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A második világháború után a gazdasági és társadalmi viszonyok 
demokratikus átalakításával összhangban, a művelődéspolitikában is az 
esélyegyenlőség megteremtését célzó új szemlélet jutott érvényre, hogy a 
kulturális javakhoz való hozzájutás lehetősége lakóhelytől, foglalkozástól, 
anyagi helyzettől függetlenül az egész társadalom számára elérhetővé 
váljék. Egyetértés alakult ki abban, hogy csak a maga szintjén művelt, 
tájékozott ember tud a gyakorlatban is élni a demokrácia biztosította 
szabadsággal. Ezért a továbbtanulásból, a szellemi javakból korábban 
kiszoruló szegény sorsú társadalmi rétegek felzárkóztatását, esélyeik 
javítását a szabadművelődés korszakában meghatározó feladatnak 
tekintették. A tanulás, a művelődés tekintetében az agrártársadalom nagy 
hátrányban volt. A parasztfiatalok a reggeltől estig tartó munka mellett 
nem tudtak bejárni a városi középiskolákba, főiskolákra. Az agrárnépesség 
hátrányos helyzetének felszámolása érdekében a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) vezetése a falusi dolgozók iskoláinak 
megszervezését, szövetkezeti művelődési mozgalom indítását és a 
népfőiskolai hálózat országos kiépítését szorgalmazta (Simándy 1945:7-8; 
Illyés, 1946a:2-4).   

Keresztury Dezső miniszter megbízta Gombos Imre szabadművelődési 
titkárt, hogy készítsen tervezetet a városokban népi kollégiumok 
létesítésére, a falvakban pedig szövetkezeti művelődési mozgalom 
indítására. Gombos 1946 májusában kidolgozta a terveket. Miután 
bemutatta ezeket a miniszternek, kérésére egy néhány oldalas rövidebb 
anyagot is készített, ami kormányzati előterjesztésül szolgált. Keresztury 
ekkorra már eldöntötte, hogy a feladat fontossága és összetettsége miatt 
egy külön intézetet létesít a parasztfiatalok továbbtanulásának 
elősegítésére. A miniszter irodájában 1946. július 12-én szűk körű 
értekezletre került sor, Illyés Gyula, Németh László, Gombos Imre, Kovács 
Máté miniszteri tanácsos, Barra György miniszteri osztálytanácsos 
részvételével, melyen megfogalmazták a felállításra kerülő Magyar Népi 
Művelődési Intézet (MNMI) alapvető feladatait. A megbeszélés másnap a 
részletek tisztázásával folytatódott. Ezen az egyeztetésen jelen volt Veres 
Péter, a Nemzeti Parasztpárt elnöke, aki íróként is már sokszor szót emelt 
a parasztság művelődése ügyében, valamint Farkas László, a VKM jogi 
osztályának vezetője. A találkozón végleges formába öntötték az 
intézmény felállításáról intézkedő kormányrendeletet. Keresztury felkérte 
Illyés Gyulát, az Írószövetség elnökét, vállalja el az új intézmény 
vezetését. Illyés, bár voltak kétségei a feladat ellátásához szükséges 
eszközök megléte tekintetében, igent mondott. (D. Veszelszky, 1992:8; 
Harsányi, 1988:22-23, 148-149; Szathmáry, 1977:14).  
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Az MNMI létesítéséről szóló 3981/1946. VKM sz. rendelet július 16-án 
került kiadásra. Ez rögzítette, hogy az intézet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter felügyelete alatt álló önálló jogi személy, amely saját 
hatáskörben javaslatokat tehet, mozgalmakat szervezhet, intézményeket 
létesíthet a céljai elérése érdekében. Tevékenysége során azonban együtt 
kell működnie a VKM Szabadművelődési osztályával. Ugyanakkor az MNMI 
feladatkörét érintő jogszabálytervezeteket a kiadásuk előtt megküldik az 
intézetnek véleményezésre. Az MNMI céljaként a tanyai és falusi lakosság 
kulturális színvonalának emelését, a saját közegéhez igazodó, korszerű és 
gyakorlatias általános, szakmai és társadalmi műveltség biztosítását, 
illetve a paraszti származású értelmiségképzés lehetőségeinek bővítését 
határozták meg. Az intézet mindezt elsősorban az alapvető elvi kérdések 
tisztázásával, új képzési formák, módszertani megoldások kidolgozásával, 
továbbtanulásra felkészítő programok, dolgozók iskolái, parasztfőiskolák 
létrehozásának elősegítésével és ezek tevékenységének szakmai 
támogatásával, a kulturális munkát segítő tudományos eredmények és 
gyakorlati tapasztalatok közreadásával végezte (Dancs, 1988:133-134; 
Rácz Fodor, 1990:415-416). 

A rendelet kiadását követően az MNMI azonnal megkezdte működését, 
ami azonban nem indult zökkenőmentesen. A polgári radikális Haladás 
című lapban, 1946 augusztusában éles kritika jelent meg a 
szabadművelődés központi szerveivel szemben, amely az intézetet is 
érintette. A cikk főként a művelődésirányítás személyi összetételét és 
szellemiségét kifogásolta. Azt állította, hogy a felelős pozíciót betöltők 
jelentős része közreműködött a Horthy-rendszer antidemokratikus 
kultúrpolitikájának végrehajtásában, és változatlanul reakciós, 
nacionalista kirekesztő nézeteket vall. A vádakra maga Illyés felelt meg, a 
Szabad Szó hasábjain közölt írásában. Kemény hangon visszautasította, 
hogy intézeténél antidemokratikus szemlélet érvényesülne. Hangsúlyozta, 
hogy miközben egyes „betűcsibészek” hamisan vádaskodnak, a 
parasztság művelődését szívükön viselők nehéz körülmények között 
dolgoznak az analfabetizmus visszaszorításán, a kulturális 
esélyegyenlőség megteremtésén (Antal, 1946:5; Illyés, 1946b:3).  

