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A pártakarat vizualizálása 
SzemléltetQ agitáció a Rákosi-korszakban

„A propagandának kell gondoskodnia arról is, hogy pártszervezetünk háza tiszta, csinos, 
díszes legyen, hogy vonzza, és ne elriassza a tömegeket. Kívül, belül ott legyenek a leg-
frissebb plakátjaink, idQszer_ jelszavaink, hogy mindenkibe belekalapálják politikánkat.”1

A Magyar Népköztársaság városai, falvai az 1940-es évek végére – az idézetthez ha-
sonló utasítások nyomán – sosem látott agitációs díszletbe öltözködtek: a közigazgatási, 
közösségi tereket, a munkahelyeket és a magánlakásokat is beborította a szocialista ter-
meléshez, a Magyar Dolgozók Pártjához és vezéreihez kapcsolódó ábrázolások tömkele-
ge. A díszítés és a szemléltetQ anyagok megtervezésekor semmit sem hagytak figyelmen 
kívül. Igyekeztek megértetni a párttagokkal, hogy minden egyes plakát, portré, jelszó 
kifüggesztése a kommunisták ideológiáját testesíti meg. Emiatt az arányok, elhelyezések 
alaposan átgondolandó politikai kérdésként vetQdtek fel, melyek megválaszolása az agi-
tációért felelQs káderekre várt.2

Az MDP és a lakosság közötti szoros kapcsolatot a propagandagépezet m_ködtetQi, 
elsQsorban a népnevelQk3 – és lentebb részletezett segéderQik – voltak hivatottak meg-
teremteni, akik az 1940-es évek végétQl a dolgozók mindennapjainak részeseivé váltak. 
A munkaidQ alatt, elQtt, után, az ünnepeken és a szabadnapokon is folyt a felvilágosítás, 
a párthatározatok végrehajtására irányuló meggyQzés. Az agitátorok számára a párt igen 
sokféle eszközt biztosított, melyeket munkájuk során mindig a megfelelQ helyen, idQben 
és a megfelelQ célcsoport meggyQzése érdekében kellett használniuk. Ehhez fQ csator-
naként a szóbeli és a szemléltetQ agitáció szolgált, a kettQ között nem húzódott merev 
válaszfal, optimális esetben egyik a másikat igazolta és erQsítette.4

A Magyar Kommunista Párt által folytatott rendszeres tömegagitáció már a II. világ-
háború befejeztével megindult, 1945 nyarán felállt az Országos Propaganda Osztály, és 
ezzel egy idQben megkezdték a vidéki agitációs tevékenység ellenQrzését is. A propagan-
dagépezet beindításával párhuzamosan alakult ki a Rákosi Mátyást övezQ személyi kul-
tusz. A közép-európai szocialista vezérek körül gerjesztett mesterséges rajongás Sztálin 
bálványozásának szinte minden elemét tartalmazta, azonban a LenintQl eredeztetett hata-
lom a szovjet érdekeltség_ tömb országaiban a legitimációhoz kevésnek bizonyult, mivel 
itt a lakossággal nemcsak egy új vezetQ erQt kellett elfogadtatni, hanem a Szovjetunióból 
importált politikai berendezkedést is törvényesíteni kellett. Ezért a helyi „fiókdiktátorok” 
kultusza a sztálini minta mellett a lokális politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális vi-
szonyokhoz is igazodott. Továbbá „Sztálin tanítványainak” sosem lehetett olyan korlátlan 
kultuszuk, mint amilyen a példaképüket övezte.

A Rákosi iránti szeretet felülrQl indukált volt, közvetlenül a háború után az MKP elsQ 
embere az újjáépítésben való szerepe miatt ugyan ténylegesen népszer_ségre tett szert, 
összességében egy központilag irányított színjáték szervezQdött köré. Az egyik legfonto-
sabb cél a háború utáni években a munkára történQ mozgósítás volt, a személyi kultusz 
ekkor még inkább a párton belül domborodott ki. A legfQbb csatornákat pedig mindehhez 
kezdetben a Szabad Nép és a kommunista párt helyi lapjai jelentették.5

A szervezeti keretek kiépítésének feltételei csak az egyesülési kongresszus után jöttek 
létre. A teljhatalomra jutott MDP elQl ekkor szinte minden akadály elhárult ahhoz, hogy 
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létrehozza az ország teljes területét és valamennyi társadalmi réteget lefedQ propagan-
dahálózatát. Természetesen ez idQben és térben nem egyszerre zajlott, minél távolabb 
esett az adott település, üzem, gazdaság a nagyobb és erQsebb pártközpontoktól, annál 
nehezebb volt az agitációt megszervezni. Az 1948–49-es évek a propaganda jellegében és 
célkit_zéseiben is meghozták a fordulatot, ezután a hatalom legitimációja vált a legfonto-
sabb feladattá. Emellett az államosítás kibQvítette a meggyQzés eszköztárát, a sajtó mellett 
csatasorba állították a nyomdákat és a kiadókat, amelyek óriási mennyiségben ontották 
magukból a propagandaanyagokat,6 különféle vitákon keresztül „megszelídítették” a m_-
vészeti életet, bevezették az intézményesített névadás gyakorlatát, és nem utolsósorban 
egyéb vizuális eszközök – így a propagandafilmek, a filmhíradók – is maximális mérték-
ben a párt rendelkezésére álltak. 1949-tQl 1953-ig vitathatatlanul Rákosi állt a közvetített 
üzenetek középpontjában, minden eredmény az Q nevéhez kapcsolódott, a csúcsok csú-
csára pedig 60. születésnapjának megünneplésekor jutott.

Az 1953. júniusi kormányhatározat és a Nagy Imre-féle „új szakasz” rendelkezéseinek 
a propagandagyakorlatba történQ szerves beépülése az idQhiány és a folyamat Rákosi-
féle, korai megakasztása miatt elmaradt. Így az 1940-es évek végén kialakított rendszer 
alapjaiban változatlanul megmaradt egészen a vizsgált korszak végéig. A pártvezér júni-
us 27-i elmozdítása után is meg tudta Qrizni valamelyest az eljátszott „népszer_ségét”. 
A Nagy Imre-féle szárny háttérbeszorításával ismét felerQsödtek a régi hangok, de az 
ábrázolások visszafogottabbak lettek, és az 1952–53-as években tapasztalt intenzitásu-
kat már nem érték el. Az 1955-ös visszarendezQdés nem mutatkozott hosszú élet_nek. A 
népnevelQcsoportokat és velük együtt a politikai meggyQzés Rákosi-éra alatt kidolgozott 
gyakorlatát 1956-ban számolták fel.7

(A politikai akarat vizualizálói) A bolsevik ideológiában a társadalommal való kapcsolat 
igen fontos helyet foglalt el. Az agitáció kétirányú kommunikációs csatornaként funkcio-
nált: egyrészt ennek segítségével mérte fel a párt a tömeg hangulatát, másrészt az éppen 
aktuális határozatokat ezen keresztül jutatta el a dolgozókhoz. A népnevelQ e tájékoztató, 
de ugyanakkor ellenQrzQ és nyomásgyakorló gépezet legalsó – a lakossághoz legközelebb 
esQ – szintjén helyezkedett el.

