
„E nemzetépítő munkából senki nem vonhatja ki magát” – Iskolán kívüli népművelés 

helyzete Vasvármegyében, az 1920-30- as évek a rendelei és rendelkezései tükrében

Bevezetés a kutatáshoz

Az elmúlt években a hazai önkormányzatoknak meg kellett alkotnia, újítania közművelődési rendeleteit.

Kutatásom aktualitását ez a kötelezettség adja. Célom, hogy ennek kapcsán, a vasvármegyei példát

bemutatva feltárjam a népművelő tevékenység intézményesülését követő első helyi rendeleteteket.

Vasvármegye Iskolánkivüli Népművelési Bizottsága közlönye, szakmai, módszertani újsága 1925-tól a

Dunántúli Tanítók Lapja, majd a Dunántúli Népművelő volt (1932-től 1938-ig), míg népművelésre vonatkozó

rendeletek, helyi jogszabályok a Vasvármegye Hivatalos Lapjában jelenetek meg.

A lap 1903. január 8-án jelent meg először, mint a Vasvármegye törvényhatóságának hivatalos lapja.

Rendes lapszámai hetenként egyszer, csütörtökönként jelentek meg, kezdetben ezer példányban, melyből

tiszteletpéldányt kaptak a vármegyei tisztségviselők, intézmények, főbb civil szervezetek. A lap 1950-ig

működött, megszűnésekor már Vas Megye Hivatalos Lapja néven.

Jelen tanulmányomban a vármegyei törvényhatóság kiadványának nyomán kívánom bemutatni a

népművelés helyzetét az 1920-as és 1930-as években, különös tekintettel a Vasvármegye Iskolánkívüli

Népművelési Bizottsága működésére. Kutatásom során a Vasvármegye Hivatalos Lapja számait tekintettem

át azt vizsgálva, hogy a népművelés reprezentációja miként jelenik meg a vármegyei közlönyben. A

megtalált források dokumentumelemzéses vizsgálata közelebb visz minket a még kialakulás alatt álló,

éppen intézményesülni kezdő, később több átalakuláson is átesett szakma kezdeteihez.

Induláskor, rövid ideig Vasmegyei Tanítók Lapja néven jelent meg.
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Útmutató a népművelési munkához

Az 1927–28-as tanévhez kapcsolódó népművelési tevékenység sikeres megvalósítása érdekében ezért dr.

Horváth Kálmán alispán, bizottsági elnök, Koroknay István királyi tanfelügyelő, bizottsági ügyvezető elnök és

Plechl József népművelési titkár 1927 augusztusában Útmutatót bocsátottak ki a helyi népművelési

bizottságok részére. Az anyagból kiderül, hogy 1926-ban 43, majd 1927-ben 152 vármegyei községben

sikerült népművelési munkát megindítani a bizottságon keresztül. A népművelés célját elsősorban a

felzárkóztató funkcióban jelölik ki, valamint a tanköteles koron túli, tehát több mint 15 éves fiatalok, valamint

felnőttek meglévő műveltségének kiegészítését és fejlesztését

Népművelési feladatok a szabályrendelet 

szerint:

a) analfabéta tanfolyamok, 

b) tervszerű ismeretterjesztő előadások, 

c) népszerű zene- és dalestélyek, 

d) múzeumok és kiállítások látogatása, 

e) ismeretterjesztő, továbbképző és 

szaktanfolyamok, 

f) népfőiskolái tanfolyamok, népfőiskolák, 

g) népszerű tudományos előadások, 

h) szabadegyetem létesítéséről, 

i) az ifjúsági egyesületek nemzetnevelő 

munkájának támogatásáról, 

j) múzeumok, könyvtárak, kiállítások, 

gyűjteményeknek stb. a népművelés 

szolgálatába állíttatásáról, 

k) nép- és nyilvános könyvtárak, 

vándorkönyvtárak, olvasószobák felállításáról, 

meglévők fejlesztéséről, 

l) népházak, munkásotthonok létesítéséről, 

m) mozgóképszínházaknak a népművelés 

szolgálatába állíttatásáról (ilyeneknek a r. t. 

városok és községek támogatásával való 

létesítéséről), 

n) cserkészet, leventeügy, tanulmányi kirándulás, 

műkedvelői előadások, néprajzi adatok gyűjtése, 

tűzoltók szellemi oktatása, 

o) a vármegye területén folyó iskolánkivüli

népművelési munkát statisztikailag nyilvántartja.

Újabb útmutató a népművelési tevékenységhez

1933-ban ismét közre bocsájtott a megyei bizottság 

egy szakmai ajánlást. A korábbihoz hasonlóan 

ismét két főbb tevékenységtípust különböztet meg 

az útmutató. 

Az útmutató ismételten hangsúlyozza, hogy a 

népművelési munkát a megyében a Vasvármegye 

Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága felügyeli, így 

az ilyen irányú munkát csak a bizottság 

jóváhagyásával lehet folytatni. A népművelési 

előadásokat elsősorban tanügyi gyakorlattal 

rendelkezőktől várták, ám minden értelmiségire 

számítottak, hiszen „e nemzetépítő munkából 

senki nem vonhatja ki magát”.

