harsányan kiáltja az első szoba. A  gazda már csizmáját 
rángatja és szalad a másik szobába. Villanygyújtás... ugyanaz a kép. Már reg
gel van? — kérdi sok csodálkozó álmos szem. De nincs vesztegetni való idő. 
Mindjárt megjelenik a tisztelendő úr és addigra készen kell állni a tornára. 
De addig még sok munka van. Elsősorban a hideg vízben való mosdás. No
sza, van nagy prüszkölés és pancsolás. A  kemény hidegben a fürdőszoba 
nemsokára úszik, hogy egy óra múlva korcsolyapályává változzék. V 2 7. 
Minden fiú megmosdva, kitornázva, ágyát rendbehozva sorakozik a téli reg
gelben a zászlórúd előtt. Topognak a lábak, fázósan húzódnak össze a nya
kak, de a harsány »vigyázz« feszes, kemény legényeket talál a zászlórúd kö
rül. A  nemzeti imádság hangjai mellett méltóságteljesen száll a magasba a 
finn és magyar zászló. Reggel van. ... Tessedik falva ébren van... Megkezdő
dik a napi munka...
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Mindegyik fiú serényen lát hozzá a heti beosztásának. A  számadó felkeresi 
a konyhában Erzsi nénit, akivel a napi bevásárlás ügyes-bajos dolgait beszéli 
meg. Mellette a kisbírók figyelő szemmel, hogy a boltból, vagy faluból mit 
is kell nékik hozni. Egy-két perc és máris szaladnak, hogy hozzák a szüksé
gest, de reggelire már együtt legyenek. A  naposok pedig szorgalmasan hord
ják a vizet a konyhára, terítenek az ebédlőben. Fűtők vannak a legnagyobb 
munkában. Dermedt ujjakkal rakják a tüzet, hogy reggelire már elfogadható 
meleg legyen a tanulóban és ebédlőben. De nem lustálkodnak a takarítók 
sem. Különösen a mosdó takarítónak van sok gondja. Megint eldugult a leve
zetőcső, a sok víz mindjárt jéggé fagy, ha nem siet kiolvasztani a lyukat. De 
sikerült. Serényen forog a porrongy a szobatakarítók kezében. Egy-kettő és 
készen lesznek. így azután kevesebb munka lesz szombaton, amikor fel kell 
súrolni a padlót. De az udvaron is mozog valaki? Az udvarseprők dolgoznak. 
Sok hó esett az éjjel, fel is kell szórni a fagyott utakat. De legalább van hová 
önteni a kályhák salakját. Mindenre persze szorgos szemmel figyel a gazda. 
Kezében órával, hol egyik, hol másik helyen jelenik meg. Felelősségének tel
jes tudatában végzi munkáját. Közben a tréfa, no meg néha egy-egy siettető 
szó hangzik. De van egy pár nótás legény is, a domonyi Jóska, meg a tárcsái 
Palkó, csak úgy harsog néha a hangjuktól az udvar.

De már ott várja a végzett munka után az ebédlőben a kávé a fiúkat. Kávé 
azonban már csak hetenként háromszor van. Hja, háborús világ van! Néha 
bizony rántott leves is kerül az asztalra. Nem baj. Jó az is, amint a helyzet 
mutatja. Ének és ima után, alig pár perc múlva, már üres tányérokon csörög 
a kanál. A  reggeli áhítat után csönd üli meg az ebédlőt. Előkerülnek a Bibli
ák. Csöndes fejek hajolnak az írás föló Az elcsöndesedést követi az első óra. 
Ének, ima után elsősorban is a napi program megbeszélése kerül sorra. Első 
ezek között az, hogy mit is mondott nékünk Isten csendes óránkban. Jó 
egyszer-kétszer elolvasni ezért a népfőiskola krónikáját. Egy-egy fiú tollából 
olvashat ott az ember sok csendes órának a tapasztalatáról. De eljön a kilenc 
óra, meg is érkezik első tanárunk, kerékpáron. Egy napra csak két fuvarunk 
van és takarékoskodnunk kell, hogy a délután jövőknek is tudjunk adni. Fia- 
talabbja kerékpáron futja meg azt a pár kilométert, ami a vasúttól elválaszt. 
Számtan—fizika tanárunk friss jókedvű ember, aki éppen úgy ért a számtan
hoz, mint a lélek elrejtett dolgaihoz. A  számtanórán néha nemcsak rideg szá
mok szerepelnek, hanem Isten országának számításai is. így van ez jól. Szíve
sen is hallgatják a fiúk. Csak akkor hallgatnak el, mikor a feladatok után 
érdeklődik. Olykor némelyik szégyenkezve vallja be, hogy nem tudta kiszá
mítani jól, mennyi széna, szalma, zab kell egy hónapra a lovának. A  sok frá
nya szám csak nem akar egyezni. Számtan után szó van még a falusi szoba,
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istálló villanyvilágításáról is. Hogyan szerelhetünk magunk, kis hibát hogyan ja
víthatunk. Sűrűn áll meg tanárunk, hogy valami feljegyzésre méltót tollbamond
jon. írjuk is szívesen. Bizony talán jó hasznát vesszük e petróleum-szűk világban. 
Közben pihenésül egy^gy régi magyar nóta hangzik el. Jól esik letenni a tollat 
és kiereszteni a levegőt torkunkon, dalba formálva.

Elérkezik az ebéd. Régen volt a reggeli, talán nem is volt, olyan étvággyal 
ülünk neki az ételnek. Ebéd után egy kis mozgás, hólabda, kergetőzés, míg 
a naposok elmosogatnak és rendet raknak az ebédlőben. De utána, ha valaki 
benyitna az ebédlőbe és foglalkozóba, csodálkozva állna meg az ajtóban. 
Nem gondolta volna bizony, hogy az teli van. Pedig minden hely foglalt, de 
mély csöndben ülnek a fiúk és mindegyik vagy egy könyv, vagy dolgozata 
fölé hajol és ír. Sok munkát és feladatot adnak a tanárok. No meg aztán ki 
is kell használni az időt! Rövid az az öt hónap és sok megismerni való van. 
Nem különben a sok könyv is, amit jó volna megismerni. A  szabad idő után 
azonban majdnem mind felkeresi a műhelyt. Esztergapad, gyalupad, suszter
szék, minden megtalálható. A felsőszeli legények nemhiába dolgoztak hete
ken át az esztergán! Meghitten búg fel a gép, amikor egy-egy legény hol fali
kart, hol fogast, hol meg valami más tárgyat akar készíteni. De 
mindegyiknek van már valami remekműve. A  pitvarosi legény büszkén né
zegeti katonaládáját, vajon mikor fogom használni? A  kajári fiú pedig már 
alig várja, hogy maga készítette citerán játsszon. Mindegyik foglalkozik vala
mivel. Aki nem jut asztalhoz, az kosarat fon vagy szatyrot. Készülni is kell, 
mert februárban vásár lesz, valódi népfőiskolás vásár.

De itt a négy óra és szemüvegét törölgetve lép be a felügyelőnk. A  hideg elvette 
»második szemének« a világosságát. De nemsokára barátságosan mosolyog ránk 
kék szeme. »Hogy vagyunk«, kérdésére kórusban harsányan felelünk: »Jól«. De 
nemsokára nyakig benne vagyunk falunk kérdéseiben és magyar parasztságunk 
sorsában. Előkerülnek a dolgozatok: falumban a férfi és nő viszonya. Egymás 
után kerülnek a jó és káros szokások. Parázs vita kerekedik. De így válunk tiszta 
látású emberekké A  kérdések gyökeréig megyünk és ott keressük a segítséget. Va
csora után elhangzik még az esti ének, utána pedig csöndes kis csoportok alakul
nak. Meg-meg nyílik a tisztelendő úr szobaajtója és csöndesen gyülekeznek egy
más után a beszélgetni kívánók. 10 óra már a szobában találja őket. Együttes ima, 
bibliaolvasás után készülődünk a lefekvéshez. Jóéjszakát!

A  téli éjszaka körülöleli a fehér kis házat. Csönd van. Belül 18 egészséges pa
rasztifjú lélegzése hallatszik. Almodnak új harcról: Krisztusért, hazáért, ott
honért. Isten áldja meg ezt a harcot!...5”
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„Megalakul a Népfőiskola »Fogyasztási Szövetkezete«

Kicsit furcsán hangzik ez a cím. De hát ez a valóság. Megalakítottuk a Fo
gyasztási Szövetkezetei. Elhiszem ugyan, hogy kissé nevetséges dolog ez. Hi
szen az egész Népfőiskola egy hatalmas »Fogyasztási Szövetkezet«, ha ezt a 
szónak a szoros értelmében vesszük. Mert fogyasztunk mi itt mindenből 
elég bőségesen. Hűen bizonyítják ezt az állításomat a következő dolgok: üre
sedik az éléskamra, fogytán áll a krumpli-készletünk, ezután az egymásután 
érkező hentes és fűszerüzleti számlák is erről tanúskodnak. Es még egyéb, 
sok más bizonyítékot tudnék felsorakoztatni állításom igazolására. De talán 
ez nem is olyan fontos, mint az, hogy mit értek az alatt, hogy megalakítot
tuk a fogyasztási szövetkezetét. Igen, megalakítottuk, egészen formálisan. 
Buzdítást kaptunk erre az előadóinktól, akik nap mint nap a szövetkezetről 
beszélnek. Mi pedig jó tanítványokhoz illően, követjük a tanácsot. Már itt 
is próbálkozunk ilyesmivel foglalkozni. Mert hiszen a közmondás szerint a 
gyakorlat teszi az embert mesterró Azt akarjuk, hogy innen hazamenve, elég 
tapasztaltak lehessünk az ilyen dolgokban. Miből is áll tehát ez a szövetke
zet? Kezdjük talán a megalapítóin. Eddig öten vagyunk benne. Előrelátható
lag azonban többen is csatlakoznak hozzánk. Példa erre az, hogy ma is sza
porodtunk egy új taggal. ... Egyelőre csak a vezetőség van megalakítva. Név 
és tisztség szerint a következő sorrendben: Elnök: Bencsik József; alelnök: 
Benkei András; jegyző: Valentinyi József; elosztó: Szalay Gyula; élelmiszer
táras és megrendelő egyszemélyben: Puskely Mihály. ...

Na, most a működésről írok. Egyetlen egy célja van: Minél többet fogyasztani. 
FEszen a neve is ezt mutatja. Azaz, nem minél többet, hanem mindent elfogyasz
tani, ami étel az asztalon található. Ennek a szövetkezetnek célja, sőt feladata is, 
hogy semmi étel kárba ne vesszen. Es eddig meg is felelt hivatásának. Már látsza
tai is vannak. Különösen észlelhető a vezetők egyre növekvő pocakján. Ebben 
pedig az elnök vezet a rekorddal. A  raktáraink is jóknak bizonyultak. Az asztalra 
nem tudnak annyi ételt feltálalni, hogy a tiszteletre méltó szövetkezet súlyos gon
dokkal terhelje. Csak a sóskaleves fogyasztásánál van néminemű baj. De ellensú
lyozza ezt a lekváros gombóc és a húsfogyasztás jóval nagyobb számbeli fölénye. 
Sőt, még a vízfogyasztás is nagyon szép eredménnyel halad előre. Mindezeknek 
csak gazdaasszonyunk örül, mert legalább nincsenek ételmaradékok. Tehát ez a 
szövetkezet mindenképpen csakis dicsérhető.

Ti, utánunk következő hallgatók! Tihozzátok is szólok soraimon keresz
tül. Arra törekedjetek ti is, hogy még itt az Intézetben valósítsátok meg azt, 
amit majd a falutokban akartok megvalósítani. Vegyetek példát a mi kezde
ményezésünkről. Higgyétek el, hogy ebből tinektek is hasznotok lesz.
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Ti pedig kedves barátaim, kik most velem vagytok együtt az Intézetben, 
— legyetek figyelemmel a mi kezdeményezésünkre. Kérjük szíves pártfogás- 
tokát! Csatlakozzatok ennek a szövetkezetnek a munkájához az Intézetnek 
felvirágoztatására, a gazdaasszony kevesebb munkája érdekében és a saját ér
deketekben is!

Beiratkozni lehet a szövetkezetbe minden hétfőn délután 1—3 óra között 
az Elnök úrnál. S ha mégis nem akarnátok tagjai lenni ennek a szövetkezet
nek, akkor is támogassatok bennünket! Mégpedig azáltal, hogy minél több 
fogyasztani valót küldjétek a szövetkezet tárházába!

Ezennel be is fejezem a szövetkezet megalakulásának leírását. Mégegyszer 
kérve a szíves támogatást, maradok teljes tisztelettel a szövetkezeti vezetőség 
nevében

Nagytarcsán, 1941. február hó 4-én
Benkei András 

»szövetkezeti« alelnök.”

Szelszki Mihály:
Rendező voltam  egy bálban

Rendező voltam egy paraszt bálban.
Ott nem volt nálamnál senki boldogabb. 
Karomon nagy büszkén vezettem be 
A  piros arcú paraszt lányokat.

Egy kislány kedvesen rám nevetett. 
Rendező voltam ...
S e perctől fogva
Csak én nem voltam rendezett.

(1941. december 20.)
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Búcsú a Népfőiskolától
Irta: Szabó Kálmán népfőiskolái hallgató

Tavaszi esős idő van ma, 1941. március 26-án. Könnyező szemekkel ülök 
itt a tanterem egyik asztalánál, ahol olyan sok jót tanultam. Ki-kinézek az 
ablakon. Könnyezik a szemem, de hiába, búcsút kell vennem.

Búcsúzom tőled tanulóterem, ahol ezt a sok jót megtanultam. Búcsúzom 
tőled hálószoba, ahol 5 hónapig álomra hunytam szemem, ahonnan olyan 
sokszor hazagondoltam. Búcsúzom tőletek fehérre meszelt falak... És most, 
mikor búcsúzom, hálát kell adnom az Intézetnek, hogy ide vezetett en
gem ... Most én megelégedve megyek el innen. Búcsúzom tőled te áldott In
tézet. Istennek gazdag áldása legyen rajtad mindvégig, minden munkádban!

El kell búcsúznom, Isten veled-et kell intenem, mert már vár a haza, vár 
az ősi rög, amit november 14-én otthagytam. Isten veletek ifjú barátok, Isten 
veletek! Viszontlátásra!

★

Kamondy K. József:
Életcélok...

Vannak emberek, kik a boldogság megszerzésére, 
vannak akik annak megtartására; 
de vannak olyanok is, kik a boldogság kiélvezésére 
törekszenek és ezek sokan vannak.
Bár kevesen, de még mindig vannak oly emberek is, 
kik mások boldogulását óhajtják szolgálni.

(1942. január 11.)
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Visszaemlékezések

A  népfőiskola szervezéséről, működéséről az idők folyamán többen meg
emlékeztek a tanárok és a növendékek közül. Ebben a fejezetben hatan fejtik 
ki gondolataikat a népfőiskoláról.

Elsősorban idézzük fel a népfőiskolát alapító Sztehlo Gábor emlékiratának 
részleteit, amelyek az 1944. és az azt megelőző évekre vonatkoznak: 

„Őszintén és szégyenkezve állapítom meg visszatekintve, hogy noha öt éve 
vezettem parasztnépfőiskolát, két éve irányítottam az egyház paraszt ifjúsági 
megmozdulásokat, ... jól ismertem a falukutató fiatalokat, köztük éltem — 
politikai szempontból mégis éretlen és igen naiv lélek voltam ...”

„Való igaz ... a háborútól iszonyodtam, ... idegenkedtem a jelszavaktól és 
elítéltem a nácik cselekedeteit: ez volt minden. ... de nem küzdöttem elle
nük tudatosan, ehhez nem égett elegendő gyűlölet bennem — amíg közelről 
nem láttam, mit tesznek. Csak amikor munkám során kerültem szembe ve
lük, akkor kezdtem lázadni és akkor lett e belső lázadásból cselekedet.”39

„ ...  Ebben az időben az én feladatom a népfőiskolái mozgalom ébrentartá
sa volt. Sokat kellett utaznom, ifjúsági konferenciákat vezettem, táborozáso
kat, téli és nyári tanfolyamokat szerveztem, amelyekre ifjakat és leányokat 
gyűjtöttünk össze.”

„1942 óta végeztem ezt a munkát, mint kerületi lelkész, a nyugodt és ked
ves nagytarcsai gyülekezetben ellátott hét esztendei szolgálat után. Ott, 
Nagytarcsán, 1937—1942-ig vezettem az első parasztnépfőiskolát, s ennek 
alapítója is voltam. Amikor 1942-ben a püspök kerületi lelkésznek tett meg, 
s ezzel hivatalban jelölte ki a helyem, már több ilyen népfőiskola műkö
dött: Győrött, Gyenesdiáson, Orosházán, Budapesten és másutt. ... a finn
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példák bátorítottak minket, és finn lelkészek segítettek; a gyülekezetek pedig 
gyűjtéseket indítottak az anyagi alap megszerzése végett. Külön fejezete ez 
a magyar művelődéstörténetnek, most azonban nem akarok kitérni rá. Csu
pán azt jegyzem meg, hogy Magyarországon evangélikus egyházunk nyitot
ta meg 14 fiúval az első ilyen — finn minta alapján működő — bentlakásos 
népfőiskolát Nagytarcsán, 1937-ben. Tessedik Sámuel nevét viselte ez az in
tézmény ... Ezután egymás után nyílt meg a többi is, és az ügyet a katolikus 
és a református egyház is pártfogolta: katolikus részről a KÁLÓT ... karolta 
fel a mozgalmat és ismerte fel benne a parasztifjúság nevelésének jó módsze
rét; a református egyház is bekapcsolódott (különösen sárospataki népfőis
kolája volt példamutató, és időben, térben messzesugárzó hatású); majd ké
sőbb állami vonalon is megindult a munka. Boldizsár Iván: Gazdag 
parasztok országa c. könyve sok lelkes, haladó embernek adott indítást. ... 
Tevékeny részt vettek a mozgalomban a népi írók: Erdei Ferenc, Veres Péter, 
Kovács Imre ..., Kodolányi János és még sokan mások.”40

Sebők István  péceli nyugalmazott általános iskolai tanár az alábbiakban há
rom fejezetre bontva részletesen leírja, hogyan került szülőfalujából, Nagy- 
tarcsáról 1937-ben a portanpáái finn népfőiskolába, majd onnan hazatérve,
1938-tól miként lett részese több évfolyamon keresztül a nagytarcsai népfőis
kola életének. Tapasztalatait összegező gondolatai történeti értékűek.