A propagandahálózat csúcsszerve a több névváltoztatást és szervezeti átalakítást is 
megélt Központi VezetQség Agitáció és Propaganda Osztálya volt, melynek létrejöttek 
megyei megfelelQi is. A helyi pártszervek mindenfajta propaganda – beleértve az okta-
tással, sajtóval, kultúrmunkával kapcsolatos – tevékenységét az agitációs és propaganda 
titkár fogta össze. Ezen belül kimondottan az agitációért az agitációfelelQs volt számon 
kérhetQ. Az általa létrehozott agitációs gárdák egyrészt területi alapon, körzetenként, ut-
cánként, házcsoportonként; a szocialista üzemekben és gazdaságokban pedig munkacso-
portonként, brigádonként, m_helyenként szervezQdtek meg. Ezeken belül 1949 júliusától 
népnevelQcsoportokat hoztak létre, élükön a népnevelQ felelQssel, aki közvetlenül 10–15 
fQt irányított. Minden alapszervben legalább egy csoportnak kellett m_ködnie.

A népnevelést szervezett keretek között csak a párt által delegált személyek m_vel-
hették, akik mellé bevonták a tömegszervezeteket is: az ifjakhoz a Dolgozó Ifjúság 
Szövetségének tagjait, a feleségekhez, asszonyokhoz pedig a Magyar NQk Demokratikus 
Szövetségének nQnevelQit küldték ki. Továbbá a szakszervezeteknek is volt saját propa-
gandaszervük. Fontos megjegyezni, hogy a népnevelés nem jelentett „fQállást”, azt is csak 
a szervezet megszilárdulása után sikerült elérni, hogy az agitátorok ne kapjanak egyéb 
pártfeladatot. Mindenkinek a maga üzemében, tsz-ében elvégzett munkáján felül kellett a 
meggyQzésre idQt, energiát tartalékolnia.



HUHÁK HELÉNA: A PÁRTAKARAT VIZUALIZÁLÁSA 63

Ami az állandó népnevelQcsoportok taglétszámát és összetételét illeti, az 1949-es ada-
tok között 70 ezer, az 1951 végén készült összesítésben már ennek duplája, 130–140 ezer 
fQ szerepelt, a párttagok aránya 70–75% körül mozgott. A kampányok idején ez a szám 
megsokszorozódott, az újonnan érkezQk többsége pártonkívüli volt. A csoportok megszer-
vezését nehezítette az igen nagyarányú – mintegy 35–40%-os – fluktuáció, valamint az a 
gyakorlat is, hogy a felvilágosítást – mivel a helyi szervek nem tartották fontos feladatnak 
– általában a gyengébb munkaerQre hagyták, a megbízhatóbb, képzettebb kádereket pedig 
ipari-gazdasági munkakörben foglalkoztatták.

A tagok a személyi felelQsség elve szerint tevékenykedtek, egyénenként kiosztották 
rájuk a feladatokat, valaki a munkaverseny megszervezéséért, míg más a sajtó terjesztésé-
ért, szemléltetQ agitációért, vagy éppen a tagjelöltekkel való foglalkozásáért volt számon 
kérhetQ. Az anyag- és dekorációfelelQs nem foglalkozott közvetlenül a meggyQzéssel, de 
munkájával segítette a népnevelQk m_ködését. A látványképek megszületése felett köz-
vetlenül az elQbbi bábáskodott. P nézett utána, hozott-e valami új propagandakiadványt 
a posta, gondoskodott ezek megfelelQ elhelyezésérQl, illetve Qt vonták felelQsségre, ha a 
kiküldött brosúrákat, plakátokat nem vették igénybe. A dekorációfelelQs munkásságával 
a pártvezetQk szerint nevelQ hatást is kifejtett. A közterek, épületek, helyiségek politikai 
töltet_ dekorációinak elQbb-utóbb a magánlakásokba is általánossá kellett (volna) válni-
uk: „A dekorációfelelQs jó munkája oda vezethet, hogy a dolgozó népünk ízlésesen be-
rendezett lakásban – hasonlóan a Szovjetunióhoz – ott találjuk majd a szocializmus nagy 
tanítómestereinek arcképét és szobrát is. Így az esztétikai neveléssel egyidej_leg politikai 
állásfoglalásra és helytállásra is neveljük dolgozó népünket.”8 Rajta kérték számon, hogy 
tartalmilag megfelelQ, kellQképpen átpolitizált és aktuális anyagok legyenek közszemlére 
bocsátva. A dekorációfelelQs minderrQl a maga mellé szervezett aktívákkal gondoskodott. 
A nagyobb alapszervezeteknél a kisebb részterületekre is külön felelQsöket neveztek ki, 
így önálló versenypropagandistát, közönségszervezQt, kultúr-, és faliújság-felelQst.

A csoportok aktivitása változó volt, a nagyobb kampányok ideje alatt felerQsödött, így 
országszerte a választások, ünnepek, békejegyzések, az ellenségesnek kikiáltott csoportok 
elleni harc; ipari üzemekben a versenymozgalmak, a normaemelés; vidéken a téeszesítés, 
begy_jtés alkalmával. Az agitációt az útmutatók szerint mindig „melegen kellett tartani”, 
azonban jellemzQ módon két kampányidQszak között a csoportok teljesen szétszéledtek, 
az elQírt népnevelQ-értekezleteket nem hívták össze, az elQadásokat nem tartották meg, 
a szemléltetQ anyagok pedig felbontatlan kötegekben porosodtak a szekrények tetején és 
az íróasztalfiókok mélyén.

A propagandisták ideológiai pallérozásának egyik fQ helyszínéül szolgáló Pártoktatás 
Háza (PH) nev_ intézményláncot egyúttal a népnevelQ-hálózat bázisává is kívántak fej-
leszteni. A munka elvi-politikai – elQadás-sorozatok, konzultációk, ankétok, tapaszta-
latcserék útján történQ – segítése, a módszertani ismeretek átadása mellett a szemléltetQ 
agitáció támogatása szintén a feladatok közé tartozott. A PH-kban kiállításokat rendeztek 
a három- és ötéves terv gazdasági és szociális eredményeirQl, térképeket, földgömböket, 
grafikonokat, képeket halmoztak fel az aktuális bel- és külpolitikai eseményekkel kapcso-
latban, tárgyanként összegy_jtötték a napi sajtócikkeket, továbbá állandóan friss adatok-
kal szolgáltak a megye gazdasági, szociális fejlQdésérQl.9 Ugyanitt 1952-tQl – a szovjet 
agitációs pontok, az úgynevezett Vörös sarkok mintájára – propagandistaszobákat és 
agitációs sarkokat hoztak létre, ahol a szemléltetés legkülönfélébb eszközeit tették elérhe-
tQvé. Emellett rendszeresen dekorációs versenyeket is meghirdettek, az állandó díszítést 
is ilyenkor rendezték újjá. A legjobb eredményt elérQket természetesen megjutalmazták, 
mivel mással, ha nem dekorációs anyaggal, például egy szoborral.10



