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A dolgozatnak a célja, hogy feltárja egy olyan pártnak a népművelésre vonatkozó 
elképzeléseit, amely nem állt a politikai pluralizmus alapján, de a sajátos magyar és 
nemzetközi helyzetben azt átmenetileg 1946 őszéig elfogadta. A Magyar Kommunista 
Párt (MKP) a II. világháború előtt ugyanis annak a nemzetközi kommunista mozgalomnak 
volt a része, amely a művelődésnek a tömegek kulturális felemelése mellett a politikai 
harcban, a hatalomért folytatott küzdelemben kiemelkedő jelentőséget tulajdonított.

A tanulmány bemutatja azt is, hogy a kommunista párt miként vett részt a kultúra 
demokratizálásában, és milyen szerepe volt a szabadművelődés kialakításánál, továbbá 
megismertet a „hagyományos” kommunista népművelés politikai értelmezésével, a 
kultúrának a politikai harc szolgálatába állításával. Az elemzésből megtudjuk, hogy 
a kultúra különböző ágazatai közül a népművelés miként lett az MKP legkorábban 
átpolitizált és a politikai taktika szolgálatába állított területe.

(A kulturális élet demokratizálása) 1944 végén, 1945 elején valamennyi demokratikus 
párt abban egyetértett, hogy Magyarországon egy korszinten álló, a demokratikus beren-
dezkedésnek megfelelő kulturális életet kell teremteni. A demokratikus Magyarország 
létrehozásakor a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba (MNFF) tömörülő erők a mű-
velődéspolitika egyes ágazatai közül a legkevésbé a népművelést dolgozták ki. A legak-
tívabb politikai erő, a Magyar Kommunista Párt 1944-es programjában a népműveléssel 
alig foglalkozott. A pártot a kulturális kérdések is érdekelték, de átfogó koncepciója a 
népművelésre neki sem volt.

A háború utáni művelődéspolitika a kultúra demokratizálására törekedett. A de-
mokratikus célkitűzés pluralista keretben a kultúra szabad érvényesülését jelentette. 
Kialakulhatott egy új típusú kulturális nyilvánosság, alulról jövő kezdeményezések 
indulhattak el. Az alulról jövő kulturális kezdeményezésekben fontos szerepet töltöttek 
be például az üzemi bizottságok. E bizottságok a munkaügyi, érdekvédelmi, jóléti és 
egészségvédelmi feladatok mellett felhatalmazást kaptak arra is, hogy a gyárak kulturá-
lis intézményeinek létrehozását a maguk részéről is szorgalmazzák.1

Az új népművelés modernizálása a szabadművelődéssel kezdődött. A szabadművelődés 
a politika direkt szolgálatát felvállaló centralizált népművelés tagadásaként jött létre, a 
társadalom autonóm kulturális szerveződéseit hozta működésbe. A politikai demokrácia 
által biztosított feltételek mellett a pártok és a társadalmi szervezetek szabadon hozzáláttak 
népművelési munkájukhoz akkor. A Magyar Kommunista Párt kezdetben elsősorban a 
munkásság körében kívánta kifejteni kulturális tevékenységét. A kulturális ügyek irányítása 
a Tömegszervezetek Osztályán kezdődött el március 10-én. Az osztályon belül a kulturális 
osztály azzal a céllal jött létre, hogy a tömegszervezetek kultúrmunkáját irányítsa, ahol 
szükségesnek mutatkozik, kultúrszervezeteket létesítsen és a széles közvéleményt 
kulturálisan befolyásolja. Célkitűzését három területen próbálta megvalósítani:

1. A kerületi tömegszervezetek kulturális osztályának megalakításával.
2. A Munkás Kultúrszövetségen (MKSZ) keresztül.
3. A munkásszínházak segítségével.
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A Magyar Kommunista Párt a Szociáldemokrata Párttal (SZDP-vel) közösen alapított 
Munkás Kultúrszövetségnek fontos szerepet szánt. E szervezet lett volna hivatott arra, 
hogy megszervezze, irányítsa és programmal lássa el a széles tömegeket. A kommunisták 
elképzelése az volt, hogy a munkásszínházak (Kisfaludi, józsefvárosi és erzsébetvárosi) 
az MKSZ-től független fognak működni.2