NEPFOISKOLAS EMLEKEIM
A m agyar evangélikus népfőiskolái mozgalom előkészítő szakasza

Az 1920-as évek végére megerősödött a Magyar Evangélikus és a Finn 
Evangélikus Egyház kapcsolata. Ez megnyilvánult abban is, hogy évente 
egy-egy teológus, vagy fiatal, éppenhogy felszentelt lelkész ösztöndíjat ka
pott a másik egyház teológiáján. A  Finnországot járt ifjú lelkészek megis
merkedve a finn egyház szervezetével és működésével, felfigyeltek a pa
rasztifjúság nevelését szolgáló intézményre, az északi országokban általában 
elterjedt és jól működő népfőiskolákra.

A  Finnországot járt lelkészek közül a jómódú budapesti polgári családból 
származó Sztehlo Gábort a harmincas évek elején a főváros melletti kis köz
ség, Nagytarcsa evangélikus gyülekezete választotta meg lelkészévé. Sztehlót 
erre a pályázatra bizonyára a főváros közelsége ösztönözte. Közel maradt Bu
dapesten lakó szüleihez és rokonságához. Pár év alatt ő is, miként egykor 
Tessedik Sámuel Szarvason, meglátta a nagytarcsai, és bizonyára ismerte az 
egész magyar parasztság általános szellemi elmaradottságát is. Az ő hívő, em-
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berbaráti eszméktől áthatott szívét is, miként egykoron Tessedikét, fűtötte 
a vágy, hogy a sötétségben, szellemi elmaradottságban élő népet felvilágosít
sa, „felébressze”. Sztehlo a finnországi tanulmányútja során megismerkedett 
ugyanis az ottani pietista „felébredtek” mozgalmával és több vezetőjükkel 
kapcsolatot tartott fenn. Eszmei megvalósítására a legalkalmasabbnak a nép
főiskolát vélte. Krisztusban hívő, öntudatos, művelt parasztifjúságot akart 
nevelni akkori hitvallása szerint. Terve megvalósításához azonban anyagi 
forrásai még nem voltak.

1937 kora tavaszán mintegy száz finn és néhány észt lelkészből álló kül
döttség érkezett északról. A  Magyar Evangélikus Egyház meghívására ha
zánkba érkezett vendégek mintegy három hetet töltöttek Magyarországon. 
Ezalatt bejárták az országot és ismerkedtek hazánk szépségei mellett a kultu
rális intézményekkel is.

Vendégeink meglepetéssel állapították meg, hogy nálunk a parasztifjúság 
nevelésével a hat elemi elvégzése után csupán az irredentista, militarista le
venteszervezet foglalkozik általában. Látták, hogy az ő népfőiskolájukhoz 
hasonló, általános műveltséget adó, az egyház iránti hűséget fejlesztő, erősítő 
intézmény a mi országunkban nem működik.

Sztehlo, aki jól beszélt finnül, bizonyára kifejtette, hogy neki vannak ilyen 
irányú tervei, elképzelései és hogy az igény is él a magyar parasztifjúságban, 
de az anyagi lehetőségei akadályozzák a gondolat gyors véghezvitelét.

A  finnek azonnal felajánlották segítségüket. Hogy ígéretük gyors megva
lósítását akarják, bizonyítja az is, hogy már a visszautazáskor, a bécs—berlini 
útvonalon a vonatban mintegy 1500 pengőnek megfelelő finn márkát gyűj
töttek a létesítendő magyar népfőiskola javára. Ez az áldozatkészség ösztö
nözte azután 1937 nyarán az Evangélikus Missziói Egyesület és a Baráti Moz
galom találkozóján a két szervezet tagjait, hogy megajánlásokat tegyenek az 
építendő evangélikus népfőiskola anyagi támogatására. így öltött testet az a 
gondolat, hogy mintegy nyolcvan tag havi megajánlásokkal bizonyos sze
rény alapot vessen a népfőiskolái gondolat kivitelezéséhez.

A  finnek azon javaslatára, hogy egy magyar parasztifjú vegyen részt az 
egyik finn népfőiskola téli tanfolyamán, (a Baráti Mozgalom Sztehlo Gábort 
bízta meg ennek gyakorlati végrehajtásával. Ő pedig,) — mivel nagytarcsai 
lelkész volt, — a saját gyülekezetéből keresett ifjút, aki vállalkozott erre a ta
nulmányútra.

így került sor e sorok írójának finnországi útjára. Rövid két hónapos 
nyelvgyakorlás, tanulás után 1937. szeptember 7-én indultunk el Korén Emil 
akkori segédlelkésszel — jelenleg a Budavári Evangélikus Gyülekezet espere
sével — úticélunk, Finnország feló
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Háromnapos fárasztó vonatozás, illetve félnapos hajózás után szeptember 
10-én érkeztünk meg Helsinkibe, ahol az egyetemi diákotthon igazgatója fo
gadott bennünket. Szállást a diákotthon magyar szobájában kaptunk. En ek
kor mindössze három napot töltöttem Helsinkiben, ebben a bájos tengerpar
ti városban, amely főleg természeti szépségeivel meghódított.

E három napok egyikén Korén Emillel és a Helsinkiben élő Kunos Jenővel 
felkerestük Kodolányi Jánost, aki egy ötemeletes ház felső emeletén, egy kis 
szobában akkor készülő egyik legsikeresebb művén, a Julianus barát-on dol
gozott. Felejthetetlen élményként él bennem a szegényesen berendezett, 
eléggé rosszul megvilágított kis szoba, a borostás arcú, sápadt géniusz. — 
Tanulom a nyelvet is — mondotta többek között Kodolányi, és képzeljétek 
ilyen mondatok jutnak éjjel is eszembe; „Ma még nem volt meleg kanál a 
számban”, s ezt olyan hibátlan finnességgel mondotta, hogy még ma is a fü
lembe cseng. Megértettem már akkor is, hogy ez a nem egészen jelentéktelen 
író, milyen szegényesen élt ott, amikor alkotott. Biztató szavakat intézett 
hozzám, hogy használjam fel az itt eltöltendő időt hasznosan, s az ismerete
ket, amiket szerzek, a parasztifjúság javára fordítsam. Kodolányi egyébként 
találkozásunkat a Suomi titka című könyvében örökítette meg. Mint alföldi 
parasztifjút mutat be.

Három nap múlva megváltam Helsinkitől, Korén Emiltől, aki Helsinki
ben maradt az evangélikus teológián, én pedig némi kitérőkkel 1937. októ
ber 22-én megérkeztem küldetésem színhelyére, a Lapinlahti nevezetű köz
ség határában épült, nagyszerűen berendezett portanpáái népfőiskolába. A  
távolság a fővárostól, Helsinkitől kb. 550 km északkeletre.

Az itteni népfőiskolán 110 finn parasztifjú (fiúk-lányok), koedukált rend
szerben vett részt a hat hónapos téli tanfolyamon, amely áprüis 20-án ért 
véget.

A  népfőiskolán kezdetben a nyelv gyakorlására fordítottam időm nagy ré
szét. Részt vettem az órarendszerű foglalkozásokon, feljegyeztem többször 
hallott jellegzetesebb szavakat, amelyeket azután esténként egyik áldozatos 
nevelőm, Tatu Malmivaara lefordított magyarra, egy régi Szinnyei-Merse-féle 
finn—magyar szótár segítségével. A  tanfolyamon így nyelvgyakorlás közben 
megismerkedtem egy kicsit a finn irodalommal, történelemmel és gazdasági 
szakismeretekkel, valamint egyházmozgalmi munkával-. Ottlétem alatt még 
hangsúlyozottabbá vált a magyar evangélikus népfőiskola ügye.

Különösen 1938 kora tavaszán, márciusban népfőiskolánk nagy körutazá
sa alkalmával tucatnyi nagyobb helységben, városban előadásokat tartot
tunk, kórusműveket adtunk elő és így gyűjtöttünk a magyar népfőiskola ja
vára. Az előadók beszédeikben, prédikációikban rendszerint kifejtették,
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hogy a magyar evangélikus egyház kisebbségben élő szervezet, amelynek 
anyagi lehetőségei is korlátozottak e cél megvalósítására, ezért kérik a finn 
testvérek áldozatos segítségét. Minden esetben megemlítették az én jelenléte
met, s néhány rövid üdvözlettel én is köszöntöttem a jelenlévőket.

Hangsúlyozták az előadók az én küldetésem célját is, miszerint feladatom 
lesz a finn népfőiskolái mozgalmukat, hazám parsztifjúságával megis
mertetni.

A finnországi gyűjtésekkel egyidőben a Magyar Evangélikus Egyház kebe
lében is megindult a gyűjtés a Nagytarcsán létesítendő népfőiskola céljára. 
A gyűjtés fő szervezői, az Evangélikus Missziói Egyesület és a Baráti Mozga
lom mellett bekapcsolódott a hivatalos egyházi sajtó orgánuma, a Harangszó 
c. hetilap is. Beszámolókat közölt a gyűjtés állásáról és cikkek jelentek meg 
a népfőiskolával kapcsolatosan. Néhány hónap alatt össze is gyűlt annyi ado
mány, hogy abból már egy parasztházat fel lehetett építeni.

1938 nyarán Sztehlo Gábor meghívást kapott finn barátaitól, hogy szemé
lyes előadásaival fokozza a gyűjtés sikerét. Közel három hónapos útja végére 
össze is gyűlt annyi finn adomány, hogy a másik parasztház felépítését tette 
lehetővé

Alig egy év leforgása alatt tehát a felvetett gondolat a megvalósítás állapotá
ba került.

Az utolsó hónapot, 1938 augusztusát együtt töltöttem a Sztehlo házaspár
ral és ekkor közölte velem Sztehlo, hogy 1938 őszén már meg is kezdi műkö
dését az első magyar népfőiskola. Tőle hallottam először arról is, hogy vol
tak már hazánkban kisebb próbálkozások népfőiskolái tanfolyamok 
szervezésére. így pl. Sréter Ferenc szervezett a parasztfiatalok, leventék szá
mára a szandai birtokán pár hetes, majd 1936-tól a sárospataki református te
ológián is tartottak már két-három hetes tanfolyamot parasztifjaknak. De 
északi mintára szervezett népfőiskolát még nem létesített senki Magyarorszá
gon, s a miénk lesz az első. Talán mondanom sem kell, hogy dagadt a 18 éves 
keblem a büszkeségtől, hogy ennek a nagyszerű kísérletnek részese lehetek. 
Különben Szenczy-Sztehlo Gábor a Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőis
kola 1940—41. évi értesítőjében részletesen elemzi, hogy véleménye szerint 
mi nem és mi a népfőiskola. Egyébként Sztehlo és felesége társaságában au
gusztus végén, 27-én érkeztünk Finnországból haza.

A  Népfőiskola első két épületének építkezését hazatérésünk után Sztehlo 
Gábor erőteljesen sürgette és 1938 novemberében be is fejeződött. Nagytar
csán állt a két frissen meszelt, beköltözésre váró épület, amelynek falán fehér 
zománctáblák hirdették; az elsőn: A  magyar adakozók filléreiből épült Ma
gyar Ház, a másikon: A  finn adakozók filléreiből épült Finn Ház.
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A  házak stílusukban követték a hagyományos paraszti házak formáját, 
egyszerűségét. Sztehlo parasztromantikájának kifejezői voltak. — Nem aka
rom, hogy idegenül érezzék magukat — mondotta gyakran látogatóinak, 
akik kissé maradinak látták a fagerendás égetett deszkájú mennyezetes szobá
kat és a téglalap alapú házakat. Valóban ebben konzervatív volt Sztehlo, mi
vel már a legtöbben, mennyezetes újabb típusú polgáriasabb otthonokból 
érkeztünk. Ez a tanfolyam egész ideje alatt vita tárgyát képezte és Sztehlo 
végül is a korlátozott anyagi eszközökre való hivatkozással védte ezt az állás
pontját. De dr. Raffay Sándor püspök úr 1938 novemberében felavatta az 
épületeket, s minden egyszerűségük ellenére, számomra is nagyszerű és fel
emelő érzés volt, hogy 1938. november végén megkezdte munkáját az első, 
parasztifjúság nevelését szolgáló intézmény, a Nagytarcsai Evangélikus Nép
főiskola.

• A NÉPFŐISKOLA MUNKA JA

Amint azt az előző részben jeleztem, 1938 nyarán felépült két épület: a 
finn és a magyar ház. Alapterületük kb. 75—75 négyzetméter volt. Ebben 
a két épületben kezdte meg működését 1938. november végén az az intéz
mény, amelyet mi egyszerűen népfőiskolának neveztünk. Az első 12 hallga
tó hat körzetből, illetve megyéből jött össze:

Baranya megyéből 
Fejér megyéből 
Tolna megyéből 
Győr megyéből 
Pest megyéből 
Vas megyéből 1 és a felvidéki
Somorjáról 1 hallgató.
Zömmel szegény, kis és középparasztok gyermekei. Átlagéletkoruk 19—20 

év volt. Többszínű, vegyes társaság voltunk. Többségében magyar, de volt 
közöttünk sváb és szlovák származású is. Az evangélikus egyház ugyanis a 
leginkább nemzetiségi egyház. Egy dologban azonban megegyeztünk mi fi
úk: tanulni, ismerkedni akartunk az újjal, a tudományokkal, a kultúrával.

A  népfőiskola tankönyveket nem használt. Elő szó útján közölt ismerete
ket és az előadó egyénisége határozta meg az eredményeket. Előadóink álta
lában jól felkészült, az ügy iránt lelkesedő és odaadó nevelők voltak. Alapve
tően kíváncsiságot, vágyat kívántak felkelteni bennünk a tanulás, az 
önművelés iránt. A  maguk által összeállított tematika szerint szabad előadás,
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megbeszélés és megvitatás formájában közölték az ismereteket. A  legtöbbjük 
falukutató volt, akik ismerték a falvak, a parasztság problémáit. Egyszerű, 
világos előadásmódra törekedtek, s így megmozgatták a mi — olykor nehe
zen működő — fantáziánkat is. Közvetlenségük feloldotta a tartózkodó, ki
sebbségi érzésekkel terhes lelkületűnket. Az előadásokat gyakran népdalok 
tanításával is színezték. Fáradó, lankadó figyelmünket azután mindig dalok
kal élénkítettük. Különleges alkalmakat is szerveztek, amikor népi írók, 
vagy más kiemelkedő egyéniségek tartottak előadást.

Az ébresztő elhangzása után, melyet a gazda hol erélyes, hol pedig kérő 
hangja tolmácsolt, hamarosan reggeli torna következett. Leventék is voltunk, 
s így a szabadgyakorlatok megtartása nem okozott gondot. Körülfutottuk 
kétszer-háromszor a két épületet s ezt követte a mosdás, tisztálkodás. Ez a 
rendszeresség is nevelő hatással volt, az eddig kötetlen, helyesebben a rend- 
szertelen paraszti élethez szokott parasztifjakra. Reggeli általában 7, fél 8 kö
rül volt. Ezt a reggeli áhítat követte. 8 órától 10—11 óráig olyan órák voltak, 
amelyeket a helyi előadók tartottak. Sztehlo Gábor hittan, bibliaismeret és 
egyháztörténeti órákon adott elő, úgyszólván mindennap egy, vagy néha két 
órát is. A  nevelő lelkész a gyülekezeti ifjúsági munka lehetőségeiről, szüksé
gességéről, egyházi irodalomról, költészetről tájékoztatott bennünket és elő
készített ifjúsági órákra, vallásos estekre, szereplésre. Alkalmanként a nevelő 
lelkész helyettesítette Sztehlót. Az ő feladata volt az általános felügyelet is.

A  helyi tanítók számtant, fogalmazást és helyesírást tanítottak. Ezek napi 
átlagban egy-egy órás foglalkozást jelentettek.

A  magyar irodalommal és társadalomtudománnyal Mády Zoltán egyetemi 
magántanár ismertétett bennünket az első évfolyamon. Nagy szeretettel és 
ügybuzgalommal tanított. Irodalomból a magyar irodalom kialakulásától, 
Janus Pannoniustól, Balassi Bálinttól kezdve bemutatta nyelvünk és az iroda
lom fejlődését egészen Ady Endréig és József Attiláig. így kaphattunk átfogó 
képet, persze csak nagy vonásokban és az írók legfontosabb műveit tömören 
ismertetve a magyar irodalom és költészet, benne anyanyelvűnk fejlődéséről.