64 HUHÁK HELÉNA: A PÁRTAKARAT VIZUALIZÁLÁSA

(A vizuális agitáció általános jellemzQi) Az MDP propagandájában a dekoráció és a szem-
léltetQ agitáció kelléktára nem különült el egymástól élesen, a tanácsteremben kifüggesztett 
Sztálin-portré egyértelm_en elQbbi, a kollektíven szerkesztett faliújság pedig vitathatatlanul 
utóbbi kategóriába tartozott, egy plakát, vagy egy kirakat azonban már átfedést képzett. A 
két definíció pontosításakor hangsúlyoznunk kell, hogy az elsQ és legfontosabb közös vo-
nást a politikával átitatott tartalom, a párthoz, a különféle eseményekhez, évfordulókhoz, 
mozgalmakhoz, kampányokhoz való szoros kapcsolódás jelentette. A készítés módja sze-
rint a dekorációs és szemléltetQ eszközök központilag elQállítottak és helyben gyártottak is 
lehettek, a használat helye szerint az ország bármely pontján, a legeldugottabb tanyáktól a 
legnagyobb gyárakig, gazdaságokig mindenütt megtalálhatóak voltak. A különbség abban 
ragadható meg igazán, hogy míg a dekoráció célja elsQsorban valóban a díszítés, a miliQ 
megteremtése, a párt által a lakosságba diktált érzelmek – legfQképpen a kommunisták, a 
Szovjetunió, a béke stb. iránti szeretet és a kreált ellenség iránti gy_lölet – vizuális megje-
lenítése volt, addig a szemléltetQ eszközök többletfunkcióval is bírtak. A hangulatkeltésen 
túl ezeket a népnevelQk fel is használták az agitáció során, az elnevezésbQl adódóan, szem-
léltettek vele, alátámasztottak, magyaráztak, könnyebbé, színesebbé tették az elhangzottak 
befogadását. Mivel a bemutatást nem befolyásolja, ezért az egyes típusok kategorizálásánál 
a propaganda korabeli „szakirodalomára” hagyatkoztam.11

A központilag nyomtatott propagandaanyagokat – a kiadványokkal egyetemben – a párt-
nyomdák állították elQ, melyek teljesítQképességét a pártközpont nyomtatványokra vonatkozó 
igénye az 1950-es évek elejére jócskán meghaladta. A feladat oroszlánrésze az – 1948-tól már 
kiadói tevékenységet nem folytató, államosított – Athenaeum Nyomda Nemzeti Vállalatra 
várt. Ez azonban 1951-ben az MDP, a tömegszervezetek, illetve más intézmények, minisz-
tériumok – újságok, brosúrák, faliújságok, röplapok elQállítására vonatkozó – megbízásainak 
csak állandó túlórázással, a gépek fokozott igénybevételével tudott eleget tenni. Naponta ko-
moly vitákat gerjesztett annak eldöntése, hogy éppen melyik megrendelés kerüljön elQbbre a 
másiknál, melyik a fontosabb, melyiknek kell hamarabb elkészülnie. Nem csak ezen a téren 
uralkodott következetlenség, a fent felsorolt szervek ugyanis gyakran azonos tartalmú, célú, 
sQt megegyezQ képanyagú nyomtatványokat adtak ki. Mire erre ráébredtek, már legyártották 
a több tíz- esetleg százezer brosúrát, amit aztán soha senki sem vett a kezébe.12

A terjesztésre a pártközpont külön szervet hozott létre, a Propagandaanyag TerjesztQ a 
Gazdasági- és az Agitációs Osztállyal közvetlen kapcsolatot tartott, és a kiadványokra vo-
natkozólag közösen tettek javaslatot a felsQbb pártszerveknek. Az alapszervezeteknek szánt 
anyagokat a megyei és városi titkárok kapták még és küldték szét az alsóbb szinteken, ez-
által a párt szerint Qk voltak a felelQsök az anyag megfelelQ „politikai felhasználásáért” is.13

A dekoráció irányításához a központi propagandaosztály munkatársai egységes vezér-
fonalat készítettek, amely tartalmazta a megfelelQ illusztráció kiválasztását és az elrende-
zés bQséges változatait. Továbbá a Pártmunkás cím_ lapban is foglalkoztak a kérdéssel, 
a jó megoldásokról fényképet is közöltek. A helyben készített anyagok esetében az agi-
tátorokat igyekeztek mindenre kiterjedQ elQírásokkal, akár merQben egyszer_ és evidens 
tanácsokkal is ellátni. Ahogy a földm_vesnek centiméteres pontossággal elQírták a vetés-
sorok távolságát, úgy a népnevelQnek is meghagyták, milyen színbQl, anyagból, bet_bQl 
készítse el plakátjait. A központilag gyártott, sokszorosított és szétküldött anyagokhoz 
hasonlóan a helyi kezdeményezéseket is cenzúráztak.

A különféle m_vészeti ágakhoz hasonlóan ezen a területen sem volt megengedett a 
nevelési szándék nélküli, önmagában való díszítettség, a l’art pour l’art hozzáállás: „Az 
egyik faliújság-kiállításon például bemutattak neonfénnyel megvilágított faliújságot, sQt 
olyat is, amelyiken eleven békegalamb volt. Az ilyesmi elveszi a faliújság igazi jellegét, 
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megfeledkezik a faliújság eredeti hivatásáról. És még valamit elárul: azt, hogy ott a faliúj-
ság rendszertelen, kampányszer_, kirakateredményekre törekszik csak.”14 Még a politika-
ilag megfelelQ dekorációról, szemléltetQ agitációról is úgy tartották, önmagában semmit 
sem ér; hiába volt esztétikus egy kiadvány, tetszetQs egy plakát, az agitáció egyéb formáit 
nem helyettesíthette, csak kiegészíthette, alátámaszthatta azokat, de azt is csak akkor, ha 
mondanivalójában kapcsolódott az ország elQtt álló feladatokhoz és nem hangzatos, úgy-
nevezett „hosszúlejáratú” jelszavakból áll.15

A szemléltetQ eszközök típusai a szovjet propagandisták eszköztárából származtak. 
Annak ellenére, hogy a tartalmat az itthoni körülmények szerint fogalmazták meg, a kul-
turális különbségek érzékelhetQek maradtak. A szemléltetQ agitáció szájbarágós, túlma-
gyarázott üzenetmegfogalmazási és- közvetítési stílusa sokkal inkább a Szovjetunióban 
jellemzQ alacsonyabb iskolázottsági szintre és magasabb analfabetizmusi rátára volt 
szabva, mint a magyar viszonyokra. A rajzok ugyan felnQtteknek készültek, mégis a kor-
társak számára is gyermetegnek, didaktikusnak bizonyultak. Ami a szövegbuborékokból 
megérthetQ lett volna, azt külön megmagyarázták az ábrázolások alatti kommentárban, 
vagy esetleg pár soros versikébe szedve is. A szöveges nyomtatványoknak szinte mind-
egyike tegezte nézQjét, ami az állampolgárok kiskorúvá degradálásának egyik lényeges 
mozzanata volt.”16 A képsorok egy-egy szituációt villantottak fel, többnyire párbeszédes 
formában, a helyszín szinte kivétel nélkül mindig a munkavégzéssel, illetve az agitációval 
állt kapcsolatban. Kedvelt eszköznek számított az állatok és tárgyak megszemélyesítése, 
megszólaltatása, a cséplQgépek, versenytáblák, gabonás zsákok életre keltése. A pártszer-
vek a bölcs vezetQ, a mindent látó és halló ellenQr szerepében tetszelegtek.