(Pluralizmus és népművelés) A demokrácia, a politikai pluralizmus a népművelés-politi-
ka újraértékelését is megkívánta. Megváltozott, új viszonyok között a népművelés a két 
háború közötti formájában már nem szerveződhetett újjá. A politikai tagoltságnak meg-
felelően kezdett újjászerveződni a kulturális élet. A politikai pluralizmus megteremtette 
a különböző párt-, az eltérő érdek- és véleménycsoportok számára a kulturális nyilvá-
nosságot és a társadalom kulturális öntevékenységének teret biztosított.

A sokféleképpen tagolt magyar társadalom nemcsak politikai felfogásban, hanem kul-
turálisan is tagolt volt. A kultúra működési mechanizmusának is biztosítani kellett a sok-
színűséget, más szóval a pluralizált művelődésnek érdekképviseleti szabadságot kellett 
tükröznie. A kulturális tagoltság nem zárta ki a konszenzust, mert valamennyi politikai 
erő a demokratikus kultúra megvalósítását deklarálta, a szabadművelődést elfogadta. A 
népművelés kulturális funkciója mellett a munkáspártok nem titkolt művelődéspolitikai 
célja a politika szolgálata volt, ezért kulturális akcióiktól a pártjaik tömegbefolyásának 
növekedését várták.

A demokrácia kiépülésével a Magyar Kommunista Párt művelődéspolitikájában 
meghatározó szerepet játszó munkásművelődésben is új fejezet kezdődött. A tiltást, az 
üldözést a szabad fejlődés szinte korlátlan lehetőségei váltották fel. Problémát jelentett 
ugyanakkor, hogy 1945 elején a munkáskultúrán mást értettek a munkáspártok ezzel a 
kérdéssel foglalkozó vezetői, megint mást a munkáskultúra irányítói.

1945. február 17-én a két munkáspárt vezetőségi ülésén az MKP vetette fel 
Munkás Kultúrközpont vagy Munkás Kultúrszövetség elnevezéssel kulturális szervezet 
létesítését.3 A tárgyalások azonban rövidesen elakadtak, az MKSZ alakuló ülésére ezért 
csak március 16-án került sor.4 Az alakuló ülésen megoszlott a vélemény, hogy az 
MKSZ a társadalom mely osztályaira, rétegeire építse programját. Az SZDP szerint a 
Munkás Kultúrszövetség a munkások kulturális tevékenységét irányítsa. A kommunisták 
azt a javaslatot tették, hogy a szövetség hatósugarát a munkáspártok politikájával 
szimpatizáló tömegekre és a koalíciós pártokra is terjesszék ki.5 A Tömegszervezetek 
Országos Kulturális Alosztálya az MKSZ első és legfontosabb feladatának az üzemek, 
a szakszervezetek és a különböző már meglévő és tradícióval rendelkező egyesületek 
megszervezését és beszervezését látta. Az osztály feladatként fogalmazta meg, hogy 
munkásszínjátszó szemináriumokat kell létesíteni a legtehetségesebb munkások részére. 
A zenei csoport feladatát pedig a munkás zeneoktatás, a munkás dalkórusok és zenekarok 
megszervezésében látta. A képzőművészeti szakosztály tevékenységét a szocialista 
festők kiállításával kívánta kezdeni. Rajz- és festőiskolákat akart a legtehetségesebb 
munkások számára szervezni. Gondoskodni kívánt a tárlatvezetésekről is. Az irodalmi 
szakosztállyal kapcsolatban a Magyar Kommunista Párt a legfontosabbnak a csoportok 
irodalmi anyaggal való ellátását tartotta.6