Mády Zoltántól hallottunk először társadalomfejlődésről. Hogy volt ős
közösségi társadalom, ahol még nem volt magántulajdon és szájtátva hallgat
tuk, hogy hogyan bomlott fel ez a társadalom és hogyan adta át helyét a feu
dális társadalomnak. Hallottunk tőle a polgári társadalom kialakulásáról, az 
ipari forradalomról, majd érintette a munkásmozgalmakat is, az utópistákat. 
Beszélt Marx Tőké-jéről is, azonban a tudományos szocializmus igazságait 
részletesen nem elemezte, mert vagy saját maga sem jutott el azok igazságá
nak vállalásáig, vagy nem akart a Horthy-Magyarországon ilyen tanítások 
prófétájává lenni. Gondolom, inkább az előbbi feltevésem a helytálló. Min-
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denesetre 1938—1939 telén eljutott néhány parasztifjúhoz a népfőiskola ré
vén ilyen ismeret is.

A  mezőgazdasági szakismereteket Horváth Sándor fiatal tanársegéd, a fel- 
szabadulás után a Magyar Mezőgazdaság c. folyóirat főszerkesztője ismertet
te velünk. Vékony, magas, sötét hajú és mindig vidám fiatalember volt Hor
váth tanár úr. Új termelési eljárásokat és a szakismeret fontosságát hirdette. 
A  helyes trágyakezelés és a műtrágyák alkalmazásának jelentőségével, a jó ve
tőmag kiválasztásának fontosságával is ő ismertetett meg bennünket. Mind
ezt egyszerűen, általunk is érthetően adta elő. És daloltunk — „Szánt a ba
bám, csireg-csörög a járom ... A  Koppányi kertek alatt barna legény zabot 
arat, ... Le van a búza aratva ...” és se szeri, se száma a sok mezőgazdasági 
munkát megéneklő dalnak, amelyek elhangzottak Horváth tanár úr óráin, 
s még vidámabbá tették az előadásait.

Felejthetetlen emlékű tanárunk volt Molnár Béla kereskedelmi iskolai ta
nár, aki a földrajzot és történelmet tanította. A  kis előadói asztalra helyezett 
kalapja jelképezte a Napot és valamelyikünk sapkájával, amely a Földet he
lyettesítette, körüljárta, „keringte” az asztalt. így szemléltette nekünk a Nap 
és a Föld viszonyát. Utólag kicsit tréfálkoztak a fiúk ezen a szemléltetésen, 
de máskor is tapasztaltuk, hogy rajzban is kiválóan el tudta képzeltetni a 
földrajzi helyeket, jelenségeket. Minden erejével azon volt, hogy földrajzi is
mereteinket gyarapítsa, látókörünket tágítsa. Arra tanított bennünket, hogy 
a termelésben vegyük figyelembe az egyes tájak földrajzi és éghajlati viszo
nyait is.

Ő tanította a történelmet is. Olyan történelemszemléletet tanított, amely 
már figyelembe vette a társadalmi viszonyok és gazdasági tényezők hatását 
a politikai fejleményekre. A  haza és a nép szeretetére nevelt, hogy töreked
jünk új ismeretek elsajátítására, azoknak a saját faluközösségünk javára törté
nő felhasználásával a haladást, mindannyiunk jobb létét szolgáljuk.

Közgazdaság—értékesítés—szövetkezés előadója dr. Karsay Gyula közgaz
dász magtermeltető és magkereskedő volt. Ő is egyike volt a faluból jött falu
kutató fiatal értelmiségnek. A  közgazdasági tényezők, a kereskedelem és a 
szövetkezés milyen lehetőségeket rejt a kisparaszti gazdaságok számára? Ho
gyan élhetünk velük? Beszélt Dánia és a skandináv államok fejlett szövetke
zeti mozgalmáról, a magtermeltetés jövedelmezőségéről, a kivitelnek az 
egész ország gazdasági életére, s benne a mi paraszti életünkre gyakorolt hatá
sáról. Hazánk mezőgazdaságának az egész európai mezőgazdaságra kiter
jeszthető, vetőmagellátó lehetőségeiről. Egyszóval sok érdekeset, újat, álta
lunk soha nem hallottakat, s mindezt hittel, meggyőződéssel. Ő is szerette 
a dalt. Személyére „A  csitári hegyek alatt régen leesett a hó” című dal emlé-
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keztet. Ő tanította velünk és ezután sokáig egyik legkedvesebb népdalunk 
volt.

Néprajzot a korán elhunyt fiatal néprajz szakos tanár, a Néprajzi Múzeum 
munkatársa, Lantos Mihály tanította. Markáns, egyenes tekintetű, mestersé
gét nagyon szerető, a népfőiskolái mozgalmat híven szolgáló nevelő volt.

A  népművészetben rejlő alkotó erő, szépség és népi értékek megbecsülésé
re nevelt. A  pásztorfaragásoktól, a fazekasművészeten és a szövő asszonyok 
munkáján át, a népi hímzések és más alkotások ismertetésén keresztül a 
Néprajzi Múzeum meglátogatása során a gyakorlatban mutatta be ezeket az 
értékeket. Azok gyűjtésére is ösztönzött bennünket.

Naponta egy-két óra fizikai munkát is végeztünk. így késő ősszel, amíg be 
nem állt a fagy, rendeztük a területet, azaz egyengettük a halmos, régi temető 
helyét. Eltüntettük a hepehupákat. Készítettük a terepet a harmadik épület 
számára (fakitermelés, favágás), Sztehlo ugyanis kapcsolatai révén megszerez
te az egyik gazdag evangélikus rokonának támogatását is. Stühmer Frigyes 
cukorka- és csokoládégyáros meghalt édesanyja emlékére 4000 pengőt ado
mányozott a népfőiskola fejlesztésére. így került sor már 1939 tavaszán az 
intézmény bővítésére. Az alapozást előkészítő munkában mi, az első évfo
lyam hallgatói lelkesedéssel vettünk részt.

A  naponkénti szellemi és fizikai munka mellett felejthetetlenek a közösen 
eltöltött esték. Amikor a nevelő lelkész velünk volt, akkor csendesebbek vol
tunk, de ha valamilyen okból távol volt, akkor élénkebbekké váltunk, s jött 
az egymást ugratás, tréfálkozás, ágydeszkák kiszedése, babának öltöztetett 
seprű ágyba bújtatása, itt-ott egy-egy pokrócozást is elvégeztünk a nevelők 
távollétében. Jelenlétük esetén csak szelídebb tréfák voltak a megengedettek, 
s ezt tartottuk is, mivel lelkészeink még akkor abszolút tekintélyt élveztek 
részünkről.

Az esti beszélgetésekben egyre inkább helyet kaptak a társadalmi kérdé
sek. A  földreform szükségessége, az agrárolló, a parasztszövetkezetek kérdése. 
Ezekben általában kevés ellenvetéstől eltekintve megegyeztünk, és a haladó 
értelmiség, a népi írók álláspontján voltunk. Hallottunk a szárszói konferen
ciáról, amelyen néhány előadónk is részt vett, 1938 nyarán.

Kezdtük forgatni Erdei Ferenc, Veres Péter, Darvas József, Szabó Pál, Ko
vács Imre és Féja Géza műveit. Ismerkedtünk költői művekkel is, az irodalo
mórák keretében. Ady Endre, József Attila műveivel, de még inkább az élő, 
haladónak tartott költők, Sinka István, Erdélyi József és Illyés Gyula ver
seivel.

Első évfolyamunk illusztris vendégének számított Erdei Ferenc, aki a szö
vetkezés fontosságára hívta fel a figyelmünket, és beszélt nekünk a makói
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hagymatermelők kísérleteiről, harcáról. A  következő estéken a szövetkezés 
mikéntjéről, általunk elképzelt szervezési módokról, a részesedés formáiról, 
a szövetkezetek fejlesztésének lehetőségeiről vitáztunk. Egyszóval megkavart 
bennünket egy ilyen előadás és gondolatokat ébresztett bennünk.

Ha jól emlékszem, 1939 tavaszán járt nálunk a Kertmagyarország lánglel
kű apostola: Somogyi Imre is. A  kertészkedés lehetőségeire, a primőrök ter
melésének jelentőségére és hasznosságra hívta fel a figyelmünket. A  hasura- 
gazdálkodás külön témája volt s azonnal gyakorlati bemutatót is tartott 
nekünk. A  népfőiskola előtti réten ott zizegett a szárazra érett nád. Vágtunk 
belőle néhány kévét és Somogyi Imre bemutatta nekünk egyszerű eszközök
kel, hogyan lehet a nádat szőnyeggé kötni és hogyan kell a korán kiültetett 
palántákat hűvös éjszakákra betakarni. így ezeket a kora tavaszi fagyoktól 
megóvni és legalább két-három héttel előbb a piacra vinni a primőröket. 
Csodáltuk hitét, lelkesedését és többen is megpróbáltuk követni tanításait, 
de csak kis ágyásokig jutottunk el. Jelentős mértékben nem tudtuk ezt a mű
velési formát elterjeszteni. A  fóliának kellett megszületnie, hogy a korai 
zöldségtermesztés általánossá váljék. Akkoriban azonban új volt a gondolat 
és jelezte, hogy az ember a természet által szabott korlátok áttörésére készül.

Somogyi Imre által felvetett kérdéseket, a konyhakerti kultúrák fejleszté
sét, a konyhakerti kultúrák megvédését a kora tavaszi és őszi fagyoktól, legin
kább Mike Sándor fóti hallgatónk igyekezett a gyakorlatban megvalósítani. 
Mint egyéni gazdálkodó a portáján nagy melegházat, hasurával fedett me
legágyakat létesített. Később mint a fóti Vörösmarty termelőszövetkezet ker
tészeti brigádjának vezetője nagyüzemi körülmények között is Somogyi 
gondolatainak gyakorlati megvalósítójaként élt és dolgozott. Sajnos ő elég fi
atalon, 1978 kora tavaszán elhunyt, s így erről személyes vallomást tenni már 
nem tud. A  fóti termelőszövetkezetben azonban munkáját fiatal szakembe
rek folytatják, hogy egyre több és olcsóbb legyen a primőr.

A  népfőiskolán már február végén melegágyat készítettünk, hogy az álta
lunk nevelt palántákkal ültessük be az elég nagy konyhakertet. Az itt termelt 
zöldségfélék jelentősen javították az ellátásunkat. Paradicsomot, paprikát, 
káposztaféléket neveltünk. Takarónak hasurát kötöttünk. A  palántákat úgy 
gondoztuk, ahogy azt otthon, apáinktól is láttuk.

Hogyan hasznosítottuk még a szabad időt, a gyakorlati órákat? Hóolvadás 
után néhányan az előttünk elterülő rétben fűzfavesszőket fedeztünk fel. 
Ezekből vágtunk egy csomót és egy gyakorlott gazda vezetésével a vesszőko
sár készítését is megtanultuk. Ezt például magam sem felejtettem még el.

Meglátogattunk néhány fejlettebb tejtermelő kisgazdaságot. A  három
négy tehénnel rendelkezők tehenészetét. Elemeztük az istálló, a takarmá-
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nyozás, trágyakezelés erényeit és hibáit. A  korszerű állattartás szükségleteit 
a mezőgazdasági órán szaktanárunkkal megbeszéltük.

Budapesti előadóink elfoglaltságuktól függően, leginkább a délutáni és esti 
órákban érkeztek a kistarcsai vagy a cinkotai HEV-állomásra. Innen az első 
évben egyes gyülekezeti tagok — ma úgy mondanám társadalmi munkában 
— szállították be őket Nagytarcsára. Nem szigorúan órarend szerint tanítot
tak előadóink, már mint a délutánosok. Az érdeklődés és a jókedv, a hallga
tók aktivitása is befolyásolta az órák idejét. Ez néha késő esti órákba nyúló 
együttléteket eredményezett. Ilyenkor később ment az üzenet a fogatot szol
gáltató gazdának és az előadó egy-két villamossal később tért haza ott
honába. ‘

Áldozatos munka volt ez! Volt olyan előadó is, aki nem, vagy csak ritkán, 
ha fáradt volt vette igénybe a szekérfuvart. Gyalog tette meg a Nagytarcsa 
és Kistarcsa közötti 3 km-es utat. Később a népfőiskola saját fogatot vásárolt 
s azután rendszeresebbé váltak a szállítások.

Itt említem meg, hogy az első évfolyam, 1939. március elején egy szép 
körutat tett a Kemenesaljái Egyházmegye területén. Hírverésnek és tobor
zásnak szántuk ezt az utat, a következő 1939—40-es tanévre. Népfőiskolát 
ismertető előadásokat tartottunk Kemenesalja több községében.

Előadásainkat templomokban, gyülekezeti termekben tartottuk. így jár
tunk többek között Celldömölkön, Kemenesmihályfán, Kemenesmagosi- 
ban, Vönöckön és néhány más községben. Bevallom, utazásunk egyik köz
vetlen célját, hogy tagokat toborozzunk a következő évfolyamra, csak 
mérsékelten teljesítettük, mivel a következő évfolyamra is csak 1—2 hallgató 
jelentkezett Vas megyéből, de gyűjtést is végeztünk a népfőiskola javára s ez 
eredményes és fontos volt az intézmény további fejlődése és fenntartása szem
pontjából.

Kisebb megszakításokkal ugyan, de 1938 novemberétől 1942 nyaráig mint
egy három évet töltöttem a népfőiskolán.

1939 tavaszán elkészült a harmadik épület, amely a Stühmer család adomá
nyából épült. Dr. Raffay Sándor püspök elhelyezte a zárókövet és az ünnepé
lyen megjelent Onni Talas budapesti finn nagykövet is. Sztehlo Gábor kö
szöntötte őt és mondott személyes köszönetét a finnek áldozatkészségéért. 
A  következő tanfolyamot már 22-en kezdték meg 1939. november elején és 
az 1940 március első hetében ért véget.

E tanfolyam nagy vendégeiként tartom számon Veres Pétert és Kovács Im
rét. Sztehlo, hogy az előadók befuvarozásának gondját megoldja, 1939 őszén 
egy lovat vásárolt. Egy törpebirtokos kisparasztial kötött megállapodást, 
amely szerint ő a lovat saját földje, valamint kis földbérlete megművelésénél
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használja, de szükség esetén a népfőiskolának tartozik fuvart végezni. Ellen
szolgáltatásként még a vállalkozónak kellett a ló takarmányáról gondoskod
ni. A  népfőiskola területén lévő kisebb kaszálókat az ellátó igénybe vehette. 
Nos, így azután többször mi hallgatók, dolgozók hajtottuk a lovat Cinkotá- 
ra, vagy Kistarcsára, a HEV-állomásokra, ahová előadóink érkeztek. így vol
tam kocsisa harmadmagammal Veres Péternek és egyedül szállítottam vissza 
Kovács Imrét a kistarcsai állomásra.

Veres Péter népfőiskolánkon Parasztsors—magyarsors címen tartott elő
adást, amelyben vázolta a parasztság történelmi szerepét a honfoglaláson és 
a honvédő háborúkon át (tatárjárás, Dózsa György felkelése, a török elleni 
harc, majd a Habsburgok elleni szabadságharcokban) a parasztság szerepét, 
s bizonyította, hogy parasztok nélkül semmi sem történhetett volna, helye
sebben nem maradt volna fenn a magyarság. Kifejtette, hogy a nemzetek pa
rasztjaikban élnek, újulnak, polgáraikban pedig pusztulnak. Emlékszem, 
akkoriban nagyot nőtt öntudatunk, s büszkeség töltött el bennünket Péter 
bácsitól hallván személyesen e tanításokat. E látogatás után egy-két ízben Bu
dapesten is meghallgattuk egyik-másik előadását.

Kovács Imre A  parasztéletforma csődje c. könyvét ismertette és azt a felfo
gást, hogy a parasztság a nagyfokú gépesítés következtében felbomlik. Azt 
hiszem, hogy sohasem voltak a népfőiskolákon olyan szenvedélyes viták, 
mint Kovács Imre előadása után. A  végén megegyeztünk abban, hogy idővel, 
de nagyon sok év után következhet el az a korszak, amikor annyi gép lesz, 
hogy a parasztok zömének munkáját a gép végzi el.

Előadása után én hajtottam egyedül a „Mancit”, a népfőiskola lovát, s mel
lette ültem Kovács Imrének. Alig múltam el még 20 éves és ezúton ismét ne
kiszegeztem a kérdést, — hogy érti azt, hogy a parasztéletforma felbomlik? 
— Kovács Imre ismét elmondta nekem gondolatait, amelyek szerint a hábo
rúra készülő Németország után a nyugati országok is nagy iparosításba kez
denek. A  háború a németek ellen a gépek nagy tömegét követeli s a háború 
után a hadiipar békés termelésre áll át. Óriási mennyiségű mezőgazdasági gé
pet gyárt majd és a gépesítés nagyon sok munkaerőt szabadít fel a mezőgaz
daságból. A  paraszt nem kézzel és állati erővel fogja megművelni földjét, ha
nem különböző gépekkel s e gépek alkalmazása, használata révén 
megszűnik a mai értelemben vett parasztság, és új életformát fog magának 
kialakítani. Tamáskodva bár, de bizonyos csodálattal hallgattam érveléseit, 
fejtegetését a Nagytarcsa—Kistarcsa közötti, mintegy félórás úton. Nyugta
lanság fogott el arra a gondolatra, hogy a parasztság termelési viszonyai és 
társadalmi élete is mennyit fog változni, ha Kovács Imre jóslatai valóra 
válnak.

