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Tisztelt Emlékezők!
A szabadművelődés korának fontos állomása Bihartorda, ez a kis sárréti falu,
amely országos hírnévre tett szert az 1946- 1948 között itt működött Sárréti
Népfőiskolájával, amely képzési modelljével, eredményeivel túlnőtt a bihari és
sárréti tájon, országos hírnevet szerezve arany betűkkel írta be nevét a magyar
művelődés történetébe. Nem véletlen tehát, hogy a Magyar Kultúra Napját
Bihartordán köszöntjük és emlékezünk azokra, akik vezetői és hallgatói,
létrehozói és segítői voltak a magyar népfőiskolai mozgalom e sárréti
bástyájának.

December 8-án volt 65 éve, hogy itt Bihartordán, a Mártonffy kastély udvarán
felhangzott a Sárréti Népfőiskola avató ünnepségén a kilencvenedik zsoltár.
Százak énekelték: Tebenned bíztunk eleitől fogva. A reformátusok ősi
zsoltárának szavait választotta igehirdetésének keretéül Király Sándor
református lelkipásztor is, nem véletlenül, mert Isten segítsége nélkül nem
jöhetett volna létre a második világégést követően a semmiből a Sárrét
népfőiskolája. Az avatóünnepségen a Himnusz eléneklését követően Sziki
György községi bíró Bihartorda község nevében az iskolát átadta Dr. Bódis
Gábor járási főjegyzőnek, a Népfőiskola igazgatótanácsának elnökének, majd
Szűcs Sándor néprajztudós, az iskola igazgatója tartott székfoglalót. A főispáni
és kultuszminisztériumi köszöntő után Csabai Gyula és Vigh Gyula népfőiskolai
hallgatók szavalatai következtek, majd az iskola megtekintése után közebéden
köszönték meg a Sárrét településeinek támogatását, lakosainak
áldozatkészségét, iparosainak iskolaépítő munkáját. Ezt követően
megkezdődött a népfőiskola érdemi munkája, az első három hónapos képzés.
Az avatás nemes pillanatát csaknem kétéves küzdelmes munka előzte meg.
Az állandó jellegű Sárréti Népfőiskola gondolatát és lehetőségét Bihartordán a
járás akkori főjegyzője dr. Bódis Gábor vetette fel 1945 júliusában, amikor
végigjárva a Sárrét településeit e kis falut találta a legkedvezőbbnek egy
népfőiskola megszervezésére. Számos egyeztetés következett a települések
Nemzeti Bizottságaival, a helyi pártokkal, míg véglegesen kialakult a népfőiskola
létesítésének lehetősége. Dr. Bódis Gábortól 1946. január 21- én érkezett meg
a népfőiskola létesítésének előterjesztése Bihartordára, melyet Diós Lajos
körjegyző január 31- én terjesztett a község képviselő testülete elé. A javaslat
egyhangú támogatottságot kapott. A képviselőtestület az állandó jellegű
népfőiskola céljára átengedte a község központi részén fekvő Mártonffy
kastélyt, kétholdnyi belső földterülettel, valamint a község földterületéből 20
hold földet is átadva. Megkezdődött az előkészítő szervező munka. Megalakult
a Népfőiskola szervező bizottsága, amely július21- én megtekintette a juttatott
ingatlanokat, döntöttek a felújításokról és a népfőiskola tantervének
kidolgozásáról. Bihartorda község vállalta a renoválási munkák irányítását, és
ellenőrzését, a felújított épületrészek átadását, a juttatott földek
megmunkálását. Az épületek rendbetételére a Sárrét iparosait kérték fel.
Megalakult a Sárréti Népfőiskola baráti köre, amely körlevélben kért segítséget

a térség és az ország vállalataitól, az irányító minisztériumtól a népfőiskola
anyagi alapjainak megteremtése érdekében. Megbízták Szűcs Sándort és Rácz
Györgyöt a népfőiskola szabályrendeletének elkészítésével.