(A dekoráció kelléktára) A központi díszítQ elemek megkreálása a korszak vállalkozó 
kedv_ képzQm_vészeire várt. A fiatal festQk számára jó kereseti lehetQséget nyújtott a 
különbözQ dekorációs vásznak elkészítése. Az alkotóknak az eszmét, pontosabban annak 
letéteményeseit, a Pártot és vezetQit kellett megjeleníteniük. A szerkesztés adott kellék-
tárból történt, amelynek elemei általánosak, mindenki számára egyértelm_ek voltak. 
Kevésbé közkelet_ szimbólumok, egyéni ötletek – csoportnyelvi voltuk miatt – csak sz_k 
körben voltak használhatók.17

A korszak vadhajtásai ezt a területet sem kímélték. A Dekorációs Nemzeti Vállalat 
egykori dolgozójának visszaemlékezése szerint a portréfestészet normázása is bekerült az 
újító tervek közé, a pártvezetés normában akart festetni: legyen külön kabátfestQ, fejfestQ, 
bajuszfestQ, ki mihez ért jobban. Emellett az éberség jegyében az etalon Rákosi-arcképet, 
amelyrQl a többit másolták, minden este be kellett zárni a páncélszekrénybe.18

A Politikai Bizottság határozataiban szabta meg a portrék kifüggesztésére vonatko-
zó tudnivalókat. A kerületi bizottságok feladata volt a rendelések felülvizsgálata, annak 
mérlegelése, megfelelQek-e a méretek, arányok, emellett arra is Qk hívták fel az alsóbb 
pártbizottságok figyelmét, hogy „üzlethelyiségekben, kirakatokban, korcsmákban, mula-
tóhelyiségekben stb. az arcképeket ne függesszék ki.”. Ügyeltek rá, hogy a vezérek kép-
másait hozzáértQk készítsék el, azonban nem mindenütt jutottak hozzá a felsQbb szervek 
által jóváhagyott reprodukciókhoz, így házilag állították elQ azokat.

A belsQ dekorálásra, párthelyiségek, közhivatalok, iskolák díszítésére festmények ké-
szültek. Az egységes, aranyszín_ keretbe foglalt, teljes képsorozat a következQ sorrend-
ben állították össze: Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Rákosi (1950-ig Szakasits Árpáddal 
kiegészülve). A legelterjedtebb válogatásban a fQhelyre Lenin és Sztálin arcképe, kevésbé 
kiemelve, kicsivel lejjebb, általában középen pedig „legjobb magyar tanítványuk” került. 
Ehhez csatlakoztak még a szovjet kiadásban megjelent arcképek. A pártvezetQkrQl ké-
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szült kétíves falragaszokat felvonulásokra szánták, ezek rajzokról, vagy fényképekrQl is 
elQállíthatók voltak. Sztálin és Rákosi portréját 1953-ig mindig ki kellett tenni. A sorban 
utánuk következQ személyek (Farkas Mihály, GerQ ErnQ, Révai József, letartóztatásukig 
Kádár János, Rajk László stb.) arcképét pedig akkor, ha annak valami apropója adódott, 
ha az adott személy saját kerületéhez, minisztériumához kapcsolódott a rendezvény, vagy 
éppen az illetQ volt a gy_lésszónok. A harmadik típust a színezett rajzok jelentették, itt a 
pártvezetQkön kívül a magyar történelem kommunista olvasata szerint kiemelkedQ alak-
jait is ábrázolták, így Dózsa Györgyöt, Kossuth Lajost, PetQfi Sándort, Táncsics Mihályt. 
A festmények a portrék mellett különféle jeleneteket is ábrázoltak, így az illegalitásban 
vívott küzdelembQl, vagy Rákosi életébQl.19

A jelszavak, slejfni plakátok szintén pártházak, elQadótermek, népnevelQszobák falaira ké-
szültek. Az osztály a helyben készített példányokat általában gyengének találta, ezért központi-
lag nyomtattak ki dekorációs szalagokat, melyeket a szervezetek kifüggesztettek „és amelyeken 
keresztül útmutatást kaptak a maguk készítette dekoráció ízléses és hatásos kivitelezésére”.

A rajzok mellett gyakran fotókat is felhasználtak, melyeket az agitáció és propaganda 
egyik leghatásosabb eszközének tekintették, különösen a politikailag elmaradott tömegek 
megnyerésére. A központi propagandaosztály szerint ezt a területet is számtalan tartalmi, 
formai és szervezési hiányosság gyengítette. Egy 1950-ben készült jelentés szerint a fel-
vételek nem voltak kellQképpen átpolitizálva, nem tudták ábrázolni a „politikai élet döntQ 
kérdéseit”, csak a felszínt mutatták meg, nem nyújtottak érveket a felvilágosító munká-
hoz, használatuk tervszer_tlen, esetleges volt. Mindemellett a fotósokat csak a városok 
érdekelték, a falvak életét elhanyagolták. A hibák okát abban látták, hogy e területen 
még mindig a kereskedelmi szempontok domináltak, a párt nem gondoskodott új fényké-
pészkáderek kinevelésérQl, illetve olyan központi archívumok sem álltak rendelkezésre, 
amelyek a munkát segítették volna. A hiányosságok orvoslására és a kiadványok számára 
a kellQ fotóanyag folyamatos biztosítására állami fotóintézet és egy központi archívum 
létrehozását, továbbá a megfelelQ káderképzés beindítását javasolták.20

(A faliújság) A szovjet marxista körök felirataiból, röpcetlijeibQl kifejlQdQ, a szocialista 
látványagitációban kiemelt szereppel bíró faliújság használata visszatükrözte a rendszer 
logikáját: kollektíven szerkesztette a faliújság-szerkesztQbizottság, a munkát ellenQrizte a 
helyi pártszervezet faliújság-felelQse, a szerzQket kiképezték a faliújságíró tanfolyamok, 
az eredményeket és sikereket pedig a faliújság-kiállítások és -versenyek demonstrálták.21 
A gazdálkodó és termelési egységek kiadványai mellett lakóközösségek által használt, 
úgynevezett területi faliújságok is léteztek, amelyeket lelkes háziasszonyok szerkesztet-
tek.22 Emellett központilag is készültek példányok, valamint „vegyes” m_vek is napvilá-
got láttak, ezek elQre gyártott cikkeket, képeket tartalmaztak, de hagytak szabad felületet 
a helyi szerzQgárda tagjainak is.