*

145



/

Különben ebben a tanévben ismerkedtünk meg Boldizsár Iván: Gazdag 
parasztok országa című könyvével. Az abban megírtak újabb reménységgel 
és vággyal telítettek meg bennünket. Ez igen! Ezt kell nekünk is csinálni; szö
vetkezni, szervezkedni és a parasztéletformát megőrizni. Még az első évfo
lyam ideje alatt megfogalmaztuk célunkat: „Krisztusban élő öntudatos pa
rasztokat akarunk nevelni a népfőiskolán. Olyanokat, akik ismerik 
történelmünket, hagyományainkat, akik tanulni akarnak és életet akarnak 
vinni a kis magyar falvakba”. Az öntudatos paraszt hangoztatása azonban 
úgy látszik féltékenységet ébresztett, és gyanakvást sokakban. Erre utal 
Szenczy-Sztehlo Gábor által összeállított 1940—41. éve Tessedik Sámuel 
Evangélikus Népfőiskola értesítője c. kiadvány 3. oldal utolsó bekezdése.

„Nem — öntudatot — nevelő intézet a népfőiskola” — írja Sztehlo és foly
tatja... „A megüresedett »öntudatos« szó által vált gyűlöletessé a paraszt és 
a parasztnevelés.” De Sztehlo nem folytatja, hogy kik előtt vált gyűlöletessé 
a paraszt és a parasztnevelés. Nyilván nem merte megtenni s ezért magyaráz
kodik, majd így folytatja: „Ne öntudatra, hanem céltudatra neveljen a népfő
iskola. ... Vértelen és hangtalan forradalomnak kell lefolynia a parasztság 
életéért, de a vértelen és hangtalan forradalmár nem az öntudatos, hanem a 
céltudatos ember.”

Felrémlett tehát egyes körökben a forradalom, a vér réme, amennyiben jo
gaikat követelő, emberi méltóságukért harcoló parasztokat bocsátana ki a 
népfőiskola és erre a fasizálódó Magyarországon 1941-ben már vigyázni 
kellett.

A  második évfolyammal egyidőben a református egyház kebelén belül is 
megkezdte működését a veszprémi református népfőiskola. E népfőiskola 
kezdeményezett egy hallgatócserét is, amelynek keretében Jakab Sándor po
roszlói ifjú, veszprémi népfőiskolás egy hetet töltött Nagytarcsán a Tessedik 
Sámuel Evangélikus Népfőiskolán. Jakab öntudata és akkori felkészültsége 
imponáló volt a mi számunkra és sokáig emlegettük őt. Nekem egy életre 
szóló barátság kezdetét jelentette.

1940. szeptember végén Sztehlo megszervezte az első leány népfőiskolái 
tanfolyamot is. é

Az 1940—41-es tanév megkezdése után hamarosan, december 1-jén bevo
nultam katonának, de rövid katonai szolgálat után december végén szívtágu
lással leszereltettek. Januárban ismét visszatértem a népfőiskolára, amelynek 
ekkor a hallgatók soraiban a legjelentősebb egyéniség Benkei András 
nyíregyháza-debrőbokori hallgatónk volt. Kiállásában, megnyilvánulásai
ban az átlag fölé emelkedett. A  népfőiskola 1940—41-es tanév első budapesti 
kirándulásáról ő emlékezett meg. A  többek között ezt írja: „Szekérrel men-
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tünk fel a várba. Felejthetetlen élmény marad számunkra az ősi Budavár min
den szépsége. Minden egyes épülete a szépség, a magyar művészet remeke.” 
Azután a Corvin áruházba mentek, ahol a mozgólépcső vívta ki a vidéki pa
rasztinak ámulatát!

„A legelső dolog, ami megragadta figyelmünket, a mozgólépcső volt. Ez 
is a mai kor egyik legszebb vívmánya... írja Benkei. Ezután ismét felvitettük 
magunkat a mozgólépcsőn, élvezve a nagyszerű utazást.”

Benkei íráskészségének elismerése volt, hogy az ifjúság megválasztotta a 
gazdaköri jegyzőkönyvek vezetőjévé, jegyzővé. Azonkívül 1940. december 
13-án a Mikulásról írt versét is tartalmazza a fennmaradt jegyzőkönyv.

Ez a tanév volt az utolsó Magyarország hadbalépése előtt. Meghívott ven
dég előadóként Kodolányi János tartott előadást, Magyar világnézet címen. 
Ebben a magyarság történelmi szerepéről beszélt és arról, hogy a földrajzi 
helyzetünk is meghatározta világnézetünk kialakulását. Ez az egyedüllét
ben, az idegen elnyomás elleni folytonos harcban fejlődött ki. A történelmi 
kényszerhelyzetekben is meg kell maradnunk magyaroknak.

Ugyancsak ismét előadást tartott Veres Péter: Mihez tartsuk magunkat mi 
parasztok. E látogatásakor már látta a népfőiskola területén a jelentős számú 
gyümölcsfa telepítvényünket, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium bo
csátott rendelkezésünkre és Péter bácsi hosszasan ecsetelte, hogy milyen hasz
nos és jó gyümölcs a magvaváló szilva. — Ezt kell minél többet ültetni, mert 
lekvárjába még cukor sem kell, s a szegény nép szívesen fogyasztja frissen is, 
aszalva is és befőzve is.

Az 1940—41-es tanév azért is jelentős volt, mivel a nagytarcsai népfőiskolá
val egyidőben megkezdte működését az Orosházi Evangélikus Népfőiskola. 
Létrehozásában jelentős szerepe volt Csepregi Béla lelkésznek, aki ugyancsak 
egyike volt a Finnországot járt lelkészeknek. így a két intézményben kere
ken 30 ifjú vett részt egyidőben, a közel öt hónapos tanfolyamon.

1941 nyarán eldördültek keleten a fegyverek s októberben Magyarország 
is hadba lépett a Szovjetunió ellen. Mégis a népfőiskola talán ekkor élte a 
fénykorát. A  két testvérintézményben Nagytarcsán és Orosházán együttvéve 
közel ötven hallgató jelentkezett. Növekedett, erősödött a népfőiskolái 
mozgalom.

Ebben az időben végeztem be én a IV. polgári iskolai tanulmányaimat ma
gánúton, és mivel a tanítóképző intézetbe való felvételemet a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium illetékes osztálya elutasította, 1942. július 
l-jével egykori népfőiskolái előadóm, dr. Karsay Gyula magkereskedő és 
magtermeltető cégének szolgálatába léptem. A  népfőiskolának ettől kezdve 
csak vendége voltam. Az 1942—43, majd az 1943—44-es tanévekről már ke-
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vesebbet tudok. Az igazgató és nevelő egy személyben Darnai Ferenc lelkész 
lett. Közben behívták katonának és Sopronban, 1944 nyarán egy légitámadás 
alkalmával ez az energikus és ambiciózus fiatal lelkész életét vesztette.

1944-ben a közeledő szovjet csapatok miatt már nem tudtak összehozni 
Nagytarcsán tanfolyamot sem. A  leventéket kiskarhatalmi alakulatokba 
szervezték a hatalomhoz az utolsó percekig görcsösen ragaszkodó magyar fa
siszták. 1945-ben Pór János tanító próbálkozott meg néhány hetes tanfolya
mok szervezésével, de jelentősebb siker nélkül. Az új politikai helyzetben 
a paraszt ifjúság figyelme is másfelé, a gazdasági újjáépítés és az új társadalom 
építése felé fordult. Csak 1946 őszén került előtérbe a népfőiskolái tanfolya
mok szervezésének kérdése, de most már új keretek s némileg más célok szol
gálatában.

A PARASZTSZÖVETSÉG NÉPFŐISKOLÁI
Néhány szó a Tessedik Sám uel Evangélikus Népfőiskola szervezetéről

Az 1938-ban megnyílt népfőiskola számomra kissé furcsán hangzó nevet 
vett fel. Tessedik Sámuel Evangélikus Ifjúsági Missziói Intézet. Ugyanis csak 
később magyarázta meg nekünk Sztehlo Gábor, hogy az intézményt csak 
úgy lehetett létrehozni, hogy jogi szerve és tulajdonosa lett a Magyarhoni 
Missziói Egyesület. Az intézet legfőbb felügyeletét pedig dr. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök gyakorolta.

Az intézet szellemi és anyagi ügyeinek vezetését egy igazgatótanács és an
nak végrehajtó bizottsága végezte. Ennek az igazgatótanácsnak számos lel
késztagja volt. Számunkra azonban — az ifjúság számára — azok az igazgató- 
sági tanácstagok voltak a jelentősek, akik intézetünknél előadói feladatot is 
vállaltak. Ők önzetlenül, ügyszeretetből, népünk iránti felelősségérzetből 
vállalták paraszt ifjúságunk nevelésének ügyét.

A  munka fő szervezője, majd az intézmény gyakorlati vezetője Sztehlo Gá
bor volt. A  nagytarcsai evangélikus lelkészi állása, úgy gondolom elég sze
rény jövedelmet biztosított a budapesti születésű kúriai bíró fia számára. 
Mindig olyan érzésem volt, hogy a Nagytarcsán eltöltött évtizedekben 
Sztehlo mindvégig igénybe vette szüleinek és közelebbi rokonainak támoga
tását. Erre utal az is, hogy egyidőben családi nevét a jól hangzó Szenczy név
re változtatta, majd valamely gyermektelen nagybátyja kívánságára ismét 
visszaváltoztatta Sztehlo-ra. A  családjával úgy érzem végig függő viszonyban 
élt.
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A  népfőiskola Sztehlo számára anyagiakat nem nyújtott. Igazgatói állása, 
avagy beosztása anyagi javadalmazással tudtommal nem járt.

A  népfőiskolán két fizetett állás volt, de az idevonatkozó bevételekből tu
domásom szerint csak egy személyt fizettek és ez a gazdaasszony, helyeseb
ben a szakácsnő volt. A  népfőiskola működésének mintegy hat éve alatt 
mindössze két szakácsnő váltotta egymást, a nevelő lelkészek egész sora mel
lett, akik fizetésüket, ha jól tudom a Bányakerületi Evangélikus Egyháztól 
kapták. Ez a fizetés és a kis nevelői szoba, amivel a nevelő lelkész rendelke
zett, nem elégítette ki a családot alapítani kívánó lelkészek igényét, s ilyen 
szempontból kilátástalanná tette jövőjüket. Családalapításra, nevelő lelkész 
itt tehát nem is gondolhatott. Az intézmény tehát nem tudott egzisztenciát 
nyújtani a szűkös anyagi eszközök miatt még egy fiatal segédlelkésznek sem, 
nemhogy Sztehlonak, akinek már két gyermeke volt ebben az időben. Az  
intézetnek nem volt anyagi bázisa, csak adományokból tartotta fenn magát. 
Voltak, akik rendszeres havi felajánlott összeggel támogatták a népfőiskolát, 
de a háborús viszonyok, többek bevonulása, a fokozódó gazdasági nehézsé
gek egyre jobban éreztették hatásukat. Ezeket az adományokat kiegészítet
ték a hallgatók mondhatnám minimális hozzájárulásai.

A  fiatal lelkészek ebben a helyzetben is lelkesedéssel szolgálták a népfőis
kola ügyét. Velünk voltak éjjel-nappal, osztoztak örömünkben, bánatunk
ban, s igyekeztek a bennünk támadt kérdésekre megfelelni. Szolgálták neve
lésünk ügyét, ki hosszabb, ki rövidebb ideig. Amikor azután belefáradtak az 
állandó szolgálatba és egzisztenciateremtésre nyílott alkalmuk, természete
sen szolgálati helyet változtattak.

Valamennyiök neve mégis idekívánkozik: Kajos János, Kaiser József, Bo
ros Károly, Ferenczy Vilmos, Csepregi Béla mint nevelő lelkészek, majd 
Sztehlo Budapestre távozása után 1942—1944 között Darnai Ferenc már 
mint igazgatói jogkörrel végezte a nevelői teendőket is. Ő Sopronban bom
batámadás során vesztette életét, s őt még Pór János tanító követte. Néhány 
hallgatót még összegyűjtött az 1944—45-ös tanévre, de ezek már 1944. de
cemberében befejezték a munkát a felszabadító szovjet csapatok közeledtére.

Engem, mint laikus nevelőt tartott ott a népfőiskolán Sztehlo Gábor. Ellá
tást és némi zsebpénzt kaptam, 30—50 pengőt, amit úgy gyanítok, hogy 
Sztehlo a saját szűkös fizetéséből juttatott nekem néhány hónapig, majd a 
konyha- és gyümölcsöskertből nekem kellett kigazdálkodnom, tehát amo
lyan mindenes munkát is végeztem. 1942. június 1-től állást kaptam egyik 
népfőiskolái előadóm, dr. Karsay Gyula magkereskedő és magtermeltető vál
lalatánál. Itt működtem, mint termelési ellenőr, felügyelő a felszabadulásig.

Sztehlo Gábor után a leghosszabb időt Darnai Ferenc töltötte a népfőisko-
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la szolgálatában. Ö is igyekezett volna egzisztenciát teremteni, s további épít
kezéseket tervezett, de a viszonyok egyre súlyosbodtak. Az ő szerkesztésé
ben megjelent egy évkönyv az 1942—43-as tanévről. Egy példány a nagytar- 
csai evangélikus parochián megtekinthető. Ebből is kiderül, hogy milyen 
nehéz volt már a gazdasági helyzete az Intézetnek.

Zárszámadás az 1942—43-as évről:

Adományok 8.898,59 pengő
ellátási díjak 670.- pengő (tanulók hozzájárulása)
kölcsönök 3.839,47 pengő

ÖSSZESEN: 14.408,06 pengő

Ebben a tanévben 22 hallgatója volt a nagytarcsai népfőiskolának, s ekkor 
már Orosházán is működött hasonló intézmény, ahol Kajos János volt a ne
velő lelkész. Mégis, anyagi nehézségekkel küzdve, a népfőiskola még ebben 
az időben szép, fejlődést is ígérő munkát végzett. Igaz a hirdetésben is olyan 
kitétel volt, amely egyre nehezebbé tette a hallgatók beiskolázását.

A  tanfolyam 5 hónapos. Teljes ellátást ad 200 Pengőért és a fejadagért. 
Nos, ez utóbbi a fejadag Nagytarcsára szállítása azt hiszem több szülőt 
visszatartott attól, hogy gyermekét a népfőiskolára küldje. Az Intézet sze
rény anyagi eszközeit tehát jól be kellett osztani. Ezúttal is elgondolkodva 
azon, hogy Sztehlo annak idején Evangélikus Ifjúsági Missziói Intézetnek 
nevezte el az általunk csak egyszerűn népfőiskolának nevezett intézményt. 
Felvetődik, hogy talán a felső egyházi, netán az uralkodó osztály, az állami 
vezetés féltékenysége miatt nevezte el a jól hangzó Népfőiskola címet egy 
olyan homályosabb, misztikusabb elnevezéssel. Igaz viszont az, hogy Szteh
lo missziói lelkülettel kívánta volna megtölteni az odakerült parasztifjakat, 
hogy tudásvággyal tanulva, olvasva, műveljék önmagukat, evangéliumi hittel 
szolgálják az egyház s vele együtt talán a fennálló társadalmi rendet is. Válja
nak a falu vezetőivé, példamutató tevékenységgel segítsék a parasztság anyagi 
és szellemi felemelkedését.

Darnai Ferenc 1942—43-as évkönyve különben csak egyszerűen Evangéli
kus Népfőiskola címen jelent meg. Ebből az ismertetőből az is kitűnik, 
hogy az előadói kar egy része megvált ettől a munkától, viszont újabb egyé
nek bekapcsolódtak. így Frenyó Vilmos egyetemi adjunktus a természetis
meret, Szijjas Pál középiskolai tanár a magyar irodalom és nyelvtan, Lantos- 
sy Károly középiskolai tanár a számtan, Zoltay István középiskolai tanár a 
magyar múlt előadója lett.

Sztehlo Gáborról itt még annyit, hogy miután megvált a népfőiskolái
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munkától, az Evangélikus Egyház Szeretet Intézményeinek igazgatója lett. 
Budapestre költözött. A  népfőiskola azonban elvesztette egy odaadó, lelkes 
irányítóját.

Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus esperes, aki a népfőiskola nevelő
lelkésze volt, a népfőiskolái nevelőmunkának arról a területéről ír, amely az 
ifjak látókörének szélesítésére, a helyzetből adódó lehetőségek, feladatok fel
ismerésére, vállalására és teljesítésére ösztönöztek, valamint hitbeli megújulá
sukat segítették.

SZEMELYISEGFORMALAS A NÉPFŐISKOLÁN

A  népfőiskolát mindenütt egy bizonyos szükséghelyzet hozta létre. Hiá
nyosság, ami általában a nép vagy nemzet egy jelentékeny alkotórészét, neve
zetesen a parasztságot károsította. Összetevődött ez a hiányosság anyagi hát
rányokból (kereseti lehetőségektől, gazdasági központoktól való távolság), 
korlátozott tanulási lehetőségekből (művelődési, továbbtanulási eszközök 
hiánya), jogfosztottságból, kiszolgáltatottságból, a saját sorsa jobbra fordítá
sának lehetetlenüléséből (saját soraiból való tehetségek elkallódása, idegen, 
velük szolidaritást nem vállaló vezetők közönye vagy alkalmatlansága), stb. 
Félretolt, elfelejtett, jogaiban megnyirbált ember nem tudott szabad, öntu
datos, termékeny, a fejlődéssel lépést tartó életet élni, s ennek kárát szenvedte 
önmaga, környezete, osztálya, egész népe, amelybe beletartozott. Ebből 
származtak mély szakadékok, osztálykülönbségek a néprétegek között, és 
sok belső baj a parasztság körein belül is, mint meghasonlás a saját sorsukkal, 
kiúttalanság, csüggedés, menekülés a földtől, a falutól. A  népfőiskola itt kí
nált és nyújtott segítséget a falvak népének: látóhatár-szélesítést, öntudatra 
ébresztést, személyiségformálást, lelki nevelést. Nem tanított szakmát, nem 
adott oklevelet, hanem valami alapvetőbbre, belsőbb és messzebb mutató se
gítségre törekedett: szemnyitogatásra, látókör szélesítésre, önismeretre és a 
helyzetből adódó lehetőségek és feladatok felismerésére, vállalására és teljesí
tésére. Mire a népfőiskola hozzánk is elérkezett — elindulása után majdnem 
100 évvel —, akkorra ehhez megvoltak a kialakult, bevált eszközei.