Az 1946. augusztus 26-án kiadott 4704/19146. VKM rendelet 
felszámolta az alig néhány hónappal korábban létrehozott 
Szabadművelődési Tudományos Intézetet, és ennek feladatait, valamint 
vagyonát a Magyar Népi Művelődési Intézetre ruházta. Ez az intézkedés 
bizonyos ellentmondást teremtett, mert a megszűntetett intézmény 
tevékenységi köre szélesebb volt, mint ami az MNMI alapításáról szóló 
rendeletben szerepelt. A VKM vezetése ezért sürgette, hogy a 
Szabadművelődési osztály és az MNMI egyeztessenek a hatásköri 
átfedések elkerülése érdekében. Október elején az érintett két intézmény 
abban egyezett meg, hogy a parasztság számára kínált bizonyítványt adó 
képzések (dolgozók általános és középiskolája, népfőiskolák) fejlesztése 
az MNMI feladata, míg a bizonyítványt nem adó ún. szabadiskolák, 
tanfolyamok ügyeivel a VKM VIII. osztálya foglalkozik. Rögzítették, hogy 
az MNMI előkészítő, mozgósító, támogató, a kulturális igényeket és 
lehetőségeket monitorozó háttérmunkát végez. Az oktatással, a 
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közművelődéssel kapcsolatos gyakorlati ügyek ellátása a VKM 
apparátusára tartozik. Ez alapján a VIII. osztály október 8-án utasította a 
kerületi szabadművelődési felügyelőket, hogy helyi szinten is szervezzék 
meg a munkamegosztást az MNMI képviselőivel (Dancs, 1988:138-142). 

A kormányrendelet alapján, 1946 végén törvénytervezet készült az 
intézet működésének szabályozására, amit a Minisztertanács december 
13-án elfogadott. A törvényjavaslat 1947. január 21-én került a 
Nemzetgyűlés elé. A jogszabály szerint az MNMI feladata a tanyai, falusi 
lakosság művelődésének előmozdítása. Megfelelő felkészítéssel és a 
feltételek biztosításával segíti a földműves családok gyerekeinek 
továbbtanulását, kezdeményezi, támogatja diákotthonok létrehozását. 
Javaslatokat dolgoz ki, mozgalmakat indít a parasztság művelődési 
esélyeinek, lehetőségeinek bővítése érdekében, szakmai együttműködést 
létesít a hasonló célokat szolgáló más intézményekkel (Dancs, 1988:140-
141; Szűcs, 2000:121-123). 

A törvény indoklásában szerepelt, hogy az új tanulási lehetőségek, az 8 
osztályos általános iskola, a középiskola és a dolgozók iskolái a földrajzi 
távolság és a mezőgazdasági munka jellege miatt a parasztság számára 
nehezen elérhetők. A falusi elemi iskolák gyenge felszereltsége, és a helyi 
művelődési lehetőségek szűkössége eleve rontja az ott élők 
továbbtanulási esélyeit. Ezen a helyzeten kíván segíteni a MNMI, a 
dolgozók általános- és középiskolái, illetve egyes főiskolák kihelyezett 
falusi képzéseinek, illetve a városi iskolákba jelentkező parasztfiatalok 
kollégiumi elhelyezésének megszervezésével. Célja, hogy 
kezdeményezéseivel bővítse a parasztság művelődési lehetőségeit, 
felkeltse az érdeklődést a tanulás, a művelődés iránt, mozgósítsa az 
agrárnépességet a képzésekben, kulturális programokban való részvételre 
(Dancs, 1988:140-141). 

A jogszabály szerint az intézetet 6 tagú elnöki tanács irányította, akik 
kinevezése 6 évre szólt. A munkájukat egy 10 tagú szakértői tanács 
segítette. Az intézet operatív tevékenységének irányítására igazgatót, 
mellé az adminisztratív feladatok ellátására titkárt neveztek ki. A napi 
ügyeket ellátó alkalmazottakat (1 irodafőnök, 2 fogalmazó, 1 gépírónő) a 
VKM állományából rendelték ki. A pénzügyi, vagyoni kérdéseket a 
minisztérium számvevősége intézte (Harsányi, 1988:139-142). 