1946 október 26-án a szervezőbizottság kibocsájtotta beiskolázási
hírdetményét az első három hónapos tanfolyamára. November 4-én a vallás és
közoktatásügyi miniszter két kiküldöttje Dr. Szathmáry Lajos és dr. Szecskő
Kálmán látogatott Bihartordára, és megfogalmazták elvárásaikat: a
minisztérium a társadalom önművelési eszközének tekinti a létesítendő
szabadiskolát, amely az egyetemes műveltség horizontját keresve a falvak
népe, valamint az ipari munkásság részére szellemi vezetőket képezzen.
Dr. Szathmáry Lajos ismertette a Karácsony Sándor és Újszászy Kálmán által
megfogalmazott népfőiskolai gondolatokat is. „ A népfőiskola nem az egyéni
kiemelkedést szolgálja, hanem azt segíti, hogy a helyi patriotizmus
fejlesztésével olyan demokratikus gondolkodású emberek nevelődjenek, akik
egész környezetük felemelkedéséért munkálkodó közösségi emberré válnak.
Cél az együttműködő, jó állampolgári tulajdonságokkal rendelkező emberfők
nevelése. „
November 5-é n a bihartordai képviselő testület elfogadta a szervezési szabály
rendeletét a népfőiskolának, 10- én pedig az igazgató tanács megválasztotta az
iskola vezetőségét és az állandó előadókat. Az iskola igazgatója és néprajzföldrajz tanára a Biharnagybajomban élő Szűcs Sándor néprajztudós, előljáró
Horváth Lajos költő, dancsházi földműves,gazda Nagy István tordai földműves,
ellenőr Horváth Sándor dancsházi földműves és dr. Szabó Béla bajomi
tisztifőorvos,aki egyben a biológia- egészségtan tanára is, jegyző Diós Albert
tordai segédjegyző, előadók Rácz György biharnagybajomi gyógyszerész
magyar nyelv és irodalom, Makai Géza bajomi iskolafelügyelő történelem,
dr.Daróczi Bálint bárándi vezető jegyző jog és társadalmi ismeretek
tantágyakban.
Az iskola vezetői és tantestülete levelet intézett a magyar közélet jeles
személyiségeihez, vendégelőadói meghívást mellékelve. A földinek számító
Karácsony Sándor, Balassa Iván, Vargyas Lajos, Hegyesi János, Sípos Károly,
Topa Dezső,Dorogi Márton, mellett több mint hatvan meghívást postáztak.

Az első tanfolyam harminckét fiú vett részt. Az ünnepélyes megnyitót követő
napon megérkezett az első vendégelőadó Karácsony Sándor személyében. A
szabadművelődés irányítója, az ismert egyetemi tanár szülőfalujából, Földesről
érkezett a fiatalokhoz. Előadásában a magyar történelemszemlélet új módját
elemezte. Rendkívüli előadó készsége elbűvölte a harminckét fiatalt.
Az első három hónapos kurzus 1947. március 2-án fejeződött be. Március 10én kezdődött a második tanfolyami időszak, melyen csak lányok vettek részt.
Az iskolának állandó anyagi gondokkal kell megküzdenie. Kevés az a támogatás,
melyet a Nemzeti Bizottságok gyűjtenek, vagy kérelmeikre támogatók
biztosítanak. Ezért természetben kérik a hozzájárulást az előkészítő
tanfolyamok hallgatóitól, akik július 1- 17, július 22- aug. 7 között töltenek el
két hetet a népfőiskolán. A Népfőiskolán eleven társadalmi élet zajlott. A volt
hallgatók barátaikkal a nyári munkák sokasága mellett is belátogatnak volt
iskolájukba, újságot olvasni, beszélgetni Szűcs Sándorral, vagy az öreg dancsházi
költővel. Vasárnaponként benépesült a kastély épület. A párszáz kötetes
könyvtár könyvei és újságjai kézről kézre jártak. Megszervezték a Népfőiskola
verbuváló csoportját, amely a tanfolyamok meghirdetésekor bejárta a Sárrétet,
és toborzó tánccal, népdalokkal, az iskola munkájának ismertetésével hívogatta
a tanfolyamokra a fiatalokat. Megkezdték egy szülőföld múzeum létesítését.