A jó faliújság ismérvei a következQk voltak: tiszta, ízléses, könnyen olvasható, sok rajz, 
kép díszíti, vannak levelezQi, bátran bírál, pozitív, helyi kezdeményezéseket is felkarol, 
és legideálisabb esetben hetente, kéthetente, dátummal, sorszámmal ellátva jelenik meg. 
Minden alapszervezetnek öt–hatfQs faliújság-szerkesztQbizottságot kellett felállítania, 
amelyeknek tagjai a helyi tömegszervezetek agitátorai és a népnevelQk közül kerültek 
ki. Emellett a Központi Faliújság SzerkesztQbizottság tíz tagjából kétheti váltásban jelöl-
ték ki azokat a személyeket, akinek rendszeresen részt kellett venniük a háromhavonta 
megtartandó, helyi üléseken. Ahol nem ment a munka a lokális munkaerQvel, ott szakmai 
segítséget vettek igénybe, például a helyszínre irányítottak egy grafikust, aki lerajzolta a 
jó eredményt elért dolgozókat.23
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A lakosság a faliújságon keresztül tájékozódhatott a körülötte zajló eseményekrQl. 
Minden helyi ügy egyben országos ügy is volt, sQt, a szocialista propaganda az eredmé-
nyeket gyakran nemzetközi viszonyrendszerben értelmezte. Ennek fényében a faliújságot 
a lokális és az országos történések kapcsolódási pontjaként szerették volna m_ködtetni. A 
népnevelQknek a „tömegkapcsolatokat” kellett erQsíteniük, ennek fokmérQjéül a beérke-
zett levelek mennyisége szolgált. A legh_ségesebb levelezQk azonban saját csoportjukból, 
valamint a szakszervezeti bizalmiak közül kerültek ki. Tehát a népnevelQk kvázi saját 
maguknak írogattak, a lakosságot nem igazán hatotta át a „levelezési láz”.24

Emellett – biztosítva a verseny nyilvánosságát – a faliújság jellegzetes helye és fóruma 
volt a versenykihívásoknak és a versenykihívási válaszoknak is. Az egyik legtipikusabb-
nak pedig az Prjárat, máshol „Láttunk”-nak nevezett rovat számított. SzerzQjének nem 
kellett egyebet tennie, mint nyitott szemmel járva végigsétálni az adott üzemben, szövet-
kezetben és felfedezni a hiányosságokat, leleplezni a mulasztókat, továbbá – természete-
sen névvel együtt – közzétenni a tapasztaltakat.25

A Csongrád megyei Szatymaz gépállomásán a népnevelQknek – az ellenQrök szerint 
– már 1949-ben sikerült a faliújságot fegyverként forgatniuk: „Legutóbb megkritizálták 
az agronómust, aki a munka elQl úgy szökik el, hogy motorra ül és egész nap nem lehet 
látni. A szöveget rajzzal színesítették. Az elmúlt héten az egyik traktorista az elQmelegítQ 
lámpáját elszántotta, s mikor a füstölgQ földet meglátta, megijedt. Másnap, mint felüle-
tes és saját árnyékától megijedQ ki volt rajzolva és szerkesztve a faliújságon. Az egyik 
traktoristának a gépállomástól 50 km-re elsüllyedt a traktora és beküldte a segédvezetQt, 
hogy hívja ki a gépállomás vezetQt és a fQgépészt, hogy ássák ki a traktort. A faliújsá-
gon lerajzolták a süllyedQ traktort és humoros szöveget írtak hozzá, melyben rámutattak 
ügyetlenségére és az önkezdeményezés hiányára.”26

Érdekes megoldást hozott, amikor a szemléltetQ agitációt is a szemléltetQ agitáción 
keresztül propagálták, vagy éppen annak elhanyagolását kritizálták. A gépállomások 
Fényszóróra keresztelt faliújságjának egyikén a politikai helyettes egy szomorkodó 
versenytáblát, egy könnyezQ faliújságot, valamint kiosztásáért könyörgQ, felbontatlan 
köteg Szabad Népet maga mögött hagyva magyarázza, hogy nincs ideje a szemléltetQ 
agitációra, mert termelQ munkát kell végeznie.27 Másutt magának a faliújságnak az ago-
nizálását is a faliújságon mutatták be. Jelen esetben pókok szQtték be, egyik közülük 
nagy csokor virágot nyújt át a politikai helyettesnek, ezzel köszönve meg, hogy hábo-
rítatlan lakhelyet biztosított számára. A pók persze nem csupán a faliújság elhanyagolt-
ságát igyekezett érzékeltetni, hanem a kulákokra történQ asszociációt is magában hor-
dozta.28 A népnevelQknek is volt faliújságjuk, melyet a Pártoktatás Házában saját maguk 
számára készítettek. Ez javarészt gyakorlati kérdésekkel foglalkozó írásokat közölt, de 
„marketingfunkciót” is betöltve – a sztahanovisták népszer_sítésének mintájára – segít-
ségével közszemlére bocsátották a legjobb propagandista fényképét és megosztották a 
sikert hozó munkamódszereket is.29

A kiküldött ellenQrök néhol csak ízléstelenséget találtak, de volt, ahol komoly politikai 
hibákba ütköztek. Gyakran fogalmaztak meg bírálatot a kritikai hang hiánya, a gyenge tö-
megkapcsolatok, a helyi jelleg elsikkadása miatt. A faliújságot sokszor újságkivágások, vagy 
rosszabb esetben igazgatói rendeletek kifüggesztésére használták. Továbbá az is elQfordult, 
hogy a szerkesztQbizottság – sok népnevelQcsoporttal egyetemben – csak papíron létezett, 
több helyen azért nem írták alá a cikkeket, ki ne derüljön, azok mindig ugyanazon ember 
tollából származtak. „Az alapszervezetekben ez oda vezetett, hogy a szerkesztQi funkciót alig 
tekintik pártmegbízásnak és elt_rik, hogy nem ritkán kétes, karrierista elemek sajátítsák ki. A 
pártszervezetek nem ismerték fel jelentQségét, hagyták, hogy a faliújságon felvetett problé-
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mák elsikkadjanak, nem figyeltek fel még arra sem, hogy a kritizálót üldözték” – olvasható 
az egyik jelentésben. Az kérdéses, vajon milyen karrierlehetQséget láthatott bárki is a faliújság 
szerkesztésében, ha egyszer ilyen rosszul és kis hatásfokkal m_ködött.

A népszer_sítQ akciókban, így a faliújság-kiállításokban is rejlett veszély, ha nem meg-
felelQen éltek ezekkel, ha például az elbírálás fQ szempontjává a kivitelezést, nem pedig 
a tartalmat tették. A kritika szerint a dekorációs elemek túltengésének hatására a kiemel-
kedQ dátumok tiszteletére indokolatlanul díszes és költséges m_vek láttak napvilágot. 
Mindemellett a faliújság használatát – és az egész agitáció m_ködtetését – az erQk szétfor-
gácsolása, a szervezetlenség és az egyeztetések hiánya jellemezte. Nem egy jót készítettek 
el, hanem sok rosszat. Külön volt a pártnak, a szakszervezetnek, a DISZ-nek stb. sajátja, 
egyikre sem jutott elegendQ idQ és energia, egyik sem ütötte meg a kívánt színvonalat.

(A plakát) A többnyire helyben elkészített faliújsággal szemben a központi, de legalábbis 
megyei szinten gyártott és ennek megfelelQ körben terjesztett propagandaplakátokkal a 
propagandistáknak csak annyi dolguk volt, hogy elhelyezzék Qket a párt által pontosan 
kijelölt helyiség, pontosan meghatározott falfelületén.