Az elnöki tanács tagja volt Kemény Gábor pedagógiai író, a VKM 
köznevelési osztályának vezetője, a Pedagógusok Szabad 
Szakszervezetének elnöke, Kiss Sándor, aki 1934 és 1944 között a 
Társadalomtudományi, majd a Teleki Pál Intézet munkatársa volt, 1946-
ban pedig a Magyar Parasztszövetség igazgatói posztját töltötte be, 
Takács Ferenc földművelésügyi államtitkár, szociáldemokrata képviselő, és 
Fülep Lajos művészettörténész, református lelkész. A Zengővárkonyban 
élő Fülep Lajost július 17-én kereste meg levélben Illyés, hogy vállalja a 
közreműködést. Fülep ehhez megkapta Ravasz László Dunamelléki 
református püspök engedélyét. Mivel azonban lelkészi helyettesítése 
egyelőre megoldatlan volt, csak 1947 februárjától tudott hosszabb időt 
Budapesten tölteni. A 6. helyet Németh Lászlónak tartották fenn, de 
politikai okokból, a kommunista párt ellenkezése miatt kinevezésre nem 
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került sor, így az író szakértőként segítette az intézet munkáját. Kiss 
Sándor 1947. január 27-én szintén politikai okokból távozott az 
elnökségből, koholt vádak alapján letartóztatták és börtönbüntetésre 
ítélték (F. Csanak, 2001:16, 32; Harsányi, 2006b:514-515).  

Az előzetes megbeszélések során az igazgatói posztra Németh László 
Szathmáry Lajost, a VKM Szabadművelődési osztályának tanácsosát 
ajánlotta, aki korábban, hódmezővásárhelyi tanári működése idején már 
komoly tapasztalatokat szerzett népfőiskola és népi kollégium 
szervezésében. Szathmáry azonban elégedett volt minisztériumi 
beosztásával, és nem akart váltani. Az igazgatói teendők ellátásával így 
Kovács Máté javaslatára Harsányi Istvánt bízták meg, aki 1935 és 1944 
között a Sárospataki Kollégium tanáraként fontos szerepet játszott az 
iskola tehetségmentő programjának, a faluszemináriumnak, népfőiskolai 
képzésnek a szervezésében. Harsányi osztálytanácsosként dolgozott a 
minisztériumban, és tagja volt az Országos Közoktatási Tanácsnak. A 
intézet titkárának az előkészítő munkálatokba már bevont Gombos Imrét 
nevezték ki (Koncz, 2018:76-77; F. Csanak, 2001:120-121).   

Eredetileg azt tervezték, hogy Kanyar József nemzetgyűlési képviselőt, 
a Pécsi Szabad Szó főszerkesztőjét, a baranyai parasztegyetemi képzés 
szervezőjét is kinevezik az MNMI apparátusába, az erre vonatkozó 
előterjesztés két alkalommal is a Minisztertanács elé került, kommunista 
részről azonban Rákosi Mátyás ezt 1946. november 15-én végképp 
elutasította. Azt állította róla, hogy a világháború alatt Antal István 
nemzetvédelmi propagandaminiszter titkáraként dolgozott. Az állítás 
ugyan nem volt igaz, Kanyar azonban így is csak külső munkatársként 
vehetett részt az MNMI tevékenységében (Kanyar, 1993:189-190; Szűcs, 
2003:1551, 1665). 

Az intézet csak néhány alkalmazottal számolhatott, 1947-ben egy 
irodavezető (Matitsné Varga Erzsébet), egy altiszt és két gépírónő végezte 
a napi feladatokat. A munkatársak 1946. július 16. és december 31. 
között 999, 1947. január 1. és április 23. között 1285 ügyiratot kezeltek. 
Más szakmai teendők elvégzésére (jelentések, tanulmányok, statisztikák 
elkészítése, programok szervezése) mintegy 20 fő nem intézeti munkatárs 
kapott állandó megbízást, köztük Andrássy Kurta János, Timaffy László, 
Molnár István, Sinka István, Volly István, Bognár Gyula. Rajtuk kívül egy 
még szélesebb szakmai kör végzett különböző feladatokat, eseti 
megbízással. A munka során fokozatosan kiépülő aktívahálózat, az MNMI 
helyi közreműködőinek köre 1947. április 23-án 366 főt tett ki (Harsányi, 
1988:143-145.; Lengyel, 1993:72). 

Bár az intézet anyagi szükségleteiről elvileg a VKM gondoskodott, a 
körülmények meglehetősen szerények voltak. Az MNMI számára az V. ker. 
Deák Ferenc utcában biztosítottak elhelyezést, de csak félév elteltével 
sikerült elérni, hogy néhány irodán túl valamivel több helyiség (tárgyaló, 
könyvtárszoba) legyen. Anyagi szempontból az induláshoz nagyon jól jött, 
hogy Illyés, MTA pályadíjának összegét felajánlotta az MNMI céljaira. Az 
intézet éves költségvetése 1947-ben 72 000 forint volt (N. Szabó, 
1995:49; F. Csanak, 2001:107-108). 
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Az MNMI céljai melletti széleskörű mozgósítás érdekében Keresztury 
egy kiáltvány kiadását tervezte. Ennek vázlatát a Szabadművelődési 
osztály vezetője, Gombos Ferenc, illetve Gombos Imre készítette el. Az 
anyagot átadták Illyésnek, aki ennek alapján egy nagyhatású felhívást 
intézett az ország lakosságához. A Kiáltvány a parasztság művelődése 
ügyében hangsúlyozta, hogy csak a kellően művelt, tájékozott ember tud 
élni a demokrácia kínálta szabadsággal, ezért a parasztság számára is 
biztosítani kell a művelődés, a képzés lehetőségét. A városban tanulók 
számára megfelelő internátusokra van szükség. A falvakban meg kell 
szervezni a dolgozók iskoláit. Növelni kell a mezőgazdasági iskolák, illetve 
a népfőiskolák számát. Rá kell ébreszteni a falusi lakosságot a művelődés 
fontosságára. Ezekben a feladatokban vállal szerepet az újonnan létesített 
MNMI is szervezéssel, tanáccsal (D. Veszelszky, 1992:8; Illyés, 1946a:2-
4). 