Gondozásba és kiállításra kerültek a népi múlt emlékei, a pákászok még
megtalálható, vagy másolható szerszámai. Elhatározták a tordai Kődomb
ásását, a szerepi monostor feltárását. A fiú hallgatók gazdag sárréti
helynévgyűjtést végeztek. A munkára felfigyeltek, újságírók, népfőiskolai
vezetők adták egymásnak a kilincset. Az irányító minisztérium négy volt
népfőiskolást Dániába küld: Falucskai Ferenc, Csabai Gyula, Kiss László és Szíki
Gusztáv egy évig tanulmányozhatja az ottani népfőiskolai mozgalmat és a
gazdálkodást.
A népfőiskola harmadik tanfolyamát 1948 január 12- március 1 között, a
negyedik tanfolyamot március 8- április 25 között rendezték meg. Június 26július 10, aug. 6- 22 között előkészítő tanfolyamokat tartottak. Egyre
kevesebben jöttek el a jelentkezők közül. A kor szeszélyes belpolitikája, a több
pártrendszer megszűnése, a beszolgáltatási rendszer , a sokkal fontosabb
országos események elvonták a népfőiskoláról a figyelmet, az irányító
minisztérium átszervezésével új közművelődési koncepció kezdett kialakulni. Az

ország irányítói 1948 októberében úgy döntöttek: szabad a népművelés, de
nem szabad a szabadművelődés.
A népfőiskolák helyét pártoktatási célokra jelölték ki. Az irodalomban és a
művészeti életben is radikális fordulat következett be. Révai József
irányításával átpolitizálódott a művelődési élet is.
A szabadművelődés helyett az egységes szocialista közoktatás megteremtése
kapott zöld utat az MDP I. Kongresszusán. Létrejött a Népművelési
Minisztérium. A június 16- i iskolák államosításával átalakult az iskolán kívúli
oktatás rendszere is. A változások 1948 november 8- án érték el Bihartordát. Az
akkor kapott utasítás körvonalazta a népfőiskola új tipusú feladatát: A FÉKOSZ,
EPOSZ, MNDSZ és MINSZ tömegszervezetek közös bizottsága rendezésében az
ország 14 népfőiskoláján háromhetes tanfolyam sorozatok indulnak. A
bihartordai népfőiskola is vendégül lát ilyen tömegszervezeti tanfolyam
sorozatot. Tanulmányi vezetőket az illető tömegszervezet biztosít, az oktatás
személyi költségeit is az fedezi.- Egy egy tanfolyam hallgatóinak száma 30,
időtartama 22 nap. A tanfolyamoknak a népfőiskolákon történő vendéglátása
egyelőre kísérlet, mint ilyet fokozott figyelemmel kell kísérni! „
A kísérlet végleges maradt, a népfőiskola működése lehetetlenné vált. A Sárrét
népének akaratából, Szűcs Sándor, dr. Bódis Gábor irányításával létesült
népfőiskola befejezte küzdelmes működését. A népfőiskolai mozgalom
országszerte megszűnt. rendszerváltozást előkészítő években kapott csak
lehetőséget az újjászületésre.
Tisztelt Emlékezők!
65 éve a második világégést követő nagy változások jegyében sok Sárréti fiatal
tűzte Bihartordán kabátjára a népfőiskola Csikós Tóth András által készített
pajzs alakú jelvényét, a felkelő nappal, a látófával, s indult el innen kiszakadni a
sok évszázados maradiságból, a szegénységből tanulni. Tisztelettel emlékezve e
fiatalokra, az egykor népfőiskolát teremtőkre kijelenthetjük: Bihartorda
népfőiskolája 65 év távlatából is példát mutat Hajdú- Bihar , a Sárrét már
működő és szerveződő népfőiskoláinak.
A Mártonffy kastély helyén álló parkban 1994- ben közösen állított
emléktáblánál közösen tisztelegve erősítjük meg e gondolatainkat.