Első ilyen személyiségformáló eszköze a népfőiskolának: a kötelező inter- 
nátusi együttlakás. Tudatosan emeli ki a felnőttkor határára érkezett fiatalo-
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kát régi környezetükből. Olyan ez, mint egyes betegségek esetén a levegővál
tozás. Az eddigi, esetleg ártó hatások alól felszabadul és új hatások alá kerül 
a növendék. Ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy a helybeliek is a 4—5 hóna
pos téli tanfolyam idején bentlakók legyenek. A  népfőiskolán hasonló korú, 
műveltségű és foglalkozású fiúk laknak együtt. De az ország különböző tája
iról érkezve, más-más családi és lakóhelyi hagyományokat képviselve. A  
nagytarcsai népfőiskolán is voltak dunántúliak, alföldiek, sőt néhány évben 
felvidékiek és erdélyiek is. Már maga ez az együttes nagyon termékeny és el
gondolkoztató. Egyrészt új ismereteket kínál szokásokban, nyelvjárásban, 
életmódban, másrészt alkalmazkodásra késztet, a megismert újhoz, máshoz 
való igazodásra. „Itt úgy csiszolódunk egymás mellett, mint folyóban a kavi
csok’ ’ — mondta egyik növendékünk. Az együttlakás megkívánta alkalmaz
kodás és mások tekintetbe vétele már maga jó eszköz nemkívánatos tulajdon
ságok levetkőzésére és új, kedvezőbb életmód elsajátítására.

A  népfőiskola azonban nemcsak egykorú fiatalok találkozási helye, ha
nem ugyancsak rendszeres együttlét falusi fiatalokért felelősséget érző értel
miségiekkel. A z előadógárda önkéntes vállalkozókból toborzódik, akik na
gyon különböző szakterületet képviselve áldozatot vállalnak azért, hogy 
tudásukat, tapasztalataikat megoszthassák parasztfiatalokkal. Ez nagyon szí
nes társaság, amelybe belefér haladó szellemű gazdától és barkácsolótól egye
temi tanárig sok olyan ügynek, ismeretnek, szakágazatnak, művészetnek az 
eljegyzettje és gyakorlója, amivel a falusi ember is szükségszerűen vagy eset
legesen találkozhat, és mindenképpen hasznos, ha valamit tud róla. Már ma
ga az felszabadító és személyiségformáló érzés, hogy vannak, akik szeretik 
a népet, hisznek a felemelhetésében, és ezért készek áldozatot hozni. Utazás
sal, idővel, tudásuk megosztásával, gyakran nem kis fáradsággal öntve egysze
rű szavakba kivételes ismereteiket és szellemi javaikat.

A  népfőiskolán nincsenek tankönyvek, hanem az élő szó a tanítás eszköze, 
ami különösen nagy személyiségeknek volt mindig hathatós fegyvere saját 
munkájuk gyümölcsének továbbadására. Ez nem jelent elutasítást az írott és 
nyomtatott betű felé sem, mert a népfőiskola tanítója kötelességét érzi nö
vendékeit a könyvek világába is bevezetni. Közös foglalkozással tanulnak 
meg helyesen olvasni, az olvasottakat megérteni és hasznukra, élvezetükre 
fordítani. így a népfőiskolás növendék is elindul azon az úton, amin tanítója 
gyűjtötte ismereteit, és lassanként ő is részesévé lesz a könyvek őrizte is
meret-, szépség- és eszmevilág gazdagságának.

A  népfőiskolái nevelői munkában nagyon tág témakörben folyik az okta
tói munka. Mezőgazdasági szakismeretektől természettudományi és humán 
tárgyakon át a lelki élet és a gyakorlati foglalkozás, kézügyesség színes palet-

152



tájáig. De éppen a szakavatott és szívüktől vezérelt előadók és oktatók tudják 
megtalálni és célravezetőén tálalni az egyes témakörök parasztfiatalokat érin
tő, érdeklő és segítő részleteit. A  népfőiskolán közös munka folyik: sok a 
kérdés-felelet, a megbeszélés. A  tanár leszállt a katedráról a tanulók közé, a 
tanulók szintjére, hogy a növendékek is felemelkedhessenek egy magasabb, 
emberibb, tájékozódást nyújtó szintre. Önálló, öntudatos személyiséggé vál
janak. Még ha maradnak is a falun, a földnél, régi foglalkozásukban.

A  nagytarcsai népfőiskola egyházi intézet, keresztyén célkitűzésű intézm ény 
volt, mint több más magyarországi és külföldi hasonló vállalkozás. Ez azt 
is jelentette, hogy nemcsak kulturális, népi-nemzeti felemelkedést kívánt ad
ni a formálódó új személyiségeknek, hanem hitbeli m egújulást, tartalmat is. 
Ezért kapott fontos szerepet a nevelői munkában a Biblia, a személyes ke
resztyén hit és a gyülekezeti élet is. A  legkülönfélébb tantárgyak tanítói is 
Jézus Krisztusra mutatnak, mint megtapasztalt erőforrásra személyes életük
ben. Ő az, aki paraszt légé nyék közé ülteti és közöttük terhes szolgálatra kész
teti őket. A  tanulást, időtöltést és az egész együttélést átszínező szeretet, de
rűs, tiszta és örvendező lélek olyan Valakiről beszél, aki a földhözragadt, a 
békétlenséggel teljes köznapi életből hiányzik. Akit oda nem hívtak, vagy 
onnan egyenesen kitagadtak.

A  naponként kézbe kerülő Biblia magányos olvasgatása és közös tanulmá
nyozása közben kezd rendre kibontakozni az a világ, amit Isten teremtett és 
szánt az embernek. A  növendékek egymás után ráébrednek arra, hogy a sok- 
hiányú parasztéletnek is mi a legnagyobb ínsége. Ekkor kezdődik meg a nép
főiskola lelki nevelő munkájának legfontosabb, s egyben legtitokzatosabb 
szakasza. „A szél fú, ahová akar” — mondja maga Jézus az újjászületésnek 
erről a csodájáról (János ev. 3,8). De hogy megtörténik, annak bizonysága, 
hogy több növendék életében változás történik, szívükbe öröm, béke száll, 
és akaratukat új elhatározások szilárdítják: szeretet, felelősség, szolgálat. S ez 
már nem az együttlakásnak, nem a lelkes tanítók munkájának az eredménye, 
hanem Isten műve, mert „a Lélek, az, ami megelevenít” (János ev. 6,63). 
Akik elfogadták Isten Lelke megelevenítő munkáját, azokban elérte a nép- 
főskola személyiségformáló, lelket megelevenítő célját: új emberként térhet
tek haza. „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé 
újjá lett minden.” (II. Korintusi lev. 5,17)

Ami még hátra van a népfőiskola kitűzte célok megvalósításából, azt nyu
godtan rá lehet bízni ezekre az Isten kegyelme által megújult ifjú emberekre.

* *
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Fábián Ferenc a Szilasmenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökhe
lyettese, a számára írásban feltett kérdésekre válaszolva, a következőkben fog
lalta össze visszaemlékezését:

1960-ig Csömörön, szüleim gazdaságában mint családtag dolgoztam, azóta a 
Szilasmenti Mgtsz, illetve annak egyik jogelődjénél mint tsz-vezető dolgozom.

1942—43 telén voltam a nagytarcsai Népfőiskola hallgatója.
Biztatást a Népfőiskolára Galáth Györgytől, az akkor csömöri evangélikus 

lelkésztől kaptam. Neki nagyobb gondot jelentett szüleim meggyőzése, mint 
az enyém. Apám vallotta, hogy a 30 kh-as gazdaságban nagy szükség van 
minden munkaerőre. Ezért nem engedte három gyermeke közül egynek sem 
a továbbtanulást. A  népfőiskolái részvételhez végül is hozzájárult.

Akkori életkörülményeim olyanok voltak, mint más hasonló falusi pa
rasztfiatalé. Nem emlékszem, hogy valaki búcsúztatott volna, különösebb 
fogadtatásra sem, de arra igen, hogy Darnai Ferenc evangélikus lelkész, a 
Népfőiskola vezetője fogadott, tartott rövid eligazítást, kijelölte szobámat. 
Katonás, rendszerető, szigorú ember volt. (Úgy hallottam, hogy sajnos, 1944 
őszén soproni bombázásnál vesztette életét.)

A  Népfőiskolán a rám eső költségeket apám rendezte. Nem emlékszem, 
hogy pénz, vagy természetbeniek voltak.

A  Népfőiskola résztvevőivel igen hamar kitűnő, jó baráti kapcsolatba ke
rültem. Különösen a fóti, a cinkotai, a nagytarcsai hallgatókkal alakult ki ba
ráti kapcsolat, akikkel már addig is ismeretségben voltam.

A  napirendre sem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy reggel 6 — 
x/ 2 7 között, az október végi deres réten derékig meztelenül volt a reggeli 
torna, igaz az elsők között Darnai Ferenc is ott volt. Délelőtt, délután foglal
kozások, előadások voltak, a tanárok, az oktatók nevét, tantárgyát nem írom 
le, azt az általam leadott tablóképről megtudhatjuk. Hetente volt idegen elő
adó, felülről jött nagy emberek, de már a neveikre nem emlékszem.

Nagyon féltem a lőtéri gyakorlatoktól, hiszen az osztály „benjámin’-jának 
tartottak, s a puskák forgatása nem volt szokásom.

Dolgoztatásokra nem emlékszem, de a konyhát is vezető, mindannyiunk 
által tisztelt és szeretett Erzsi néninek készségesen segítettünk bármilyen ház 
körüli munka volt — favágás, körletrend, krumplipucolás, mosogatás stb.

Soha nem fáradtam el, nagyon jól éreztem magam. Többször voltam na
pos, más tisztségem nem volt.

Sztehlo Gábort személyesen ismertem, közvetlen, barátságos ember volt, 
előadásai teljesen lekötöttek, az általa oly sokszor felhozott életből vett pél
dák, idézetek miatt. Akkor távozott Nagytarcsáról, és jött oda Győri János 
lelkésznek.
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Rováskönywel nem találkoztam.
Valamennyi tantárgy nagyon érdekelt, ebben a korban a tanulás nekem 

kedves elfoglaltságom volt. Az iskolán kívüli időmet már otthon, ezekben 
az években komoly munkával kellett töltenem.

Kiránduláson voltunk többször, különösen a fővárosiak tetszettek nagyon, 
Hősök tere, múzeumok stb., amelyeket addig nem láttam. Valamennyi nép
főiskolásnak volt kapcsolata a faluval, de nekem különösképpen, hiszen 
édesapám nagytarcsai születésű volt, akinek 7 testvére élt a faluban, akikhez 
a népfőiskolás hónapok alatt rendszeresen ellátogattam.

írásos igazolást és már az előbbiekben említett tablót kaptuk meg, a népfő
iskola befejezése után. Záróünnepélyre nem emlékszem.

A  Népfőiskola bővítette látókörömet, készségessé tett a közügyekben való 
részvételre, segített, hogy becsületes, szorgalmas, hazáját szerető emberré 
váljak.

Hazaérkezésem után az egyházi fiatalság, a községi sportegyesület nagy kí
váncsisággal fogadott, de úgy emlékszem, igen hamar beilleszkedtem az ott
honi mindennapi életbe.

1945-től a község fiatalságával együtt előbb a MADISZ, majd az EPOSZ, 
későbbi években a Hazafias Népfront szervezetekben vállaltam munkát, és 
mindig érdekeltek a közügyek.

A  háború éveit otthon tölthettem, mivel az 1929-ben születetteknek már 
nem kellett jelentkezni a mozgósításoknál.

A  környékünkön élő fiúkkal tartottam, illetve még most is tartom a kap
csolatot. Sajnos, nem tudtam arról, hogy volt 40 éves találkozó.

A  népfőiskolái indíttatásnak része volt abban, hogy községünk egyházi 
életében, majd később társadalmi tevékenységében jelentős részt vállaltam, 
és mondhatom, nem kis eredményekkel. A  parasztfiatalok képzését népfőis
kolái vonatkozásban is hasznosnak tartom. Meggyőződésem, ha mi nem ok
tatunk, nem nyújtunk tartalmas programokat, kulturális, közművelődési és 
sportterületeken is, akkor helyettünk találnak másoknál, kevésbé tartalmas, 
a társadalmi életünket nem kívánt irányba befolyásolókat.

Szeretettel gondolok valamennyi népfőiskolás társamra, és külön ezúton 
tisztelettel valamennyi oktatóra, vezetőre.

* *

i

Pecznyik Pál, aki 1942—43-ban a nagytarcsai népfőiskola hallgatója volt, az 
intézet alapításának 50. évfordulójára írta az alábbi verset.



Népfőiskolások találkozója

Megváltozott a régi kép, 
rég jártunk már e helyen 
Találkozás reményében, 
jöttünk ide szívesen.
Bár ötven év múlt azóta, 
szívünk mélyén ma is él, 
tanács, tudás, mit itt kaptunk, 
s melyről életünk beszél!
Sok osztálytárs nincs már köztünk, 
mert aratott a halál!
S életüknek lámpafényét,
Sorra kioltotta már!
Elhunyt kedves tanárokra, 
barátokra gondolunk.
Velük már e földi téren, 
találkozni nem fogunk.
Rég léptük át utoljára 
szép iskolánk küszöbét, 
melyben szomjas szívvel ittuk, 
tudás, Ige, hűs vizét.
Emlékeink kosarából 
ugyan, sok emlék kihullt, 
szívünk mélyén mégis olykor, 
tisztán villan fel a múlt. 
Iskolánkban együtt töltött 
gyorsan múló hónapok, 
munkában és tanulásban 
átélt, gazdag szép napok.
Ifjú szívünk betöltötte

// 1 // J  / . .  . .művelődés oromé, 
nem hiába hullt szivünkbe 
tudás, áldás-özöne!
Egy szebb élet reménységét 
vihettük innen haza, 
hasznára vált mindnyájunknak, 
mit nyújtott az iskola!
Ötven év múltán is valljuk:



hasznos volt a tanfolyam, 
alkalmaztuk, továbbadtuk 
másoknak is boldogan. 
Műveltséget, szemléletet, 
mit iskolánk adhatott, 
ki átvette s alkalmazta, 
sokban gazdagodhatott.
Míg csak élünk, nem feledünk 
kedves népfőiskolánk, 
megtanítottál szeretni 
Istenünket, s szép hazánk!

* + *

Kurucz János, mogyoródi nyugdíjas termelőszövetkezeti vezető a számára 
írásban feltett kérdésekre népfőiskolás kori élményeiről őszintén, kritikus 
hangon adott választ.

1938-ban, 18 éves koromban jelentkeztem a népfőiskolára. Szabad paraszt
legény voltam. Előzőleg négy polgárit végeztem. A  papom, boldogult Zász- 
kaliczky Pál többszöri rábeszélésére indultam Nagytarcsára.

A  papom sokat beszélt az északi paraszt országok: finn, dán, svéd népfőis
kolákról. Úgy gondoltam, ha valami hasonló lesz a tárcsái népfőiskola, elme
gyek. A  mostani megfogalmazás szerint egy középparaszt fia voltam. Persze 
a papomnak megintcsak sokat kellett beszélgetni az édesapámmal, míg végre 
kimondta a szót: hadd menjen a gyerek. A  jövőt akkor biztosnak és szépnek 
láttam.

Az első, 1938—39-es évfolyamra jártam, ami novembertől márciusig tar
tott. A z édesanyám, az apám és a papom búcsúztattak elindulásomkor. Ha 
jól emlékszem, az apám kocsival vitt el Tárcsára. Az ottani pap, Sztehlo Gá
bor fogadott, aki a népfőiskola vezetője is volt.

Összesen tízen voltunk az iskolában. Elég hamar kialakult egy szinte test
véri közösség. Én is és mindnyájan Sebők Pistára néztünk föl, aki egy évet 
Finnországban töltött népfőiskolán. Mindegyik fiúra szeretettel emlékezem, 
de Pistával azóta is meleg baráti kapcsolat fűz össze. Sok ideig készültünk 
együtt elmenni Finnországba, míg végre nyugdíjas korban, 1982-ben si
került.

A  megnyitásra nem emlékszem. A  vezető Sztehlo Gábor volt. Volt egy ba-
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ráti társaság, az állt a népfőiskola mögött: Mády Zoltán, Molnár Béla, Karsai 
Gyula, Horváth Sándor, aki később a Magyar Mezőgazdaság c. lap főszer
kesztője volt, Lantos Pál, és még néhány evangélikus pap.

Egyházi intézmény voltunk, ezért természetes volt, hogy a napot rövid 
áhítattal kezdtük és végeztük. Délelőtt és délután is voltak előadások, beszél
getések. A  konyhán is segítettünk a néninek (aki főzött), vagy a fát fölhaso
gattuk.

Munkarend, tanrend? Hogy mi voltunk az elsők, még nem volt kialakult 
rend, úgy próbálgatták, hogy mit hogy, és miből mennyit is kellene. Ne
künk még semmiféle önkormányzatunk nem volt.