A 19. század végén kialakult magyar plakátm_vészet 1945-re már nagy múltra tekintett 
vissza, a m_fajban rejlQ propagandalehetQségeket a megbukott szélsQjobboldali hatalom 
éppolyan tudatosan használta ki, mint a késQbb alakult pártok.30 Az újjáépítés idQszaká-
ban a sajtó mellett a plakát is fontos szerephez jutott, közérdek_ információkat közölt a 
lakossággal saját, egyéni kifejezQeszközeivel. A fellendülés meghozta a háború utáni elsQ 
plakátkiállítást is, amelyet 1948-ban a Nemzeti Szalonban rendeztek meg. Az ehhez ké-
szült kiadvány bevezetQjében a baloldali pártok ideológiája szerint vizsgálták a plakátok 
társadalmi feladatát. Az MKP-hoz f_zQdQ alkotások egyik fQ témája már ekkor az éberség 
és az ellenségkeresés volt, a politikai ellenfelek, a reakciósok, a feketézQk és az árdrágítók 
ellen a karikatúra és a szatíra fegyverét vetették be.31

A politikai fordulat után a rövid ideig jellemzQvé vált sokszín_séget e m_fajában is a szür-
keség váltotta fel, a követett szovjet modellnek megfelelQ vizuális nyelv vált egyeduralkodó-
vá. A m_vek egyformává váltak, a különbségek pedig minimálissá. A m_vész „keze nyoma” 
alig volt tetten érhetQ: „Az utcatapétákon megsz_nt egyéni hang helyett a plakátkórus barokk 
akkordokkal sulykolja az új trendet. ZászlóerdQs díszletei, magabiztosan menetelQ, szavazó, 
dolgozó, sQt üdülQ figurái, jelmondatai tükrözik a személyi kultusz megalomán reprezentá-
cióját, lépték- és ízlésvesztését, kritikátlan szovjetb_völetét.”32 A plakátm_vészet átpolitizá-
lásának következtében a kereskedelmi és politikai plakátok m_faja ekkortájt szinte teljesen 
egybeolvadt, mindkettQ tanítani, felvilágosítani akart. A megszaporodott tömegrendezvények, 
tömegmozgalmak árnyékában már az új követelmények szerint születtek meg a korszak pla-
kátjai, melyek közül számos a m_faj alapvetQ törvényszer_ségeinek sem tett eleget.33

A m_vészek befolyásolásának fontos eseményei voltak azok a különféle ankétok, ahol 
– a meghívott szovjet szakértQket irányítása alatt – a résztvevQknek el kellett határolniuk 
magukat a dekandensnek ítélt irányzatoktól és m_velQiktQl. A koalíciós években nem volt 
ritka, hogy ugyanaz a m_vész egyszerre több pártnak is dolgozott. A választások elQtt 
pedig olyannyira megnQtt a kereslet, hogy „dilettánsok, rajzolgató jóbarátok” is lehetQsé-
gekhez jutottak. A propagandafQnökök nem m_értQk voltak, hanem ideológusok, eszerint 
válogattak az alkotók és m_veik között.34 A téma kutatói szerint az igazán nagy m_vészek 
is hozzásimultak az elvárásokhoz, „az alkalmazott grafikusok alkalmazkodtak”. A két 
háború között is alkotó Konencsi György 1950-es, kockás asztalon a reggeli kávé mellé 
szervírozott Szabad Népet ábrázoló plakátját például még saját stílusában megszületett 
alkotásként tartják számon, azonban az egy évvel késQbbi munkáját már a sematizmus 
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iskolapéldájának nevezik. Utóbbin kanonikus öltözékben, kikozmetikázott munkás és pa-
raszt áll az MDP nemzetiszín zászlója elQtt.35

(Vándorkiállítástól az agitációs levelezQlapig) Az elQbbieknél nagyobb szabású megol-
dást jelentett a propaganda-kiállítás, amely javarészt valamilyen általánosabb témát ölelt 
fel, egy-egy üzem vagy gazdaság termelési eredményeit, vagy éppen a párt történetét, 
pártvezérek életét dolgozta fel. A bemutatás eszközéül szövegekkel, képekkel, rajzokkal 
díszített tablók, esetleg üveges vitrinek szolgáltak, a bemutatott tárgyak pedig kortárs da-
rabok voltak, az adott ipari, gazdasági egység termékei. Két változatként a vándorkiállítás 
és a selejtkiállítás említhetQ meg.

ElQbbit elsQsorban a politikailag elmaradottnak, „reakciósnak” minQsített vidéki te-
rületekre küldték és a mezQgazdasági munkálatok miatt a téli hónapokra idQzítették.36 
Megjelenítették a dolgozó munkásság és parasztság múltját, felszabadítás elQtti nyomorát, 
valamint jelenét, az ötéves terv létesítményeit. Ilyen jelleg_ kiállításokat minden község-
ben, tszcs-ben és állami gazdaságban ajánlatos volt szervezni.37

A selejtkiállításokat – melyek a formai kivitelezés tekintetében inkább egy termékbemu-
tatóhoz hasonlítottak – ezzel szemben az üzemekben rendezték meg. A kiállítási darabokat 
standszer_ bódékban helyezték el, és buzdító feliratokat, rajzos szövegeket ragasztottak rájuk: 
„Selejttel a népgazdaságunkat gyengíted”, „Selejtjeiddel az imperialistákat szolgálod ki.”, 
„MinQségi munka fokozásával a békéért.” stb. A pulton sorakozó selejtdarabok mellé kis 
pálcikákra ragasztott cédulákra írták fel azok termelési értékét és azt, mennyi ruhát, élelmet 
stb. lehetett volna venni az összegbQl, de persze a károkozó kilétét sem hagyták homályban.38

A legnagyobb volumen_ propaganda-kiállítás megrendezése egybeesett a Rákosi 
Mátyást övezQ személyi kultusz tetQzésével. A pártvezér 60. születésnapján, 1952. márci-
us 9-én a „Rákosi elvtárs élete” címmel debütáló tárlat méreteit és a körülötte keltett fel-
hajtást illetQen is kiemelkedQ vállalkozás volt. A Kúria épületében megrendezett kiállítás 
két fQ részbQl, egy életrajzi bemutatásból és a Rákosinak küldött születésnapi ajándékok 
felvonultatásából állt. Mivel az életút egyes állomásaihoz (így például Rákosi 1920-as 
évekbeli tevékenységéhez) nem párosult elegendQ tárgyi emlékanyag, ezért a hiányt 1945. 
után készült m_alkotásokkal pótolták. A cél természetesen nem a történeti hitelességre 
való törekvés volt, hanem a minél nagyobb propagandahatás elérése.39