A népművelési tevékenység idejét a vidékiekhez is 

igazodva az október 15-től május 15-ig tartó 

időszakban határozták meg. Az időszakban még 

mindig hiányzott a terület infrastruktúrája, hiszen az 

útmutató még azt jelzi, hogy elsődleges helyszínek 

a települések iskolái kellenek, hogy legyenek, és 

magánlakások, vendéglők csak akkor kaphattak 

engedélyt, ha biztosnak látszott, hogy a munkát 

nem zavarja meg semmi. A népművelési 

tevékenységet kiszolgáló önálló 

intézményhálózatról tehát még mindig nem 

beszélhetünk. A munka segítését elsődlegesen a 

vetítőgépek szolgálták, amelyek a bizottságtól 

kölcsönözhetők voltak. 

A népművelési munka hatalmas adminisztrációval 

járt. Minden egyes előadást külön 

formanyomtatványon be kellett küldeni a vármegyei 

bizottságnak jóváhagyásra. Ez feltehetően nem 

csak a módszertani megfelelősséget szolgálta, 

hanem a nemkívánatos témák szűrését is lehetővé 

tette. Ebben az időszakban is szükség volt az 

előadások és tanfolyam tervezések előzetes 

leadása mellett a munkanapló vezetésre, vagy a 

beszámoló jelentések elkészítésére, melyek 

alapján (illetve helyszíni kiszállással) az ellenőrzés 

is történt. 

Az előadóknak járó összeg 1933-ra átlagosan 2 

pengőre csökkent. Az előadások szervezője az 

előadóknak járó díj 10%-át kapta. A fél napos 

kirándulások után 5 pengőt, az egész napos 

kirándulások után 10 pengőt kapott a népművelő. 

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

Szabályrendelet a vármegye népművelési bizottságairól

1927. február 21-ei ülésén a Vasvármegyei törvényhatósági bizottság megalkotta Vasvármegye

Iskolánkivüli Népművelési Bizottságának megalakításáról és feladatairól szóló szabályrendeletét. A

rendelet a népművelési feladatok megyei ellátására létrehozta (gyakorlatilag utólagosan jóváhagyva az

amúgy már ténylegesen működő) a Vasvármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságot. A bizottság

feladatául szabták, hogy a társadalom körében a népművelés iránti érdeklődést felkeltse, illetve

intézmények, szervezetek, egyének bevonásával a munkát koordinálja. A népműveléshez kapcsolódó

feladatokról állásfoglalásokat kellett tennie, véleményezési és javaslattételi joga volt, valamint a

minisztériumi kapcsolattartásért is felelt. Az általános feladatok meghatározása után a rendelet konkrét

célokat is megfogalmaz.

Népművelési tevékenységek az Útmutató alapján

1. Ismeretterjesztő előadás:

Célja aktuális eseményekhez 

igazodva felkelteni az 

érdeklődést a „művelődési 

vagy” iránt. Az érdeklődés 

felteltése érdekében ajánlják a 

témához kapcsolódó kísérő 

programok meghirdetését is. 

Az útmutató felhívja a 

figyelmet arra is, hogy az 

előadások ne felolvasások 

legyenek, hanem olyan 

szabad közlés, amely 

alkalmazkodik a hallgatókhoz 

is.

2. Tanfolyamok:
Olyan helyeken ajánlanak bevezetni, ahol már jól működnek az ismeretterjesztő 
előadások. A tanfolyamokat tehát az előző tevékenység szervezettebb formájának 
tekintik, amelyek előre meghatározott terv szerint, állandó hallgatósággal, óra-, illetve 
tanterv szerint működnek. A tanfolyam fajtái: 

Analfabéta tanfolyam:

Célja az elemi ismeretek 
átadása. Az írá-olvasás 
megtanítására irányuló 
tanfolyam legalább 60 
órás, az ezeket számolási 
ismeretekkel is kiegészítő 
tanfolyam minimum 80 
órás kellett, hogy legyen. 
A csoportlétszám alsó 
határa 20 fő volt, de 50 
főnél nem lehetett 
magasabb.

Elemi ismeretterjesztő 
tanfolyam:

Az akkor még 6 osztályos 
elemi iskolában tanult 
ismeretek megújítását, az 
esetleges hiányok pótlását 
jelentette. Már ekkor 
felhívják a figyelmet arra, 
hogy az ismeretátadás a 
felnőtt gondolkozáshoz 
igazodjon. A tanfolyam 
hossza minimum 60 óra.

Általános ismeretterjesztő 
tanfolyam:

A helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodva a mindennapi 
élethez kapcsolódik. A 
tanfolyam hossza ez esetben 
is minimum 60 óra.   

A népművelés főbb területei az 1933-as Útmutató szerint:

1. Nemzeti öntudat ápolása és fejlesztése.

2. Erkölcsi és állampolgári nevelés („Népünk lelkének finomítása, erkölcsi nevelés, jellemképes, 

állampolgári nevelés. 

3. Egészségápolás.

4. Gyakorlati foglalkozás körüli teendők. (Elsősorban a gazdálkodással, különösen a megyére jellemző 

gyümölcstermeléssel kapcsolatos ismeretterjesztő munkát értve ez alatt.)

5. Nők iskolánkívüli népművelése. (Háztartási ismeretek, varrás, családnevelés, betegápolás.)

6. Nemzeti és népi értékek védelme.

7. A levente ifjúság nevelése.

8. Az írástudatlanok számának apasztása.

9. Népkönyvtárak fejlesztése.

10.A helyi speciális igényekhez, szükségletekhez igazodó ismeretnyújtás.