A mozgósítás másik fontos dokumentuma Németh László Középiskola 
falun című röpirata volt, melyben a régi magyar kollégiumi 
hagyományokra hivatkozva, falusi partikulák, fiókiskolák létrehozását 
szorgalmazta. A fiatal így nem szakad el a szülői háztól és a családi 
gazdaságtól, és a megszokott közegben tanulhat. Képzése ötödannyiba 
kerül, mint egy városi kollégiumban lakó diáké. Az oktatásba a tanítók 
mellett bevonhatók a helyi értelmiségiek (orvos, gyógyszerész, jegyző, 
plébános), iskolázott gazdák, mesteremberek. A gyakorlati ismeretek, 
készségek bővítéséhez is megfelelő lehetőség kínálkozik falun. A Németh 
által felvázolt partikula működése a mezőgazdasági munkákhoz igazodott. 
Dologidőben (április-október) oktatás csak vasárnaponként volt (heti 5 
óra), március-április és október-november folyamán heti 3-4 nap (24 óra), 
a téli hónapokban pedig minden nap (36-42 óra) folyt a tanítás. A 
partikulát létesítő iskola húsvét körül 2 hetes iskolaszünetet tartott, ekkor 
mentek be a városban a partikula diákjai. Miután az ottani tanárok 
segítségével átismételték a fontosabb kérdéseket, letették a vizsgákat 
(Harsányi, 1988:180-183). 

Az agrárnépesség számára tervezett oktatási programok sorában 
szükség volt olyan új, sajátos képzésekre, melyek megalapozhatták az 
általános és középiskolai továbbtanulást. Illyés kérésére Fülep 1946 
júliusában elkészítette egy „Parasztság-nevelő iskola” tantervi vázlatát. A 
program 5 gazdálkodási témakört tartalmazott, valamint háziipari, 
gazdasági ügyviteli és szövetkezeti ismereteket. A következő blokkban 
számtan-mértan, jog, pénzügyi ismeretek, egészségtan, az ésszerű 
táplálkozás és a falusi építészet kérdései szerepeltek. A tantervben helyet 
kapott a történelem (eligazodás térben és időben), a társadalomismeret 
(osztálytársadalom, politikai gazdaságtan, politikai tudatosság), a 
szomszéd népek ismerete, a magyar nyelv és irodalom, a vallás, az 
erkölcstan, az ének-zene és a gyermeknevelés (F. Csanak, 2001:121-122; 
Harsányi, 1988:184-187). 

Az MNMI felhívása nyomán és támogatása révén 1947. április 23-ig 64 
polgári iskolai kihelyezett képzés létesült (ez volt később az általános 
iskola felső tagozata) és további 43 partikula várt indításra, melynek 
egyelőre nem volt költségvetési fedezete. Ehhez csatlakozott 44 
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gimnáziumi fiókképzés és 4 tanítóképző program. Anyagi eszközök 
hiányában az MNMI elsősorban szakmai, módszertani tanácsokkal tudott 
segíteni. 1947 júniusában külön útmutatót adott ki a paraszt dolgozók 
polgári iskolájának, általános iskolájának és gimnáziumának 
szervezéséhez, ezzel is megkönnyítve a partikulák létrehozását (Harsányi, 
1988:38-39). 

Az Orosházi Evangélikus Gimnázium 1946 tavaszán 7 közeli községben 
indított partikulát, ebből 6 bizonyult életképesnek: Csanádapáca, 
Nagyszénás, Kaszaper, Csorvás, Gádoros és Szentetornya. A jelentkezők 
az I. és II. osztályos előkészítő tanfolyamok vizsgái után az orosházi 
dolgozók gimnáziumának III. osztályában folytathatták a tanulmányaikat. 
Az összesen mintegy 200 diák 67% származott földműves családból, 14 
és 18 év közötti volt 76%. Szeged határában 1946 őszén 5 partikulát 
hoztak létre, melyeknek anyaiskolája a Klauzál Gábor Gimnázium volt 
(Ferencszállás, Klárafalva, Röszke, Sándorfalva, Várostanya, Algyő). A 
képzés igen mostoha körülmények között zajlott. Hiányoztak a 
legegyszerűbb oktatási eszközök (tábla, térképek, könyvek), nem volt 
tüzelő, villannyal csak a ferencszállási iskola rendelkezett. A közreműködő 
tanítók a pluszfeladatért semmilyen különjuttatást nem kaptak 
(Csizmadia, 1947:21-26; Lőkös, 1946:4). 