A következQ típust jelentQ kirakat alatt általában a szövetkezeti boltok kirakatát kellett 
érteni, ahol „ideiglenes kiállítást” rendeztek az árurejtegetQvé kikiáltott kulákok lefoglalt 
ingóságaiból, a talált ruhából, cipQbQl, élelmiszerbQl. Varga Domokos, a Falurádió egykori 
munkatársa így számolt be az ezzel kapcsolatos benyomásairól: „Itt vagy ott a faluban, a kira-
katba ki volt téve egy pár kiló cukor, néhány darab szappan […] Olyan szánalmas, vérszegény 
gy_jtemény volt, még, mint kirakat is. És az volt az impresszióm, hogy nem egy dolgot Qk 
tettek oda, hogy legalább annyival több legyen.”40

Rokonm_fajnak számított a „kirakat-újság”, amely forgalmas helyeken üveg mögé tett saj-
tóanyagok, képek, újságkivágások, cikkek elhelyezését jelentette. Elvárták, hogy a népnevelQ-
csoport egy tagja ennek közelében állomásozzon és hívja fel a fontosabb írásokra az érdeklQ-
dQk figyelmét.41 Ez az elgondolás teljesen irreális, a vészesen fogyó káderkészlet éveiben pe-
dig teljesíthetetlen is volt, hiszen e szerint egy embernek az lett volna az egész napos feladata, 
hogy a kirakat mellett strázsáljon és tegyen róla, hogy az arra vetQdQ dolgozók ne haladjanak 
tovább anélkül, hogy vetnének egy-egy pillantást az üveg mögött megbújó közleményekre.

A fali táblát gy_jtQfogalomként használták, altípusait a versenytábla, a sztahanovisták arc-
képcsarnoka, a dicsQségtábla és a szégyen- vagy pellengértábla jelentették. A dolgozók verse-
nyét és annak népszer_sítését a versenypropagandista szervezte meg. Az élenjárókat száguldó 
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repülQvel, vonattal, busszal, a mögöttük sorakozókat autóval, biciklivel, gyalogossal, végül a 
sereghajtót szamárral szimbolizálták. A versenyszellem erQsítése érdekében az aktuális állás-
ról grafikon-képek számoltak be.42 Ugyanakkor a versenytáblát is lehetett manipulálni. Például 
úgy, hogy a két vetélkedQ község egyike a versenytárs korábbi eredményeivel vetette össze a 
sajátját. Több jelentésben szerepel, hogy teljesítményük meghamisításától az egyéni verseny-
ben lemaradók sem rettentek meg és egyszer_en átírták az elért százalékukat.43

„1 darab jókarban lévQ nQi kerékpár eladó” – e mondat származási helyéül a jelentés 
készítQi a pusztakengyeli versenytáblát nevezték meg. Noha a parasztok jót mulattak a 
rendhagyó közleményen, a szerkesztQk arra szólították fel Qket, szégyelljék magukat, mert 
a munkaverseny komoly dolog, „a szocialista termelés lendítQ ereje”, az ilyen versenytáblá-
nak pedig csak az ellenség örül. A vezetés – úgy érezte – ezzel ismét rámutatott arra, hogy 
az éberség lanyhulását észlelQ „reakció” bármilyen felületet képes volt saját céljaira kisajá-
títani.44 Minden visszásság dacára versenytáblát az ellenQrök a begy_jtés, munkafelajánlás 
idején az üzemek, községek javában találtak, így megállapíthatjuk, a faliújság után ez lehe-
tett a szemléltetQ agitáció második legelterjedtebb, helyben készített eszköze.45

Ahogyan neve is mutatja, a dicsQségtábla az élenjárókat, a tervet túlteljesítQket, a 
munkamódszer megjavítókat, az újítókat vagy egyéb tekintetben kimagasló eredményt 
elérQket „reklámozta”, az Q példájukkal igyekezték ösztökélni a többi dolgozót is. A 
sztahanovisták tiszteletére pedig önálló arcképcsarnokot készítettek, portréik mellé elért 
eredményeiket, kidolgozott újításaikat is feltüntették.

Mindközül a szégyentáblára lehetett a legkönnyebben felkerülni. Ehhez nemcsak a 
tervteljesítésben való lemaradás szolgáltatott indokot, elég volt egy pár perces reggeli 
késés, egy hanyagul elvégzett feladat is. Így szégyenítették meg a pontatlanokat: „Mi va-
gyunk azok, akik ötéves tervünk teljesítését gátoljuk azzal, hogy a mai napon elkéstünk.” 
Az ilyen és ehhez hasonló „önkritikai megnyilvánulást” – a személyenkénti bírálat je-
gyében – az érintettek névsora követte. Kedvelt módszer volt a késQn jövQk által okozott 
kár számszer_ összegzése is: „1950. március 1-tQl 1951. március 1-ig egy év alatt 1134 
dolgozó késett el, 303.924 Ft, ezt vennék rajta: rádió, ruha, bicikli”.46

A következQ típusba sorolható röplapok számtalan formában, sokféle témában és több-
nyire egy adott réteget megszólítva árasztották el az országot. A különbözQ bet_típussal 
és mérettel szedett szövegekhez néha rajzokat, ábrákat is mellékeltek. A színes plakátok-
kal ellentétben ezek fekete-fehérek voltak, egyszer_ kivitelezésük lehetQvé tette, hogy 
helyi szinten is gyorsan, olcsón és nagy példányszámban állítsák elQ és terjesszék Qket. A 
röplapokat az agitáció különféle alkalmain, rendezvényeken, ünnepségeken osztogatták.

A korszakban ugyancsak gyakori eszköznek számított a harci röplap és a villám, ame-
lyek hivatalosan a faliújság két megjelenése között terjesztve, pár soros szöveggel láttak 
napvilágot. A kettQ közötti különbség abban állt, hogy míg a harci röplapot szétküldték, 
addig a villámot adott helyen kifüggesztették, például szívesen tették ki a kulákok kapujá-
ra. Természetesen ezeket a hatóság által elhelyezett „alkotásokat” nem lehetett önkez_leg 
eltávolítani. Olykor a kiválasztott, vagy éppen önként jelentkezQ szomszédok feleltek a 
„dekoráció” sértetlenségének megóvásáért. Így egy ártalmatlannak t_nQ falragasz, vagy 
röpcetli is képes volt tovább növelni a megbélyegzett emberekben az elkeseredettség és 
a kiszolgáltatottság érzését. Ezen módszerrel éltek egyébként a verseny során is, csigát, 
repülQt ragasztottak az élenjárók, illetve a lemaradók kerítésére.47

A szemléltetQ agitáció ritkábban elQforduló kellékei között találkozhatunk még az új-
ságkivágásokból összeállított, hordozható albummal is, amely sokféle tartalmat kis helyen 
tömörítve az agitátor mozgatható gy_jteményeként funkcionált. A célszemélyek üdvözlésé-
re, az élenjárók méltatására agitációs levelezQlapokat küldtek szét. Az MNDSZ-tagok élve 
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ezzel a lehetQséggel gyQzelmi jelentést kézbesítettek a legjobban teljesítQ bányászoknak, 
úgynevezett Szürke levelet pedig az elmaradóknak, igazolatlanul hiányzóknak.48 Bevett 
módszer volt a feleségnek írni, tájékoztatni arról, a férj mulasztása, késése, selejttermelése 
mennyi pénzbeli veszteséget okozott a családi kassza számára. Végül még megemlíthetjük a 
térképet, zsebtérképet, amely egyrészt a nemzetközi események könnyebb megértésének se-
gédeszközéül szolgált, másrészt pedig a közelebbi régiók, járások eredményeit mutatta be.49

A szemléltetés tucatnyi eszközét sorra véve joggal merülhet fel a kérdés, az agitációs gárdák 
egyáltalán igénybe vették-e a rendelkezésre álló kellékeknek, ha nem is mindegyikét, de leg-
alább felét, harmadát. Valószín_leg – a mintacsoportokat leszámítva50 – a többség nem, hiszen 
– mint arra fentebb utaltam – a pártszerveknek egy-egy csoport szükséges létszámmal való 
feltöltése is súlyos problémát okozott, nem még az aprólékos szabályok betartatása. Ennek 
ellenére a propagandaosztály nyomdái megállíthatatlanul ontották magukból a szemléltetQ 
anyagokat, illetve az elkészítésüket aprólékosan taglaló és népszer_sítQ brosúrákat.