A két munkáspárt közös kulturális szerve a megalakulás utáni hónapokban 
sikereket ért el. Az MKSZ első alapítása a Svábhegyen a Képzőművészeti Szakosztály 
munkásművész telepe volt. A Kultúrszövetség jelentős munkája a május 1-i ünnepségek 
kulturális műsorainak a megrendezése volt.7 Sorra alakultak az MKSZ kerületi csoportjai 
is, amelyek elsősorban az aktuális politikai tartalmú előadások rendezésére vállalkoztak. 
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Júniusban kezdődött a Szövetség szavalókórus vezetőket képző tanfolyama és tíz 
előadásból álló előadássorozata „Társadalom és színházak” címmel A színházi évad 
beindulásával az MKSZ megkezdte a munkásközösség szervezését a fővárosi színházak 
legkiemelkedőbb előadásaira. A színjátszó szakosztály 1945 őszétől Munkásszínpad 
címmel időszakosan megjelenő folyóiratot is kiadott.8

A koalíciós pártok közül sem a Független Kisgazdapárt, sem a Nemzeti Parasztpárt 
nem kívánta kulturális befolyását a munkásságra kiterjeszteni, ezért e rétegek között 
végzett munka sem kapott jelentőséget a parasztpártok művelődési elképzeléseiben.

A munkásság kulturálódása szempontjából fontos szerepet játszó Munkás 
Kultúrszövetség kibővítésével kapcsolatban 1945. július 4-én az MKP titkárságához 
javaslat érkezett. A javaslat közel állt ahhoz az elképzeléshez, amit a párt az MKSZ 
létrejöttekor képviselt. Egy koalíciós alapokon álló kultúrszervezet létrehozására. Hay 
Gyula és Hont Ferenc még Moszkvában tervet készített, amelyet most keresztülvihe-
tőnek tartottak. Úgy ítélték meg, hogy szükség van egy olyan kultúrszövetség felállí-
tására, amely az összes kultúregyesületet összefogná és irányítaná. Ennek érdekében 
javasolták az MNFF-be tömörült pártok és szervezetek közös kultúrszervezeteinek a felál-
lítását Demokratikus Kultúrszövetség néven. A Demokratikus Kultúrszövetség feladata lett 
volna a demokratikus egyesületek, pártok kulturális munkájának a támogatása, a műkedvelő 
mozgalom szervezése és irányítása, a kulturális színvonal emelése, valamint a közönség 
megszervezése és érdeklődésének irányítása. A javaslattevők a DKSZ-ban, mint csúcsszer-
vezetekben egyesíteni kívánták az összes demokratikus egyesületet, mint résztvevőket.9

Egy népfront jellegű népművelési szervezet létrehozásának az eltérő népművelés-
politikai alapon álló pártok között nem volt reális politikai alapja ebben a témában, ezért 
konszenzus nem alakulhatott ki. Így az MKSZ koalíciós alapon történő kiszélesítésére 
nem került sor, de a szervezet sokoldalú és színvonalas munkájával hozzájárult a 
munkások művelődéséhez. Ugyanakkor a politikai pluralizmusnak megfelelően a 
sokszínűség jegyében, koalíciós alapon jött létre az Országos Szabadművelődési Tanács 
1945. október 14-én. A Tanács az iskolán kívüli nevelés minden kérdésében a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) tanácsadó szerve lett. Tagjai az MNFF pártjai, a 
vallási felekezetek jelöltje és a tudományos szervek képviselői közül kerültek ki.10 1945-
től egy sokszínű, részben eltérő felfogású népművelés körvonalai bontakoztak ki, és úgy 
látszott, hogy sikerült a különböző irányzatok képviselőiből egy modern, a nemzetközi 
színvonalhoz közelálló, nemzeti identitást erősítő magyar művelődésügyet szolgáló 
szervezetet létrehozni.

(A falusi művelődés szervezése) A parasztpárti és kisgazdapárti népművelés-politika 
szerint a szabadművelődés felszámolja a falu kulturális passzivitását, létrejönnek a 
parasztság kulturális egyletei és szabadon, minden korlátozás nélkül működhetnek. 
Másként viszonyult viszont a falun folytatott kultúrmunkához a Magyar Kommunista 
Párt. Egyrészt a kultúrmunka és a politika közti viszony eltérő értelmezése, másrészt a 
kommunista befolyás alatt álló paraszti rétegek kulturális aktvitása miatt. Politikai szem-
pontok miatt a párt számára a falu nagyon fontos volt. A kommunisták kultúrmunkáját 
ugyanakkor akadályozta, hogy a párt bázisát jelentő szegényparasztságnak gyengék vol-
tak a kulturális tradíciói. Az MKP májusi pártértekezlete után jelentős lépések történtek 
a falusi kultúrmunka területén.