Az MNMI fontosnak tartotta, hogy felgyorsítsák a paraszti származású 
értelmiség képzését, partikula formájában 5 helyen tanítóképzést 
szerveztek (Kunszentmárton, Gyularemete, Répceszentgyörgy, 
Csányoszró, Ricse). A bentlakásos tanfolyamon a közeli főiskolák tanárai 
oktatták a hallgatókat, akik a képzésük második felét már a tanítóképző 
intézetekben végezték. Az MNMI megszűnése után csak a gyularemetei 
intézmény maradt fenn még néhány évig. A ricsei tanfolyam beolvadt a 
Sárospataki, a kunszentmártoni a jászberényi tanítóképző dolgozók 
iskolájába. A csányoszrói tanfolyamot előbb áthelyezték Sellyére, majd ez 
is beolvadt a bajai főiskolába. A répceszentgyörgyi hallgatókat a kőszegi 
képző vette át. Kunszentmártonban 1947 januárjában 29 fő tanult (10 fiú, 
9 lány), a sellyei képzésnek 1948 januárjában 27 hallgatója (21 fiú, 6 
lány) volt. A képzőhelyeket 2-3 havonként látogatták az intézet 
munkatársai (Szathmáry, 1977:14; Harsányi, 1988:61-74, 217-237). 

Az agrárnépesség általános, gazdasági és társadalmi műveltségének 
bővítése terén a kulturális kormányzat komoly szerepet szánt a 
népfőiskoláknak. 1945 és 1949 között 14 állami népfőiskola és 84 
egyhónapos népfőiskolai tanfolyam létesült. A VKM mellett különböző 
társadalmi szervezetek, köztük a Magyar Parasztszövetség indított 
népfőiskolai képzést. Az intézmények szakmai felügyeletét az MNMI látta 
el. Emellett szerepet vállalt az alapelvek kialakításában, a mozgósításban, 
a szakmai, pedagógiai, szervezési tapasztalatok közzétételében. Illyés 
terve az volt, hogy a népfőiskolai képzést bizonyos mértékig egységesítve 
egy hálózati formában működő, egyetemi jellegű intézményrendszert 
hoznak létre (Domokos, 2006:502; Bartha, 2016:67-68; Póth, 1984:22). 

A parasztfiatalok továbbtanulásának alapfeltétele volt a kellő számú 
kollégiumi férőhely megteremtése. Ezért 1947 januárjában Keresztury 
megbízta Gombos Imrét, aki Győrffy István munkatársaként korábban 
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már tapasztalatokat szerzett a népi kollégiumokkal kapcsolatban, hogy 
dolgozzon ki tervezetet egy szélesebb körű népi kollégiumi hálózat 
kiépítésére, és készítsen felhívást új diákotthonok létesítésére. Gombos 
1947 márciusára elkészítette a kért anyagot. A felhívás a Köznevelés 
március 15-i számában jelent meg (Harsányi, 1988:49-50).  

A Nemzeti Parasztpárt fontosnak tekintette a szövetkezetek 
szervezését. Ehhez kapcsolódva az MNMI 1946. november 22-én 
felhívással fordult a szabadművelődési felügyelőkhöz, hogy támogassák 
egy szövetkezeti tanfolyam lebonyolítását. Az 1947. január-februárra 
tervezett 3 hetes tanfolyam a rádió segítségével valósult meg. Ott 
hangzottak el a szakmai előadások, és a megoldandó feladatok, így 
biztosították az egységes képzést és követelményeket. A helyi oktatók az 
anyag feldolgozásában segítettek. Az otthon megírt vizsgadolgozatokat a 
budapesti központba küldték értékelésre, a szóbeli vizsgák a helyi oktatók 
előtt zajlottak, akik az eredményeket szintén a központba továbbították, 
és ott bírálták el a hallgatók teljesítményét. A MNMI hangsúlyozta, hogy 
minden járási székhelyen legalább egy tanfolyamnak indulnia kellene, de 
bárhol máshol is szervezhető a képzés, ahol legalább 20-40 fő jelentkezik 
rá (Dancs, 1988:231-233). 

Az MNMI vezetése igen hasznosnak ítélte a külföldi tapasztalatok 
megismerését. Illyés szorgalmazta, hogy készüljenek faluszociográfiák 
más európai országok viszonyainak bemutatására. Az első tanulmányt ő 
maga írta meg, Egy falu Dél-Franciaországban címmel. Németh Gyula 
egyetemi tanár az ismert orientalista az intézet megbízásából a 
törökországi népházak tevékenységét dolgozta fel. A népi kultúra 
ápolásának, közösségi programoknak, művészeti és 
sportrendezvényeknek, teret biztosító népházak lehetővé tették különböző 
képzések, könyvtári tevékenység, kiállítások szervezését, de egyben a 
falugondozás, a segítségnyújtás centrumaiként is működtek. A VKM 1947 
áprilisában azzal bízta meg Illyést, hogy utazzon Genfbe, Párizsba és 
Rómába, ellenőrizze a magyar kulturális intézetek munkáját, különös 
tekintettel a népi kultúra megjelenésére, nyújtson segítséget az intézeti 
kuratóriumok működésének megindításához, illetve vegye fel a 
kapcsolatot a külföldi szellemi élet vezető köreivel, és készítse elő a 
magyar kulturális értékek szélesebb körben való terjesztését. Az utazásra 
1947. szeptember 28. és 1948. január 16. között került sor. Ugyanekkor 
Gombos Imre a szövetkezeti mozgalom és a népfőiskolák skandináv 
tapasztalatainak tanulmányozására kapott megbízást, és Svédországban 
töltött 3 hónapot (Kovalcsik, 2003:273; Gönyei, 1988:77-78; Szűcs, 
2000:143).  