(A felhasználás és az eredményesség foka) Az MDP a kreatív ötletekkel elQálló és ma-
gabiztosan cselekvQ népnevelQket szerette, akik felismerték, kihez hogyan kell szólni és 
fel is használtak ehhez minden – pártszer_ – lehetQséget. A felkarolandó, helyi kezde-
ményezések között találékonyabbnál találékonyabb megoldásokra bukkanhatunk, szinte 
minden terep és esemény alkalmasnak bizonyult arra, hogy a párt érdekében egy-két jó 
szót lehessen szólni.51

Az agitációnak a különféle kiadványokban és segédanyagokban megfogalmazott, ide-
ális m_ködtetése az esetek többségében igen távol állt a valóságtól. A gyors, események 
elébe vágó meggyQzésnek egyik legfQbb gátja maga a pártvezetQség volt, mivel nem ju-
tatta el azokat az információkat a népnevelQkhöz – vagy legalább a propagandistákhoz –, 
amelyek birtokában elQre befolyásolni tudták volna a közhangulatot. A visszatérQ hibák 
közé tartozott, hogy a meggyQzésért felelQs káderek túlságosan a központra hagyatkoztak, 
az érveket nem önállóan dolgozták ki, és elvesztek az apró szervezési munkálatokban.

Mindemellett nem egyszer megesett, hogy a helyi pártszervek kisajátították a népne-
velQket, egyszer_ végrehajtónak használták Qket, találóan fogalmazva: „pajzsként tolta 
maga elé az apparátus a népnevelQket az elégedetlenség felfogására”. Ennek jellemzQ 
eseteként említhetQek meg az úgynevezett „villám-begy_jtések”.52 A begy_jtQvé süly-
lyesztett agitátorok pedig az esetleges ellenállásra számítva a rendQrség és a karhatalom 
igénybe vételével igyekeztek kellQ nyomatékot adni „kérésük” teljesítésének. Néhol még 
a házkutatás során is bevetették Qket, ezáltal személyük a lakosság szemében sok esetben 
összefonódott a törvénytelen intézkedésekkel.

Az agitáció hatékonysága számszer_en ugyan nem volt mérhetQ, a párt mégis meg-
próbálkozott ezzel. A diktatúra olvasatában a képlet egyszer_ volt: ahol szárnyaltak a 
termelési mutatók, ott jól ment az agitáció, ahol viszont nem sikerült teljesíteni a tervet, 
ott mindig az ellenség keze nyomát kellett keresni, az ellenség pedig csak az éberség lany-
hulásával tudott érvényesülni, tehát a népnevelQk figyelmetlenségébQl, gondatlanságából 
adódóan.53 Az ennek orvoslására megfogalmazott javaslatok állandó elemeként pedig a 
népnevelQcsoportok megszilárdítása, a szociális összetételük arányosítása, a tagok kép-
zettségének emelése, az ellenQrzés fokozása és az irányítás javítása szerepelt.

Az elért hatásfokot illetQen a jelentésekbQl, beszámolókból, ha a meggyQzöttség százalé-
kos fokára nem is, de tipikus jelenségekre következtethetünk. Ezen dokumentumok mindig 
az eredmények felvonultatásával kezdQdtek, aztán a hiányosságok tételes felsorolásával foly-
tatódtak, és ebben teljesedtek ki igazán. Majd ezek orvoslásául természetesen megszabták az 
elvégezendQ feladatokat, a kívánt szervezeti és személyi változtatásokat. Itt azonban sosem 
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szerepelt a hibás gazdaság- és társadalompolitikai elgondolások beismerése, vagy éppen a 
lakosság véges terhelQképességének tudomásul vétele. A pártvezérek tévedhetetlenségéhez 
nem férhetett kétség, a vétkes mindig egy szinttel lejjebb volt keresendQ, a legalsó szinten, a 
lakossággal közvetlen kapcsolatban állva pedig éppen az agitátorok fejtették ki – vagy éppen, 
hogy nem fejtették ki – minden kritikára alkalmasnak bizonyult tevékenységüket.

Ahogyan az osztályharc, úgy az agitáció is soha véget nem érQnek bizonyult, nem volt 
elég több hónapig gyQzködni valakit, egy-egy személyre akár éveket is rá kellett szánni. 
A népnevelQk azonban többször bizonygatták, minden szándék, kitartás és a legnagyobb 
meggyQzQ erQ ellenére a leghatékonyabbnak két érv bizonyult: a fenyegetés és a pénz-
szerzés lehetQségének felvillantása.54 Így az elért hatás a hitbéli meggyQzQdés és feltétel 
nélküli elkötelezQdés helyett sokkal inkább a megfélemlítettség és az abból fakadó meg-
alkuvás, csendben maradás lett.

Tehát hiába állandósult az MDP gyQzelmi propagandája, a megszerzett impériumhoz 
valós társadalmi támogatást nem tudott biztosítani. A hatalmi elsQséghez nem férhetett 
kétség, de a meghozott intézkedések – így az iskolák államosítása, a Mindszenty elleni 
fellépés – már a kezdeti években felszínre jutatták a lakosság ellenszenvét.55 A propagan-
dának a valós viszonyokhoz nem sok köze volt, amit a lakosság elég hamar a saját bQrén 
is megtapasztalt, ezért, ha valaki nem hitt az MDP-ben – vagy egyszer kiábrándult belQle, 
onnantól kezdve – szükséges és kikényszerített együttm_ködését nem az elvi elkötelezQ-
dés motiválta. A valós lojalitás valószín_leg nem a villámokból és nem a faliújság-cik-
kekbQl táplálkozott, mindezek ahhoz járultak hozzá, hogy irányt mutassanak, megértse 
általuk a dolgozó, mit kell mondania és tennie ahhoz, hogy ne essék az éberségi és ellen-
ségkeresési hisztéria áldozatául. Így a többség meghallgatta a népnevelQt, kiakasztotta a 
plakátot, megírta a levelet a faliújságnak, hogy emiatt ne legyen baja, de nem a hallottak 
alapján döntött a lojalitás mellett, hanem – az 1951–1952-re egyre jobban érezhetQ – 
kényszer súlya alatt.
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