Sztehlo Gábor volt a vezetőnk. Remek „Igaz ember” volt. Én csak a legna
gyobb szeretettel és melegséggel emlékezem vissza rá. Háború után még föl
kerestem valahol Budán, de akkor már kissé eltávolodott tőlünk. Valami 
gyermekmentésnek lett a vezetője, amiért mások is nagy tisztelettel emlege
tik. Néhány éve Svájcban halt meg.

Az elsőszámú előadó (számomra) Mády Zoltán bácsi volt. Ő irodalmat, 
irodalomtörténetet, társadalomtudományt (de akkor ezt másnak nevezték, 
már nem emlékszem, minek) oktatott. O egészséges ember volt. Hívő em
ber volt, a szó egyházi értelmében, de széles látókörű, nagy tudású, mond
hatnám bölcs is volt. Ma is előttem van, amikor népdaléneklés közben le
szegte a fejét oldalt és föltartotta a kezét, hogy „. . .  cukrot adnék annak a 
madárnak, dalolja ki nevét a babámnak ...” Nem volt szemforgató, ha úgy 
esett, hogy ő tartotta az áhítatot, befejezés után tiszta szívvel rágyújtott egy 
népdalra. A  többiek, akiket már felsoroltam, és még Hernád Sándor tanító 
úr Tárcsáról. A  kapcsolat velük egy kicsit testvéri, egy kicsit baráti volt.

Ügy emlékszem, hogy Kodolányi volt nálunk. Szinte szájtátva hallgattuk, 
amikor az a kis gnómszerű ember prófétai hangon beszélt a baranyai ma
gyarság pusztulásáról, vagy a finnek csodálatos országáról.

Figyelmemet az irodalom, az irodalomtörténet, a társadalomtudomány, 
közgazdaság kötötte le.

Néhány kirándulásra emlékszem. Múzeumban, gyárban voltunk, a sör
gyárba lovaskocsival mentünk. Az iskola befejeztével dunántúli kemenesaljai 
körúton voltunk. Sok faluban hírverést csináltunk a népfőiskolának.

A  szabadidőt olvasással, játékkal, beszélgetéssel töltöttük. A  faluból fiúk 
is lányok is bejártak hozzánk, mi is mentünk az ő ifjúsági körükbe.

Vizsga nem volt. Volt valamiféle beszámoló. Be volt osztva, ki miről szá
mol be. Nekem jutott az irodalom, társadalomtudomány. Akkor én is, meg 
a hallgatóság is nagyon meg volt elégedve a beszámolómmal. Az egészre már
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nem emlékszem, csak a lényegre. Én próbáltam megfogalmazni a népfőisko
lánk célját, valahogy így: Krisztusban hívő, világosan látó öntudatos paraszt.

Bizonyítvány nem volt. A  legnagyobb rangú vendég az akkori luteránus 
püspök, Raffay Sándor ott volt a záróünnepünkön.

A  népfőiskola elvégzése után tudatosult, megerősödött bennem az a gon
dolat, hogy nem kell innen elkívánkozni, elvágyódni, vagy a nadrágosok 
rendjébe ácsingózni, hanem itt kell megmutatni, hogy ki a legény a gáton.

Aztán mindinkább kinyílott a szemem a világra. Akkor bontakozott ki a népi 
írók mozgalma. Én hogy, hogy nem, szinte mindkivel közülük emberi, baráti 
kapcsolatba kerültem. Szabó Dezsőtől, Móricz Zsigmondtól Illyés Gyuláig.

Háború után, a nagy erjedésben, találkoztam valakivel, aki elküldött Sá
rospatakra. Engem az az úri Patak nem érdekelt, de találkoztam ott néhány 
Igaz Emberrel: Rácz Istvánnal, Szabó Zoltánnal, Ujszászy Kálmánnal. Ez a 
kötődés a mai napig tart, és tartani fog életem végéig.

A  mi tárcsái népfőiskolánknak az volt a baja, hogy nem volt mögötte szi
lárd szellemi háttér. Patakon viszont volt: a teológia. Mikor azt szétzavarták, 
maradt ott néhány ember, aki köré összegyűlhetünk. A  mai napig is van, Uj
szászy Kálmán. Nyaranként összejövünk körülötte, újabban már 3 napra, 
úgy 200-an.

A  népfőiskola iránymutatását, indíttatását máig is érezzük.
Az akkori mogyoródi haladóbb gondolkodású parasztlegényekkel ösztö

nösen együtt jártunk, aztán 1 év múlva katonának kellett menni.
1941—1944-ig katona voltam. Fronton is voltam, fogságban is — Keleten 

—. Szerencsére megmaradtam.
Fogságból hazajőve láttam, hogy a mieink szinte mindnyájan a Paraszt

pártban vannak, nekem is ott a helyem. Csak aztán hamar lejárt a dicsőség, 
jött a fordulat éve.

A  mieink közül Sebők Pistával, s 1—2 fiúval van kapcsolatom, de a pataki
akkal igencsak számontartjuk egymást.

Ne hangozzék nagyképűségnek, de a magyar irodalomban jól eligazodok. 
Sőt, az európai irodalomra is van némi kitekintésem. A  képzőművészetben 
sem tudnának eladni. A  sport nem érdekel. Szabó Dezsőnek az 1936-os ber
lini olimpiáról van egy írása, azt tartom igaznak.

Összehasonlítást tenni az akkori és mostani parasztság között ma már nem 
lehet. Annál is inkább, mert mára már nincs paraszt. Szerintem a paraszt az 
volt, aki maga szabja meg a maga munkáját, a maga földjén. Ez ma már 
nincs, elfújta a szél.
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Kurucz Jánossal interjút készített 1986-ban Péterffy A ndrás filmrendező. 
Ebből az interjúból való az alábbi idézet. Ebben említi nagytarcsai népfőis
kolás élményeit.

Kurucz János könyvtárának becses kincse a Rácz István fordításában meg
jelent Kalevala-kötet. Ezt lapozgatva nyilatkozta: „A finn költészetről hal
lottam már korábban is, persze csak keveset, a nagytarcsai népfőiskolán 
1938-ban. Ezt a népfőiskolát egy finn—magyar lelkészkongresszus javaslatá
ra hozta létre a luteránus egyház. Sztehlo Gábor volt az egyik vezetőnk, az 
a pap, aki később a gyerekfalu koncepcióját is kitalálta. De sok világi ember 
is patronált bennünket, többek között a Dreher sörgyáros, vagy szakmai irá
nyítást, iránymutatást kaptunk a Teleki-féle Táj- és Népkutató Intézettől. Öt 
hónapon át tartott a népfőiskola és elég alaposan belementünk a magyar tör
ténelem elemzésébe, sokat foglalkoztunk közgazdaságtannal. Ez volt az az 
idő, amikor az első komolyabb könyvet olvastam, nyilván valamelyik népfő
iskolái előadó hívta rá fel a figyelmemet, Reymont: Parasztok című könyvé
re. Március végére járt az idő, és máig emlékszem — apám egyre porolt ve
lem, hogy csak azt a könyvet bújom, alighogy megetetem az állatokat — 
tehenünk, lovunk volt —, máris futok vissza olvasni. Késő éjjelig olvastam.

yy

1956. október végén a Paraszt Párt Petőfi-párt néven újjáalakult Budapes
ten a Városligetben, az Anonymus szobornál. „Lehettünk vagy 500—600-an. 
... Engem is beválasztottak a vezetőségbe, meg javaslatomra Sebők István 
nagytarcsai parasztembert.
,,...  Népfőiskolákon Nagytarcsán a 30-as években, Patakon is 1945. után ar
ra kaptunk indítást, hogy a faluban csináljunk valamit, ott legyünk irányítói, 
szervezői a falusi életnek. Nagy volt bennünk az öntudat, erőt is éreztünk 
magunkban, úgy mondtuk: »meggörbítjük még a holdvilágot is«. Ebből az
tán nem sok lett, és ez nem csak a mi hibánk, a történelem sem kedvezett 
nekünk ...”41

* * *
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Kapcsolatok a testvér népfőiskolákkal

A  Bakony-Balatonvidéki Református Népfőiskola Veszprémben 1940. ja
nuár 2-án kezdte meg munkáját.
Erről a nagytarcsai népfőiskola 18. számú körlevelében ekképp ír 
Sztehlo Gábor:
„Ma már Magyarországon két népfőiskola működik. Az egyik a református 
egyházé Veszprémben, amely most januárban kezdte el munkáját. A  másik 
a mienk. Felvetődött a gondolat, hogy egy-egy hallgatót egy-egy hétre cserél
jen ki egymással a két népfőiskola. Ez a csere februárban meg is történt, a 
fiúk nagy örömére. Tőlünk B ikádi A ndrás pusztaföldvári fiú töltött egy he
tet Veszprémben, onnan Jakab Sándor poroszlói fiú volt közöttünk egy hé
tig. Nagy öröm volt a számunkra, amikor ezen a cserén keresztül beletekint
hettünk a református testvérek népfőiskolájának az életébe és abban 
ugyanazzal a célkitűzéssel és hasonló szellemben dolgozó testvérintézményt 
ismertünk meg.,,

A  veszprémi népfőiskola történetéről írt ismertetőben így emlékeznek 
meg a kapcsolattartásról:
„Nagytarcsai testvéreinkkel is ápoltuk a közösség gondolatát az egyhetes cse
rediák intézményben.”

A  református népfőiskolások záróünnepélyén a nagytarcsai népfőiskola 
nevében megjelent dr. M ády Zoltán, aki ott felszólalt és könyvajándékot 
nyújtott át.42

Jakab  Sándor, veszprémi népfőiskolás a nagytarcsai Rovásfüzetbe a követ
kezőket írta:

» Én és ez a néi

Én nem vagyok ennek a népfőiskolának a hallgatója, amelynek ezen 
könyv a legfontosabb okmánya. Isten kegyelméből részt vehettem azonban 
egy hétig a munkájában. Ennek az intézetnek és a veszprémi »Bakony
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Balatonvidéki Református Népfőiskolának« a vezetőiben megszületett a 
gondolat, hogy egy hétre kicseréljenek egymás közt egy-egy diákot, a ma
gyar protestáns felekezetek munkaközösségének kihangsúlyozásaképpen. 
Az én iskolám engem küldött. így kerültem ide. így vehettem részt azokban 
az élményekben, amelyeket nem tudok ide leírni és azokban, amiket leírha
tok ide ...

*  *  *

Isten nagy ujj mutatása volt számomra, amikor Veszprémben az én diáktár
saim, titkos szavazás útján rámbízták, hogy én legyek az ő nagytarcsai köve
tük. Sokszor megéreztem már, hogy Isten mindig újabb és újabb, felelős és 
felelősebb feladatokat tesz a vállamra. Megéreztem azt is, hogy éppen ezért, 
nem nyugodhatok meg, nem lehetek békességre törekvő, filiszterkedő, lágy
meleg. Teljes erőmmel, minden látásommal, minden törekvésemmel, mara
déktalanul és fenntartás nélkül bele kell állnom a nyugtalan, nehéz, kényel
metlen szolgálatba. Engem Krisztus eljegyzett magának nagy fontosságú 
részletfeladatokra az ő  földi országának építésében és szervezésében, ezen a 
kemény, halálos magyar földön, hogy élet csírázzon itten. ...

Elindulásom előtt nagy örömet okozott nekem az a tudat, hogy elmehe
tek és megnézhetem az első igazi népfőiskolát. Amelyik legelőször született 
Magyarországon. (Furcsa az és jellemző a magyar társadalomra, hogy ez is 
finn segítséggel indulhatott meg.) Mondom, Isten felkészített lélekben is, 
hogy a népfőiskolára eljöhessek. ...

* * *

Budapesten megkerestem az egyik előadót, és vele jöttem le ide. Tudtam, 
hogy itt vidám és életrevaló fiúkat fogok találni, de meglepett mégis az arcok 
sugárzása, a tekintetek mozgékonysága és a szemek őszinte derűje. Szinte ér
zi az ember, hogy ezek mögött a szemek mögött csak úgy zúgnak, szágul
doznak, változnak a gondolatok. Érdekes volt látnom és megfigyelnem, 
hogy a konyha és más »erőművi« munkák körül milyen nagy sürgés-forgás 
volt, és milyen nagyszerűen megtaláltak olyan munkákat is, amikre még sen
ki sem küldte őket. — Meglepett az önkormányzati szellem is. Ahogyan ve
zetőik nélkül is lefolytatták a dolgokat és minden zökkenő nélkül. (Valahogy
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igazolva láttám  ebben azt a régebben megérzett igazság-félét is, hogy ezen a fö l
dön, kicsiben is, nagyban is csak úgy lesz zavarta lan  és egyensúlyozott, természe
tes és önm agát m egtalált élet, ha a mélyből, a  tömegekből jönnek fel, természetes 
kiválasztódás útján az irányító  erők. Szabad u tat kellene engedni a népben még 
m indig rejtőző és élő, leszorított egyensúlyra törekvő, állam alkotó, p o litik a i 
erőknek.) — A  fiúkkal való beszélgetésekben nagyon sokszor elcsodálkoztam 
magamban a látásaik újszerűségén és frissességén. Sokszor azt vettem észre 
beszélgetés közben, hogy íme, én is ezt a megoldást kerestem ennek és ennek 
a kérdésnek, íme most jöttem rá, hogy m inden életakaró m agyar fiúban  kü
lönbözőform ában, de elem i erővel zúgnak, buzognak ezek a kérdések, am elyek 
a saját sorsunk lá tásával vannak összefüggésben. ... —

Külön bekezdésben kell megemlékeznem a nagytiszteletű asszony és a 
nagytiszteletű úr kezének a fiúk életében való jeleiről. Az ő áldozatkészségük, 
szeretetük, életáldozásuk volt csak, lehetett csak képes ilyen munkák felmu
tatására. Ők a jövő számára dolgoznak. Iskolapéldát szolgáltatnak a magyar 
élet számára, a középosztály sokban lélektelen, gépies, áldozatot keveset vál
laló, kockázatoktól menekülő, jelen számára alkotó munkája felé.

Ahogy jöttek, leírtam ezeket. ... Ahogyan diktálta belülről valami. ...

De le kell írnom két, itt élt eseményt, amik nyomokat hagytak bennem ... 
— Idejövetelem második napján szörnyű hideg hóvihar járt erre mifelénk. 
A  népfőiskolának Pestre kellett volna menni, hogy műsort szolgáltasson egy 
belmissziós gyűlésen. Dél felé, mintha csendesedett volna a vihar ereje. ... 
Nem lehetett várni, el kellett indulni, Cinkota felé szánon; legalább is embe
rileg így gondoltuk. ... Tárcsái bácsi csóválgatta ugyan tapasztalt, öreg fejét, 
de látván a mi erős akaratunkat, befogott a szánkóba. Fölültünk rá, vele 
együtt 10-en. Jött a nagytiszteletű asszony, vele két fehércseléd, Csepreghy 
tisztelendő úr, meg mi, fiúk öten. Még a faluban csak tűrhető kis szellőcske 
fújdogált, ahhoz képest, ami a nyílt úton fogadott bennünket. ítéletidő volt. 
Dacára, hogy a lehető legmelegebben fel voltunk öltözve, úgy fújta át a szél 
a ruhánkat, mint a szúnyoghálót. Én talán még sohasem fáztam annyira, de 
a többiek is azt mondták. Tárcsái bácsi sem látott még ilyen ítéletidőt.

A  nagy hóban alig haladt a szán elég nagy terhével, elég volt a két csikónak, 
de heroikusán viselkedtek. Nehéz, sőt lehetetlen volna leírni az idő borzal
masságát, ahogyan volt.
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Az út felén azonban meg kellett állni. Két kocsi volt egy völgyszerű úthaj
latban elakadva. A  mi kocsis bácsink is, mi is láttuk a helyzetet. Nem lehetett 
belehajtani a méteres és talán még nagyobb hóba. Láttunk ott két kocsit ver
gődni, egy kétlovasat és egy egylovas tejeskocsit. — Megfordítottuk a mi 
szánkónkat és mentünk nekik segíteni, hogy kikerüljenek a nagyja hóból, 
mert szinte megfagyottak voltak a lovaik is, ők is. Aztán elindultunk vissza
felé A  hóból kiszabadított emberek azt mondták, hogy hiába is mentünk 
volna Cinkotára, mert nem járnak a Hév vonatok.

Olyan idő volt ez, amelyben a lélek egyedül volt. Meglátta az ember saját 
védtelen kicsiségét az Isten roppant nagyságához képest. — Nekem nagy lelki 
edzés volt ez az élmény. Mély nyomokat hagyott bennem.
— A másik, amire szintén mindig emlékezni fogok, hogy egy falubeli tót csa
ládnál voltam bibliakörön, hárman összes népfőiskolások. Három tót 
asszony volt, egy tót férfi, miközülünk: egy fiú volt pozsonymegyei, egy ba
ranyai származású és én alföldi, kiskunsági. Csodálatos akarata az Istennek: 
az ország négy tájáról, három nemzetiségből összehordta, összehozta az Ő 
fiait, akikkel valamit akar csinálni az O nagy tervében. ... Tót, német, ma
gyar — evangélikus és református és bármilyen okból különböző helyzetű 
ember, csak az O lábainál ülhet le testvérként. ...

* * *

Elbúcsúzok a népfőiskolától és megköszönöm Istennek, hogy itt lehettem. 
— Hadd működjön a jövendőben is együtt ez a két protestáns népfőiskola: 
nagytarcsai és veszprémi. A  magyar protestantizmus az elmúlt hősi időkben 
is nemcsak elvont elméletet és dacot, programot jelentett, hanem tettet, élet
teljességet, erőt, kockázatvállalást, igazi »népi politikát« és a benne összemar
kolt emberek Krisztusból fakadó sors- és lélekközösségét. ...
Nagytarcsa, 1940. február 16-án

Jakab Sándor 
(Poroszló, Heves m.) 