Az MNMI lépéseket tett a kistelepülések iskoláinak és népházainak 
könyvekkel való ellátására, ami az olvasás, a művelődés iránti igény 
felkeltését és a korszerű ismeretek biztosítását egyaránt szolgálta. Az 
intézet képviseltette magát az 1946. június 2-án létrehozott 
Népkönyvtárak Országos Tanácsában, és csatlakozott az OSZMT és a VKM 
által indított vándorkönyvtári akcióhoz. Szerény anyagi lehetősége miatt 
kezdetben csak 20-30 kötetből álló készleteket tudott szétküldeni, benne 
néhány kézikönyvvel, alapvető történelmi, irodalmi művekkel és az általa 
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támogatott képzésekhez szánt szakmai munkákkal. A Sárospataki Főiskola 
faluszemináriuma egy 40 kötetes könyvtárat kapott. Az állományban a 
képzést segítő szakkönyvek mellett néhány külföldi és magyar klasszikus, 
illetve kortárs népi író munkája szerepelt. Ott volt azonban már Sztálinnak 
A leninizmus kérdési című brosúrája is. Az MNMI összesen 250 
vándorkönyvtárat létesített, 12 000 kötettel. Feloszlatása után, 1949. 
március 10-én a VKM elrendelte, hogy a készleteket küldjék vissza a 
minisztériumba, mert a kiadványok elavultak, narodnyik szellemiségűek, 
felszínes parasztromantikát kínálnak (Dancs, 1988:361-362, 404-406; 
László, 1993:44-46; Győri, 2002:64-75). 

Az intézet által végzett tudományos és módszertani tevékenységhez 
szorosan kapcsolódott a könyvkiadás. Az MNMI hiánypótló, korszerű 
szemléletű, de közérthető nyelvezetű írásokat jelentetett meg a népi 
kultúrával és az agrártársadalom életével kapcsolatban, melyek által 
támogatott képzésekhez is fontos szakirodalomként szolgáltak. Az MNMI 
kis tanulmányai sorozatban jelent meg Újszászy Kálmán: A Sárospataki 
népfőiskola faluszemináriuma, Barsi Ernő: Sály falu zenei művelődése, 
Gombos Imre: A népi kollégiumi mozgalomról, Rácz István: 
Parasztértelmiség nevelése, Bognár Gyula: Jászberényi vándorkönyvtárak 
munkája, Újszászy Kálmán: Népfőiskolai tapasztalatok, Szilágyi Károly: 
Szövetkezeti élet Bélmegyeren, Andrássy Kurta János: Paraszt 
művésztehetségek védelme, Szabó Pál: Jugoszláv parasztok között és 
Illyés Gyula: Tizenkét nap Bulgáriában, Andrássy Kurta János: Korszerű 
művészet és népiség című műve. Külön 5 könyvből álló sorozat 
foglalkozott a szövetkezeti ismeretekkel, a közös gazdálkodás 
történetével, szervezésével, jogi és pénzügyi vonatkozásaival. Műkedvelő 
csoportok számára készült egy másik sorozat, benne Gyallay Domokos: 
Kis játékok műkedvelők számára és Volly István: Ütik a rézdobot című 
kiadványa (Szathmáry, 1977:14; László, 1993:85).    

Az MNMI a munkája során számos munkaértekezletet szervezett. 
Ezeket egyrészt problémafeltáró fórumnak szánták. A meghívottaktól 
előzetes írásbeli beszámolót kértek, hogy a valós helyzet ismeretében a 
legfontosabb problémákkal tudjanak foglalkozni. Másrészt, ezek az 
általában 30-40 résztvevővel zajló értekezletek a parasztság művelődése, 
tanulása szervezésében szerepet vállaló munkatársak, aktivisták szakmai 
továbbképzéseként is szolgáltak. Az intézet szerény lehetőségei mellett 
igyekezett útiköltség térítéssel megkönnyíteni a megjelenést, és a 
szakmai megbeszélést követően tartalmas kulturális programokról 
gondoskodni a résztvevők számára. 1947. március 18. és 20. között a 
kiváló oktatásszervező munkát végző közreműködőket hívták össze. Az 
elhangzó előadások sorában Bibó István a parasztság helyzetéről, Rácz 
István a parasztértelmiség neveléséről, Gombos Imre a népi művelődési 
mozgalom feladatairól, Harsányi István az MNMI tevékenységéről, 
Újszászy Kálmán pedig a népfőiskolákról beszélt. 1947. május 5. és 7. 
között 39 iskolaigazgató, tanár, tanító és lelkész számára tartottak 
hasonló összejövetelt. 1947. július 20. és augusztus 17. között 
Sárospatakon 4 hetes szabadművelődési akadémiát rendeztek, melynek 
egyik szervezője az MNMI volt. A 34 résztvevő meghívása egy előzetesen 
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benyújtott pályamunka (Falum kulturális élete) alapján történt (Harsányi, 
1988:83-86, 97-104; Nagy, 1995:135-144). 

Átfogó tapasztalatcserére került sor szeptember 10-én az MNMI, az 
OSZMT, a VKM Szabadművelődési osztálya, a Teleki Intézet, a 
Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Szövetkezeti Tanács, az 
agráregyetemek és főiskolák képviselőinek budapesti értekezletén. A 
résztvevők egyetértettek abban, hogy a mezőgazdaság fejlődését az 
anyagi, technikai szükségletek mellett a parasztság általános, szakmai, és 
társadalmi-politikai műveltségének emelése alapozhatja meg. Ehhez 
megfelelő művelődési infrastruktúrát, illetve rugalmas szerkezetű, 
komplex tartalmú, a falusi élet sajátosságaihoz alkalmazkodó képzéseket 
kell biztosítani. A kulturális szervek által megteremtett lehetőség 
kiaknázásához azonban a parasztság mozgósítására is szükség van, ebben 
jelentős szerepet vállalhat a szövetkezeti mozgalom. Az 1947. október 16-
i értekezleten a téma az analfabetizmus felszámolása volt. Az OSZMT 
székházában tartott megbeszélés előtt, melyen az MNMI mellett a VKM 
Nevelésügyi osztálya, az Országos Köznevelési Tanács és a Pedagógus 
Szakszervezet is képviseltette magát, az intézet vezetése egyeztetett a 
vidéki munkatársakkal a gyakorlati tapasztalatokról. Az MNMI utolsó 
munkaértekezletére 1948. március 28-30-án került sor, Mátraházán, ahol 
a résztvevők a parasztság megoldásra váró kérdéseiről tárgyaltak az 
átalakuló gazdasági és politikai viszonyok közepette (Gombos, 1947:572-
574; Dancs, 1988:411). 

Az agrárnépesség helyzetével való megismerkedés másik formáját a 
vezetői kiszállások jelentették. Az MNMI munkatársai folyamatosan járták 
az országot, felmérték a kulturális viszonyokat, lehetőségeket, 
ellenőrizték, segítették az intézet közreműködésével megvalósuló képzési 
programokat. Az első ilyen kiszállásra még 1946. augusztus 7. és 12. 
között került sor, amikor egy Keresztury által kölcsönadott gépkocsival 
Illyés és Németh László végigjárta Kelet-Magyarországot, Miskolctól 
Hódmezővásárhelyig, hogy személyesen tájékozódjanak a vidéki 
agrárnépesség művelődési helyzetéről, és tájékoztassák a minisztert. A 
későbbiekben a kiszállások rendszeressé váltak. Harsányi 1946 
decembere és 1948 májusa között 40 utazás során 51 községet keresett 
fel. Az agrárnépesség kulturális viszonyainak még pontosabb felmérése 
érdekében az MNMI 1947-ben országos adatgyűjtést indított. Széles 
aktivistahálózata révén nagy mennyiségű adatot sikerült összegyűjteni. A 
részletes feldolgozásra azonban az intézet feloszlatása miatt már nem 
maradt idő (Harsányi, 1988:26-27, 44-45; Tasi, 1993:236-237; 
Szathmáry, 1977:14). 

A parasztság művelődési és képzési helyzete javítása érdekében az 
intézet több önálló kezdeményezéssel kereste meg a szakminisztert. 
1946. augusztus 20-án javaslatot készített, hogy az újonnan létrehozott 
általános iskolák felső tagozatán vezessék be a gazdasági gyakorlatokat. 
Az 5-8. osztály tantervében fakultatív gazdasági ismeret szerepelt, ezt 
falun komolyabb nehézség nélkül össze lehetne kötni gyakorló gazdaságok 
kialakításával, ahol a napi feladatok ellátásába a diákok is 
bekapcsolódhattak. Egy további javaslat arra vonatkozott, hogy a fiatal 



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

219 

kutatókat is vonják be a népfőiskolai oktatásba. A tudomány művelőinek 
is hasznára válik, ha kapcsolatba kerülnek a vidéki társadalommal, a 
parasztfiatalokat pedig inspirálná, ha korban hozzájuk közel álló 
szakemberektől sajátíthatnának el új ismereteket és korszerű szemléletet. 
Az MNMI vállalta a közvetítést, a programok szervezését, a tapasztalatok 
összegyűjtését, értékelését, közzétételét, valamint a legelkötelezettebb 
kutatók elismerését, jutalmazását. A VKM támogatta ezt az elképzelést, a 
miniszter március 7-én megbízta az intézet vezetését, hogy tegye meg a 
szükséges előkészítő lépéseket (Harsányi, 1988:122-124). 

Harsányi, göcseji és bodrogközi kiszállásának tapasztalatai alapján az 
MNMI 1947-ben népi művelődési körzetek felállítását kezdeményezte, 
hogy a legnagyobb hiányosságokkal küzdő kistérségekben intenzív 
felzárkóztató munkát szervezzenek. Az 1947. április 30-án benyújtott 
javaslata szerint ki kellene nevezni körzetenként egy, a helyi 
körülményeket jól ismerő szabadművelődési ügyvezetőt, független 
státuszba (tanítói/tanári fizetéssel), aki munkáját a helyi 
szabadművelődési felügyelő és a MNMI képviselője közös irányításával 
végezné. Ez lehetővé tenné, hogy új megoldásokat próbáljanak ki, és a 
kulturális tevékenységet az adott térség lakossága igényeihez, 
szükségleteihez szabják. Harsányi a létesítendő körzetek között említette 
a Bodrogközt, Göcsejt, az Ormánságot, a Tiszazugot, a szentesi 
tanyavilágot. A javaslatot 1947. június 28-án megvitatta az OSZMT, de 
úgy találta, hogy a cél eléréséhez elegendő a meglévő szabadművelődési 
apparátus. A VKM augusztus 7-én szintén elvetette az eredeti javaslatot, 
de a kérdésről további egyeztetést tartott szükségesnek (Dancs, 
1988:162-163). 