A  veszprémi népfőiskola hallgatója”

* * *
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Az orosházi KIÉ Férficsoportja tanult emberekből, iparosokból és kereskedők
ből, valamint gazdálkodókból alakult. Ők nagy örömmel üdvözölték a nagytar- 
csai népfőiskola 1938. évi megindulását. Az elsők között létesített egy paraszt ifjú 
számára öt hónapi ellátást biztosító alapítványi helyet. Mikor két éven keresztül 
még újsághirdetéssel sem sikerült orosházi ifjút küldeni Nagytarcsára, megszüle
tett a mohamedi elhatározás: ha az orosházi ifjakat nem lehet elküldeni a népfőis
kolára, akkor a népfőiskolát kell elhozni Orosházára.

A  Férficsoport 1940. május 5-én rendezett összejövetelén három Nagytar- 
csát járt könyékbeli parasztifjú számolt be a népfőiskolán tapasztaltakról. 
Bátor fellépésük, talpraesett beszámolójuk egycsapásra megnyerte a jelenlé
vőket és ott nyomban elhatározták, hogy megalapítják az Orosházi Evangéli
kus Népfőiskolát. Az öthónapos tanfolyam 1940. november 4-én kezdődött. 
A  14 népfőiskolás fiú között volt két nagytarcsai legény: H orváth M ihály és 
Sebők M ihály.

1941 tavaszán budapesti kirándulásra utaztak. „Ugyanezen az utunkon ki
mentünk Nagytarcsára is »testvér-intézetünk« meglátogatására. Megható
dott lélekkel léptük át az első magyar népfőiskola küszöbét, örömmel ismer
tük meg vezetőit, növendékeinek egy részét, s a »többen vagyunk« 
erősítésével hagytuk el a magyar parasztságunk megújhodását szolgáló, sze
rény külsejű intézetet.”43

1940 decemberében látogatott Nagytarcsára a veszprémi református népfő
iskola három hallgatója a nevelő lelkésszel együtt. Erről az 1940/41. évi Érte
sítőben így emlékeznek meg:
„Kár, hogy csak fél napig lehettünk együtt, de ezalatt is sok gondolatot ki
cserélhettünk és sokat tanulhattunk egymástól.,,
Ugyancsak ekkor említik:
„Ebben az évben a növendékcserét orosházi testvérintézetünkkel csináltuk. 
Onnan két növendék jött, Mózes Zoltán és Veleg János. Mitőlünk egy ment, 
Nagy Béla. így vittek egyik helyről a másikra testvéri üzenetet és bizonysá
got arról, hogy mindkét helyen »ugyanaz a lélek«.”44

Az 1941/42. évben két ízben is felkereste a népfőiskolát G. Szabó Szabolcs 
református lelkész, a kocsordi népfőiskola vezetője.45 Orosházáról vendégek 
voltak Zdanovics Lajos és Pataki Antal hallgatók.

Az 1942/43. évben „Roósz K ároly és Birkás István  orosházi népfőiskolások 
íészt vettek egy tanfolyamon Pesten, ők sem kerültek el bennünket.”

A  gyenesdiási D unántú li Evangélikus Fiúnépfőiskola növendékei 1944. 
március 13-án a kétnapos kirándulásuk alkalmából meglátogatták Nagy tár
csát, ahol részt vettek az országos fiúnépfőiskolák találkozóján és a népfőis
kola záróünnepségén.47
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Névsorok
a Tessedik Sám uel Evangélikus Ifjúsági M issziói Intézet

1938—1939. évi Értesítőjéből:

Az Igazgató Tanács tag ja i: Elnök Turóczy Zoltán püspök, felügyelő dr. Hil- 
scher Zoltán; hivatalból tagok dr. Molnár Gyula közigazgatási bíró, Németh 
Károly esperes. A  Missziói Egyesület elnökei: Rimár Jenő vallástanár, Dan
hauser László vallástanár; rendes tagok Urbán Ernő lelkész, Schulek Tibor 
lelkész, Zászkaliczky Pál lelkész, Horváth Sándor e. tanár s., dr. Karsay Gyu
la magkereskedő, valamint Sréter Ferenc lelkész, Erős Sándor lelkész, Tóth 
Kálmán mérnök, Weinrich Félix egyetemi adjunktus, Molnár Béla kér. isko
lai tanár; igazgató, Szenczy Gábor lelkész.

A tan ári k ar:
Blaskovits Oszkár igazgató tanító: számtan-mértan,
Ferenczy Vilmos s. lelkész: bibliaismeret és egyháztörténet,
Hernád Sándor tanító: írás, olvasás,
dr. Hilscher Zoltán kér. isk. tanár: irodalom és szociológia,
dr. Horváth Sándor e. tanársegéd: gazdaságtan és kisgazda-számvitel,
dr. Karsay Gyula magkereskedő: közgazdaságtan,
Lantos Pál tanárképzős: irodalom,
Márkus Pál: néprajz,
dr. Molnár Béla kér. isk. tanár: földrajz és történelem,
Szenczy Gábor lelkész: hittan, gyülekezeti munka, önképzés vezetése, 
Szenczy Gáborné lelkész neje: ének és zene,
Weinrich Félix egyetemi adjunktus: fizika és talajkémia.

Előadók és tanfolyam ok: <
Palyusik Mátyás: egészségtani előadások, 
dr. Kotcsis Antal: fertőző betegségek.
Cseh Sándor: állategészségügyi előadások.
Basa Lajos községi jegyző: községi ügyvitel és adózás.
Puskás János gazdasági felügyelő: méhészet, gyümölcskertészet.
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Karmacsi Bertalan kér. tanintézeti tanár: gyümölcsfaápolás, 
v. Szabó István kér. tanintézeti tanár: konyhakertészet.
Erős Sándor evangélikus lelkész: ifjúsági munka.
Tóth Kálmán székesfővárosi mérnök: gazdaház és gazdaudvar építése. 
Vidovszky Erzsébet: Az erdélyi életről.
Pietilá Hannu finn lelkész: finnországi ébredések.
Virkunen P. finn lelkész: finn ifjúsági munkáról.
Tóth József, Varga István, Sipiczki János nagytarcsai gazdák: kosárfonás. 
Sárosi Pál végzett asztalos, nagytarcsai gazda: asztalos munka.
Presán Pál bádogos-szerelő mester: bádogos munka.

A növendékek:
Győri János, 
Istenes Ferenc, 
Kozma István, 
Kurucz János, 
Láng János,
Mike Sándor, 
Schweigert János, 
Schell Péter, 
Sebők István, 
Weisz Henrik,

Tolnanémedi, 1922. 
Szakony, 1921.
Tét, 1919.
Mogyoród, 1920. 
Sárszentmiklós, 1920. 
Fót, 1920.
Tengelic, 1918.' 
Tengelic, 1922. 
Nagytarcsa, 1919. 
Egyházaskozár, 1919.

Névsorok
A Tessedik Sám uel Népfőiskola 1939—1940. évi Értesítőjéből:

Az intézet legfelsőbb felügyeletét az 1939. évi egyetemes gyűlés D. dr. Raf- 
fay Sándor bányakerületi püspökre ruházta, mivel a népfőiskola a bányai 
egyházkerület területén fekszik.

A z igazgatótanács tagjai: Elnök: v. Sréter Ferenc lelkész, felügyelő: Dr. Má- 
dy Zoltán tanár.

Az igazgatótanácsnak hivatalból tagjai a Missziói Egyesület vezetősége: Dr. 
Molnár Gyula közig, bíró, Németh Károly esperes, a Missziói Egyesület el
nökei, Rimár Jenő vallástanár és Danhauser László vallástanár: az igazgató
ság rendes tagjai: Turóczy Zoltán püspök, Urbán Ernő lelkész, Schulek Ti
bor lelkész, Zászkaliczky Pál esperes, dr. Horváth Sándor egyetemi 
tanársegéd, dr. Karsay Gyula, Erős Sándor lelkész, Tóth Kálmán mérnök, 
Molnár Béla tanár. Az intézet igazgatója: Szenczy Gábor lelkész.
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Tanáraink :
Csepregi Béla s.-lelkész: Bibliaismeret és egyháztörténet.
Dr. Csizmadia György aszódi gimnáziumi tanár: Újabb magyar irodalom. 
Hernád Sándor tanító: írás-olvasás, gyakorlatok.
Dr. Horváth Sándor egyetemi tanársegéd: Mezőgazdaságtan.
Dr. Jankó József egyetemi tanársegéd: Mezőgazdaságtan.
Dr. Karsay Gyula magkereskedő: Közgazdaságtan.
Lantos Pál tanárképzős: Magyar klasszikusok.
Dr. Mády Zoltán kér. isk. tanár, egyetemi előadó: Irodalom, agrárpolitika és 
társadalomtudomány.
Márkus Mihály múzeumi gyakornok: Néprajz.
Bognár Géza tanár: Államháztartástan.
Dr. Molnár Béla kér. isk. tanár, egyetemi előadó: Történelem, földrajz.
Pócsy Ferenc tanár: Számtan, mértan
Dr. Sólyom Sándor járási tisztiorvos: Egészségtan.
Szenczy Gábor lelkész: Hittan, gyülekezeti munka.
Szenczy Gáborné: Ének és zene.

Előadók és tanfolyam ok:
Néhány nagyobb tanfolyamot rendeztünk, amelyek mindegyike több he

tet vett igénybe, sőt némelyik az egész évben tartott.
Egészségügyi tanfolyam. Tartotta v. Csia Sándor Máv. ig.-főorvos. Tüdő

vész, nemibetegségek, alkoholizmus.
Ifjúsági vezetőképző tanfolyam. Tartotta Erős Sándor evangélikus lelkész. 

Az ifjúsági munka módszerei.

G azdasági tanfolyam ok:
Állategészségügy. Dr. Murányi Ferenc egyetemi tanársegéd. 
Gyümölcskertészet. Karmacsy Bertalan kertészeti tanintézeti tanár. 
Zöldségkertészet, v. Szabó István kertészeti tanintézeti tanár. 
Méhészet. Puskás János gazdasági felügyelő.

1939—40. tanfolyam  növendékei: 
Bikádi András, Pusztaföldvár, 
Botyánszki János, Gerendás. 
Győrik Sándor, Rábcakapi. 
Gyalogh János, Sárszentlőrinc. 
Horváth Zoltán, Felsőszeli. 
Hideg József, Szakony.
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Istenes Ferenc, Szakony. 
v. Kiss István, Pórládony. 
Koczur Pál, Bakonycsernye. 
Pesti József, Sárszentlőrinc. 
Pusztai József, Csorvás. 
Schmidt János, Egyházaskozár. 
Solymári Mihály, Csepel. 
Szabó Lajos, Mesteri.
Szabó Ottó, Felsőszeli. 
Szalipszky Nándor, Fancsal. 
Tóth Mihály, Nagytarcsa. 
Weisz Henrik, Egyházaskozár.

Névsorok
a Tessedik Sám uel Evangélikus Népfőiskola 1940—1941. évi

Értesítőjében

„A z intézet tulajdonosa és jogi szerve a M agyarhoni M issziói Egyesület.
A z intézet legfelsőbb felügyelőjét D. Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök 

gyakorolja.
A z intézet szellem i és anyagi ügyeinek vezetését az igazgatótanács és annak  

végrehajtó bizottsága végzi.
A z igazgatótanács tag jai: Elnök: v. Sréter Ferenc lelkész, felügyelő: Dr. Má- 

dy Zoltán tanár. Tagok: Dr. Molnár Gyula közig, bíró, Németh Károly evan
gélikus esperes, Rimár Jenő lelkész, Danhauser László vallástanár, Turóczy 
Zoltán püspök, Urbán Ernő m. kir. lelkész, Schulek Tibor m. kir. lelkész, 
Zászkaliczky Pál esperes, Dr. Horváth Sándor e. m. tanár, Dr. Karsay Gyula, 
Erős Sándor lelkész, Tóth Kálmán székesfővárosi mérnök, Molnár Béla 
tanár.

Az intézet igazgatója: Szenczy-Sztehlo Gábor lelkész, nevelője: Kajos Já
nos segédlelkész.”

Tanáraink:
Bonnyai Sándor evangélikus lelkész, KIE-titkár: Ifjúsági munka.
Gaál László körzeti gazdasági felügyelő: Gyümölcs- és konyhakertészet. 
Hernád Sándor tanító: írás-olvasás, gyakorlatok.
Kajos János segédlelkész: Bibliaismeret és egyháztörténet.
Dr. Karsay Gyula magnagykereskedő: Közgazdaságtan.
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Dr. Kocsondi Németh Lajos egyetemi előadó: Mezőgazdaságtan.
Dr. Mády Zoltán kér. isk. tanár, egyetemi előadó: Irodalom, agrárpolitika és 
társadalomtudomány.
Dr. Molnár Béla kér. isk. tanár, egyetemi előadó: Történelem, földrajz. 
Dr. Nagy Lajos tisztviselő: Jog és közigazgatás.
Pócsy Ferenc tanár: Számtan, fizika.
Dr. Schulek Tibor evangélikus lelkész: Irodalom, ének.
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész: Hittan, gyülekezeti munka.
Kojnok János, Palyusik Mátyás, Soós Endre, Szabó István állatorvosi hallga
tók: Állattenyésztés.
Előadók a  tanfolyam okon:
A z egészségügyi tanfolyamon dr. Batiz Dénes OTI-főorvos 
Az irodalmi tanfolyamon Czéhmester Sándor tanár,
A  néprajzi tanfolyamon Dr. Tálasi István gimn.-i tanár
Hasuragazdálkodás tanfolyamon Somogyi Imre
Tyúktenyésztési tanfolyamon Laszczik Gyula ny. gazdasági felügyelő
Méhészeti tanfolyamon Zsarnóczay Géza

/

„A z 1940—41. évfolyam növendékei:
Bencsik József, Simaság.
Benkei András, Nyíregyháza.
Brezina György,
Horváth László, Felsőszeli.
Komora Mátyás, Harkányfürdő.
Kutassy Kálmán, Gérce.
László Károly, Csadbi.
Lóczi János,
Nagy Béla, Felsőszeli.
Puskely Mihály, Galgaguta.
Sánta János, Harkányfürdő.
Sinka Pál, Nagytarcsa.
Svendor Károly, Zalaistvánd.
Szabó Kálmán, Felsőszeli.
Szabó Pál, Vásárosmiske.
Szalay Gyula, Kajár.
Szládek Mihály, Nagytarcsa.
Valentinyi József, Domony.
Varga József, Tengelic.

173



Névsorok
a Tessedik Sám uel Evangélikus Népfőiskola 1941—1942. évi

Értesítőjéből
%

Az intézet tulajdonos és jogi szerve: a Magyar Missziói Egyesület.
Az intézet legfelsőbb felügyeletét D. Raffay Sándor bányakerületi püspök 

gyakorolja.
Az intézet szellemi és anyagi ügyeit az igazgatótanács és annak végrehajtó 

bizottsága vezeti.
4̂z igazgatótanács tagjai: Elnök: v. Sréter Ferenc lelkész. Felügyelő: Molnár 

Béla kér. isk. tanár. Tagok: Molnár Gyula közig, bíró, Dr. Mády Zoltán ta
nár, Németh Károly esperes, Rimár Jenő lelkész, Danhauser László vallásta
nár, Turóczy Zoltán püspök, Urbán Ernő m. kir. főlelkész, Zászkaliczky Pál 
esperes, Ruttkay Miklián Gyula püspöki titkár, Kékén András, dr. lelkész, 
Erős Sándor lelkész, Dr. Karsay Gyula nagykereskedő, Tóth Kálmán szkf. 
mérnök, Szenczy-Sztehlo Gábor lelkész, az intézet igazgatója. Nevelője: 
Darnai Ferenc lelkész.

Tanáraink:
Bonyai Sándor evangélikus lelkész, KIE-titkár: Ifjúsági munka.
Gaál László körzeti gazdasági felügyelő: Gyümölcs- és konyhakertészet. 
Hernád Sándor nagytarcsai tanító: írás-olvasás gyakorlatok.
Frenyó Vilmos egyetemi m. tanár: Természetismeret.
Darnai Ferenc segédlelkész: Bibliaismeret, egyháztörténet, mezőgazda
ságtan.
Dr. Karsay Gyula nagykereskedő: Közgazdaságtan.
Czéhmester István kér. isk. tanár: Irodalomtörténet.
Dr. Mády Zoltán kér. isk. tanár, egyetemi előadó: Társadalomtudomány, ag
rárpolitika.
Molnár Béla kér. isk. tanár, egyetemi előadó: Történelem, földrajz.
Dr. Nagy Lajos tisztviselő: Jog és közigazgatás.
Pócsy Ferenc tanár: Számtan, fizika.
Sztehlo Gábor lelkész: Hittan, gyülekezeti munka.
Kojnok János, Szabó István egyetemi m. tanárok: Állattenyésztés és állat-
egészségügy.
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A tanfolyam ok előadói: ‘ • ,
Egészségügyi tanfolyam: . .• * \

Dr. Batiz Dénes OTI főorvos: Egészséges test, egészséges lélek.
Falu egészségügye. Nemi élet. Ragályos.betegségek.