Az MNMI fontosnak látta, hogy a népi művelődési mozgalomba bevonja 
a legfiatalabb korosztályt is, ezért programot készített a népi kultúra 6-10 
éves városi gyerekekkel való megismertetésére. 1947. november 11-én 
összejövetelt hirdettek az intézet Deák Ferenc utcai helyiségébe, ahol az 
érdeklődők népdallal, néptánccal, népi játékokkal ismerkedhettek. A 
következő hónapokban több hasonló programra került sor, melyek sikerét 
tapasztalva tervezték a 10-16 éves korosztály bevonását is. A budapesti 
középiskolák diákjai részvételével az MNMI műkedvelő csoportok 
létrehozását kezdeményezte. Ezt a népi kultúra iránti érdeklődés 
felkeltése mellett a műkedvelő tevékenységgel járó pedagógiai, 
kompetenciafejlesztő lehetőségek szempontjából is fontosnak tartotta. A 
csoportokkal tervezett falujárástól pedig a kultúraközvetítésen túl a 
társadalmi távolság csökkenését is várta. A VKM 1947. december 17-én 
engedélyezte a program megindítását. Az MNMI vezetése először az 
igazgatókkal egyeztetett, majd felhívást intézett a diáksághoz. A heti 1-2 
alkalommal 2 órára tervezett foglalkozásokra az első turnusban 12 
középiskolából 49 diák jelentkezett, belőlük alakult Molnár István 
vezetésével a „Berzsenyi Dániel műsorcsoport” (Harsányi, 1988:117-121). 

A MNMI megalapításában döntő szerepet játszó Kereszturyt 1947. 
március 14-én Ortutay Gyula váltotta a miniszteri székben. A következő 
hónapokban a művelődés területén is egyre inkább a Kommunista Párt 
osztályharcos ideológiája érvényesült. A nemzeti, népi jelleg, a parasztság 
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sajátos igényei, törekvései háttérbe szorultak, és ebben a néprajzkutató 
miniszter is közreműködött. Utasítására a Szabadművelődési osztály 
december 5-én tervet készített az MNMI átalakítására. A munkába az 
intézet vezetőit nem vonták be. Az egyik javasolt megoldás szerint az 
MNMI társadalmi mozgalommá alakul, és hivatali hatáskör nélkül végzi 
tovább a munkáját. A másik lehetőségként az 1946-ban felszámolt 
Szabadművelődési Tudományos Intézet feltámasztása merült fel, amely 
nemcsak az agrárnépesség, hanem az egész lakosság kulturális életének 
elméleti, szakmai, módszertani kérdéseivel foglalkozott. Az ügyben ekkor 
még nem született döntés, de hamarosan megkezdődött az intézet 
fokozatos leépítése (Harsányi, 2006a:524-525; Domokos, 2006:502).  

Harsányi Istvánt 1948. április 3-án felmentették megbízott igazgatói 
pozíciójából, és az intézet élére az alkalmazkodóbbnak mutatkozó Gombos 
Imrét nevezték ki. Gombos igyekezett menteni az MNMI körül 
felhalmozódó tudást, tapasztalatot, és az előremenekülést választva a 
felnőttképző tudományos és módszertani intézetté való átalakulást 
szorgalmazta. Mivel a kulturális szféra ekkorra már döntően kommunista 
befolyás alá került, Gombos egyeztetett a párt közművelődésért felelős 
illetékeseivel, E. Kovács Kálmánnal és Mód Aladárral. Ők elfogadhatónak 
tartották ezt a megoldást, felmerült azonban a vezetőváltás igénye is, 
hogy az új intézmény élére Andrássy Kurta Jánost nevezzék ki, aki addig 
összekötő szerepet játszott az MNMI és az MKP között. A fokozódó 
politikai nyomás miatt Illyés május 19-én lemondott az intézet 
vezetéséről. A nyár folyamán kommunista részről már az MNMI teljes 
felszámolását sürgették. Az intézet megszűntetését kimondó 
12 490/1948. VKM rendelet október 13-án jelent meg, de a munkatársak 
azonban már az előző hetekben eltüzelték az MNMI iratanyagát 
(Domokos, 2006:503; Harsányi, 1988:124-127). 

Az 1946. július 16. és 1948. október 13. között működő Magyar Népi 
Művelődési Intézet komoly erőfeszítéseket tett a parasztság művelődési és 
képzési hátrányainak felszámolása, a vidéki kistelepülések lakóinak 
kulturális javakkal való ellátása és ezzel társadalmi esélyeik növelése 
érdekében. Mozgósított a művelődés iránti igény felkeltésére, szakmai, 
módszertani támogatást nyújtott a tanyai, falusi emberek tanulási 
lehetőségeinek biztosítására. Kezdeményezéseivel, szakmai anyagaival 
bekapcsolódott a kormányzati döntést előkészítő tevékenységbe. A 
parasztság érdekei melletti fellépés, a népi, nemzeti hagyományok 
ápolására tett lépések, az önszerveződés bátorítása miatt azonban az 
intézet, és a körülötte tömörülő szellemi műhely egyre inkább 
szembekerült a kultúrpolitika kisajátítására törekvő kommunista 
szándékokkal. Az MNMI felszámolásával a parasztság művelődésének és a 
népi kultúra ápolásának intézményes támogatása hosszabb időre háttérbe 
szorult. 
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