Dr. Vitéz Csia Sándor MÁV főorvos: Népi betegségekről és azok elleni
dekezés. / • * • > i
Néprajz tanfolyam: Véger Imre kér. isk tanár 
Hasuragazdálkodás: Somogyi Imre -

* • : • v • ■ > . ' -4':
A z 1941—42. évfolyam növendékei: , \ ' v

Botyik József, Domony.
Pauló János, Domony. „ . , .
Kontár Mihály, Felsőszeli. "

’ Ferenczi Zoltán, Dabrony. ‘ .
Egyed Béla, Somlóvecse.
Szabados Ferenc, Felsőszeli. v  < - .
Till János, Izmény.' . .
Gyebrovszki János, Csanádalberti.
Terhes Pál, Kondoros. >
Font Lajos, Soltvadkert. » • , '
Oravecz János, Medgyesegyháza.
Szabados József, Zselyk. ..
Bezsnei Mihály, Zselyk. . . ' . '. * >
Szabó Lajos, Farád. , . •
Zsendai György, Lajoskomárom. . ,
Eőry Imre, Farád. ' ... • vv.,‘ *
Csulik József, Lajoskomárom. * ••
Frola István, Kiskőrös. - . ■ '
Kovács Károly, Rábaszentmihály.
Sajben Mihály, Kálmánháza. w .» s •
Máté Ferenc, Kölese. »
Puskely Zoltán, Galgaguta. •
Kamondy Krug József, Kiskamond.
Palovecz Sándor, Tápiószentmárton.
Péteri Lajos, Barlalida. . . ‘ ‘ \ • h ’
Szelszki Mihály, Ősagárd. / • «
Beraczkó István, Makó. -  ; :
Gércei Dezső, Petrikeresztúr. ; ,
Backó Béla, Csömör.



Tóth Pál, Nagytarcsa.
Mosberger Mátyás, Lajoskomárom. 
Altman Ádám, Izmény. 
Laczkovszki András, Osagárd. 
Nagy Dénes, Farád.
Hudák István

Névsorok
a N agytarcsai Tessedik Sám uel Evangélikus Népfőiskola

1942—1943. évi Értesítőjéből

A z előadók névsora:
1. Blaskovits Oszkár igazgató tanító: Egyházi ének.
2. Darnai Ferenc igazgató: Magyar társadalom, Magyar nép, Magyar föld, 

Földmívelés, Állattenyésztés, Jogi és közigazgatási ismeretek, Kertészeti is
meretek, Ezermesterkedés.

3. Erdős János állatorvostan hallgató: Állategészségügy.
4. Érfalvi Lajos s. jegyző: Közigazgatási ismeretek.
5. Frenyó Vilmos egyetemi adjunktus: Természetismeret.
6. Győri János evangélikus lelkész: Egyházunk múltja, Szolgálat a gyüle

kezetben.
7. Hernád Sándor evangélikus tanító: írás, olvasás, fogalmazás.
8. Hernád Tibor evangélikus teológus: Népdalok.
9. Joó Lajos lállatorvostan hallgató: Állategészségügy.

10. Dr. Karsay Gyula magkereskedő: Közgazdaságunk.
11. Lantossy Károly középiskolai tanár: Számolás.
12. Ocsag Imre mezőgazdász: Földmívelés.
13. Simon József orvosnövendék: Egészséges élet.
14. Szijjas Pál középiskolai tanár: Magyar könyv.
15. Sztehlo Gábor kér. m. lelkész: Keresztyén hit és élet, a Biblia.
16. Vajtha Vilmos s. lelkész: Népdalok.
17. Zoltai István középiskolai tanár: Magyar múlt.

Növendékeink névsora:
1. Bazan Mihály, Hévizgyörk.
2. Bertalan István, Mencshely.
3. Büki János, Szakony.
4. Gyarmati Béla, Győr.
5. Isó Vince, Mencshely.
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6. Kráhling Henrik, Izmény.
7. Molnár Lajos, Mencshely.
8. Mórocz Dezső, Kiskamond.
9. Pecznyik Pál, Kiskőrös.

10. Piri József, Kemenesmagasi.
11. Pszota Ferenc, Bocsa.
12. Rippert János, Mucsfa.
13. Sinka Mihály, Nagytarcsa.
14. Tencz Henrik, Mucsfa.
15. Udvardy János, Dabrony.

Névsorok
a Nagy tárcsái Evangélikus Népfőiskola 1943—1944. évi

Beszdm olójdból

A z Igazgatótanács tag ja i:
Elnök vitéz Sréter Ferenc lelkész, felügyelő, Molnár Béla dr. kér. isk. igaz

gató, a tanács rendes tagjai: dr. Molnár Gyula közigazgatási bíró, Danhauser 
László lelkész, Sztehlo Gábor lelkész, dr. Mády Zoltán kér. isk. tanár, dr. 
Karsay Gyula magkereskedő; igazgató Tóth László evangélikus tanító.

Tanári k a r :
Blaskovits Oszkár igazgató-tanító: számtan-mértan, dr. Cserépi Zoltán mi
niszteri tisztviselő: magán és közigazgatási jog, dr. Gergely János egyetemi 
tanársegéd: egészségtan, Győri János evangélikus lelkész: hittan, gyülekezeti 
munka, Hernád Sándor evangélikus tanító: helyesírás-fogalmazás-olvasás, dr. 
Karsay Gyula magkereskedő: közgazdaságtan, Kiss Sándor táj- és népkutató 
intézeti tanár: irodalom, néprajz, dr. Mády Zoltán kér. isk. tanár: agrárpoliti
ka és szociológia, dr. Molnár Béla kér. isk. igazgató: földrajz és történelem, 
dr. Schrieker Frigyes egyetemi tanársegéd: gyümölcsfa termesztés, Tóth Lász
ló igazgató: egyháztörténet, bibliaismeret, önképzés, ének-zene, gazdaságtan.

Előadók:
Dr. Bajai Jenő egyetemi tanársegéd: növénytermesztésből, 
Csepregi Béla evangélikus lelkész a finnországi ébredésekről, 
dr. Dobos Károly egyetemi tanársegéd kisgazdaszámvitelből, 
dr. Fehér László ügyvéd a magánjogból, 
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanársegéd természet ismeretből,
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Sztehlo Gábor evangélikus lelkész az ifjúsági munkáról,
Fényes Mihály kisgazda a trágyatelepről és a silóról,
Mózes Zoltán volt népfőiskolás mezőgazdaságtanból,
Sebők István volt népfőiskolás a magtermelésről tartott elődást. 
Evangelizációt Csepregi Béla kér. missziói lelkész tartott.

,  ' ' *
4̂z Intézet hallgató inak névsora az 1943—44. évben: 

Ardai Menyhért, Olcsva, Szatmár m.
Czobor János, Csővár, Nógrád m.
Cser Vince, Dabrony, Veszprém m.
Danis János, Csővár, Nógrád m.
Frola János, Kiskőrös, Pest m.
Gögös Győző, Dabrony, Veszprém m.
Kovács András, Kálmánháza, Szabolcs m.
Klucsik Pál, Pinczéd, Bácsbodrog m.
Pálinkás József, Pincéd, Bácsbodrog m.
Pető Ferenc, Hévizgyörk, Pest m.
Szabados Béla, Felsőszeli, Pozsony m.
Szabados Géza, Felsőszeli, Pozsony m.

* » * , » * 1 *
i *' ■ i * i j'
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Zárszó

A  jubileum alkalmából összegyűjtött írott forrásokból, visszaemlékezé
sekből világosan kirajzolódik a népfőiskola alapítóinak, tanárainak szándé
ka, következetes, állhatatos, bátor és önzetlen munkája, amit a parasztifjúsá
gért végeztek.

Felvilágosításukért, az önálló ismeretszerzés iránti igényük felkeltéséért, az 
olvasás örömének felfedezéséért sokat tettek.

A  volt hallgatók visszaemlékezéseit olvasva, többüknek életútját megis
merve megállapíthatjuk, az elhintett mag termékeny talajra hullott. Sokan 
képessé váltak műveltségük emelésére s tehetségüket, szerzett tudásukat a 
kisebb-nagyobb közösségekben végzett munkában hasznosították.

A  népfőiskola tanárainak, előadóinak céltudatos, bátorságot igénylő mun
kája nagyságát az utókor szemében az is növeli, hogy tudjuk, az államhata
lom nem tűrte szívesen, ha a falun élők megkísérelték kezükbe venni sorsuk 
irányítását. Itt pedig erre is ösztönzést kaptak.

A  népfőiskola 1938—1944-ig tartó hat évfolyamán összesen 137 ifjú vett 
részt a nagy közösségformáló munkában, ami 167 tanár és előadó közremű
ködésével folyt.

A  népfőiskolái gondolat továbbélését, annak felelevenítését tevékenyen se
gítette két joggal közmegbecsülésnek örvendő nagytarcsai evangélikus 
lelkész.

Elsősorban Győri János, aki mint a népfőiskola egykori tanára s
1943—1981-ig az egyházközséget fáradhatatlanul és gyümölcsözően vezető, 
minden elismerést megérdemlő lelkésze, sikerrel rendezte meg 1978-ban a 
volt népfőiskolásoknak a negyvenéves találkozót.

A  fél évszázados jubileum alkalmából pedig 1988. november 20-án Gáncs 
Péter, a jelenlegi lelkész vezetésével, a népfőiskola iránt mindig nagy érdeklő
dést, támogatást tanúsító presbitérium kitűnő szervezéssel gyűjtötte össze a 
népfőiskolára emlékezőket, a volt növendékeket, nevelőket és rendezte meg 
a nagy sikerű találkozót.
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A  tanulmánykötetet azzal a szándékkal nyújtjuk át az Olvasónak, hogy 
ebből példát, ösztönzést merítsen, és továbbra is legyen célja azért dolgozni, 
hogy mennél több megelégedett, művelt ember legyen szeretett hazánkban.

A  Nagytarcsai Népfőiskolára emlékezőknek, az utódoknak és a népfőisko
lái mozgalom iránt érdeklődőknek, valamint az új népfőiskolák szervezői
nek legyen iránymutató Veres Péter üzenete:

„A népfőiskola pedig maradjon meg a felnőtt parasztok önképzőkörének, 
maradjon meg falusi kultúrközösségnek, a népi hagyományok őrzőjének és 
a folyton jelentkező új tudományok terjesztőjének ...”
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Irodalom

1. A Sárospataki népfőiskola (1936—1986).
Szerk.: Jakab Sándor, Varga Csaba
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2. A Tessedik Sámuel Ifjúsági Missziói Intézet 1938—39. évi Értesítője, Győr, 1939. (Szenczy 
Gábor)

3. A Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola 1939—40. évi Értesítője, Bethámia Nyomda, 
Bp., (Szenczy Gábor)

4. A Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola Értesítője 1940—41. Nagytarcsa, 1941. 
(Szenczy-Sztehlo Gábor)

5. A Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola Értesítője 1941—42. Nagytarcsa, 1942. 
(Szenczy-Sztehlo Gábor)

6. A Nagytarcsai Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola Értesítője 1942—43. Az Oroshá
zi Újság Könyvnyomdája, 1943. (Darnai Ferenc)

7. Erdei Ferenc.: Futóhomok (A Duna—Tisza köze). Gondolat K. 1957. 44—69. old.
8. Evangélikus Népfőiskolák Évkönyve, 1943—44. Az Orosházi Újság Könyvnyomdája, 

1944. (Sztehlo Gábor)
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1982/6. 34. old.
1984/2. 27-28. old.
1984/6. 35. old.
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11. Illyés Gyula: Kiáltvány a parasztság művelődése ügyében Köznevelés, 1946. 16. sz. 2—4. 
old.

12. Kállai Gyula: Életem törvénye; Magvető K., Bp., 1980.
13. Magyarországi Keresztyén Népfőiskolák. Összeállította: Kovács Bálint, KJE Kiadása, 

Bp., 1941.
14. Móricz Virág: Apám regénye Bp., 1954. Szépirodalmi Kiadó.
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 ̂ 18. Sztehlo Gábor: Isten kezében. Bp., 1984. (Egyetemi Nyomda) Sajtó alá rendezte: Bozóky 
Éva, a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóoszt.

19. Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar? Levelek egy parasztfiúhoz. Bp., Magyar Élet 
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Sámuel Tessedikin nimeá kantava Kansankorkeakoulu aloitti toimintansa 
Budapestin láhellá olevassa Nagytarcsassa viisikymmentá vuotta sitten 15. 
lokakuuta 1938. , .* . / • ■ ' . ■ / 

Vuoden 1937 keváállá Unkarissa vierailleet suomalaiset ja virolaiset papit
antoivat yllykkeen sen perustamiseen. Pián kansankorkeakoulun perusta- 
misesta kejbkeytyi kansanliike. Luterilaisten uskonnollisen liiton piirissá saa- 
tiin aikaan valtavan innostuksen vallassa ja myrskyistá vauhtia viisikuukau- 
tinen laitos koulukoteineen. Nagytarcsan luterilainen pappi Gábor Sztehlo 
(1909—1974) johti ja kasvatti maan éri osista yhteentulleita nuoria yhdessá 
työtovereittensa kanssa. , , .

Maassamme káyneiden suomalaisten pappien rahalahja öli pesámunana, 
maamme luterilaisten yhteisöjen ja seurakuntien avokátisyys seká pastori 
Gábor Sztehlon ja suomalaisen kansankorkeakoulun entisen oppilaan Ist
ván Sebökin Suomessa suorittama keruukampanja tuottivat tuloksena kaksi 
kansankorkeakoulun tarpeisiin rakennettua rakennusta, joita nimitettiin 
„Suomen taloksi” ja „Unkarin taloksi,,. . -

Suomalais-skandipaavisen maliin mukaan toimiva kansankorkeakoulu 
vaikutti Unkarin yleiseen mielipiteeseen esimerkin voimin kannustavasti.

• ‘ ' . t  * *  .  i . J  . » • x  t  * .  • . ;

.Kansankorkeakoulu otti nimekseen 17004uvulla eláneen Sámuel Tessedi-" i  * . • « ,

kin nimen síita syystá, ettá hán juuri pyrki luterilaisena pappina, opettajana, 
tiedemiehená seká Unkarin alatasangon maanviljelyksen kohentajana unka- 
rilaisen talonpoikaisváestön olojen parantamiseen.

Tárná tutkielma kásittelee lyhyesti kansankorkeakoululiikettá juhlavuo- 
den johdosta. Se esittelee kansanomaisten kirjailijoiden Maaliskuun rintama 
(Márciusi Front) -liikkeessá suorittamaa, työtátekeván kansan asiaa ajavaa ja 
yhteiskunnan muuttumista kiirehtiváá toimintaa. Se esittelee kirjailija Fe
renc Érdéin Futóhomok (Lentohiekkaa) -teoksessa ilmestyneen, Nagytar- 
csaakin koskevan sosiograafisen analyysin katkelman ja antaa kuvan 
1930-luvun talonpoikaisváestön sivistyksestá, joka teki kansankorkeakoulu-
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jen toiminnan kiireelliseksi ja válttámáttömáksi. Siiná selostetaan Nagytar- 
csan kansankorkeakoulun organisointityötá, organisaation sáántöjá, opinto- 
suunnitelmien laatimista, luennoitsijoiden kokoamista seka ensimmáisten 
osanottajien kokoonsaamista. Kirjeitus nimeltá Sámuel Tessedikin kansan
korkeakoulun toiminta esittelee yksityiskohtaisesti kaikkien kuuden vuosi- 
kurssin tapahtumat. Vuosien 1938—1944 válisistá tapahtumista laitoksén 
johtaja tiedotti Kansankorkeakoulun Ystávien piiriá kuukausittain kierto- 
kirjeiden ja vuosittain painettujen vuosikertomustén válityksellá. Tástá se- 
lostuksesta saamme tietáá, ettá kansankoulussa vieraili usein Suomen suurlá- 
hettilás Onni Talas ja esitelmiá pitivát kiriailijat János Kodolányi, Péter 
Veres, Ferenc Erdei, Imre Kovács ja Imre Somogyi.

Kansankorkeakoulun opiskelijat merkitsivát laitoksén elámástá kirjoitta- 
mansa krónikát „riimukirjoitusvihkoon,,. Siihen liitettiin myös erilaisten 
kerhojen pöytákirjat ja opiskelijoiden kansankorkeakoulusta esittámát mie- 
lipiteet. Tutkielmassa esiteláán niistá katkelmia.

„Muistelmia” -nimisessá osassa saamme lukea kansankorkeakoulun entis- 
ten johtajien ja oppilaiden kirjoituksia, mukana mm. Gábor Sztehlo, István 
Sebök, Béla Csepregi, Ferenc Fábián, Pál Pecznyik ja János Kurucz.

Lopuksi „Suhteet muihin kansankorkeakouluihin” -nimisessá osassa selos
tetaan Orosházán ja Gyenesdiásin luterilaisen seka Veszprémin ja Kocsordin 
reformoidun laitoksén johtajien ja oppilaiden vierailuja.

Yhdessá entisen kansankorkeakoulun rakennuksessa on nykyisin kylámu- 
seo, joka esittelee Nagytarcsan historiallisia ja kansatieteellisiá muistoja.

Nagytarcsan kansankorkeakoulua muisteleville ja jálkipolvelle seka kan- 
sankorkeakoululiikkeestá kiinnostuneille olkoon ohjeena tulevaisuutta vár
tén seuraava Péter Veresin viesti:

„Kansankorkeakoulusta tulkoon aikuisen talonpoikaisváestön itsensá ke- 
hittámisen kerho, kylán kulttuuriyhteisö, kansanperinteen vaalija ja jatku- 
vasti ilmenevien uusien tieteellisten saavutusten levittájá kuten Pohjolan 
kansojen keskuudessa.”

Suomennos: Outi Karanko
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