A párt népművelési politikájában bekövetkezett változását tükrözi a Tömegszervezetek 
Osztályának 1945. július 29-i körlevele. A körlevél megállapította, hogy a fővárosban már 
hónapok óta jól működő MKSZ után elérkezett az idő, hogy az MKP kultúrszervezetei 
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vidéken is kiépüljenek. Az MKP, SZDP és NPP bevonásával az osztály célja az volt, hogy 
a legszélesebb néprétegek részvételével a dolgozó nép kulturális színvonalát felemelje, 
a kulturális munkát támogassa, elősegítse a haladást a szabadság és a demokrácia szel-
lemében. A terv megvalósítása érdekében a területi titkárságnak egy megfelelő személyt 
kellett megbíznia a kultúrügyek irányításával, aki közvetlenül a Központi Vezetőség (KV) 
Tömegszervezetek Kultúrosztályának van alárendelve és beszámol a kulturális egyesüle-
tek megalakulásáról. A körlevél arra is felhívta a figyelmet, hogy a meglévő kultúregyesü-
leteket, dalköröket, zenekarokat és a helybeli kultúrembereket (írókat, művészeket) és más 
kultúrával foglalkozó intellektueleket meg kell nyerni a közös munkára. Miután a vidéki 
kultúregyesületek létrejöttek, azonnal vegyék fel a közvetlen kapcsolatot az Országos 
Munkás Kultúrszövetséggel. A vidéki szervek elnevezése terén a pártközpont rugalmas 
volt, mert az elnevezéssel tetszés szerint járhattak el. Lehetett például Dózsa-kör, Ady-kör 
stb. A vidéki kultúregyesületek első programja az egész ország területén egységesen meg-
rendezendő aratóünnepség lett volna.11

A vidéki lakosságra gyakorlandó befolyás fontosságát jelzi, hogy az Országos 
Propaganda Osztály Kultúrosztálya augusztusi munkatervében a parasztoktatás meg-
szervezését is tervezték.12 Augusztusban az Új Kenyér Ünnepe elnevezéssel ünnepsé-
geket rendeztek, ez a munkás-paraszt összefogás kultúreszközökkel történő segítésének 
egyik megjelenése lett volna. 1945 nyarán megjelent a Szabad Föld, amely bizonyos 
feladatokat vállalt a párt művelődési tevékenységének segítésében. Az első, augusztus 
29-i számtól kezdve gondot fordított az új gazdák felvilágosítására. A szeptember 9-i 
szám a paraszti olvasókörök hagyományait felelevenítendő olvasókörök megalakítására 
hívott fel. A kulturális tevékenységet bekapcsolták a választási küzdelem segítésébe, a 
politikai gyűléseket és más tömegmozgósító pártrendezvényeket vonzóbbá tevő, nem 
kifejezetten agitációs tartalmú kultúrműsorral.13

Az Országos Propaganda Osztály Kultúrosztályának augusztus havi munkatervében 
szerepel, hogy a vidékkel való kapcsolatot szorosabbá kell tenni. Ennek részeként minden 
területi propagandista mellett lennie kell valakinek, aki jártas kultúrkérdésekben.14 
A kultúrmunka megbecsülése azonban nem úgy alakult, ahogy a pártközpont azt 
feltételezte. Hay Károly László illegális kommunista képzőművész a Pártmunka októberi 
számában már arról írt, hogy a vidéken egyáltalán nincsenek tisztában a kultúrmunka 
fontosságával, pedig a jó kultúrmunka fegyver a párt népszerűsítéséért folytatott harcban. 
Hay kifejtette, hogy a színvonalas kultúrmunka a tömegek kulturális felemelkedését 
szolgálja, és hozzájárul a népi demokrácia ideológiai felépítményének kialakításához. 
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a kultúrmunka nem néhány különc elvtárs oktalan 
szórakozása, hanem igenis nagyfontosságú alkotórésze a párt munkájának.15

A választások közeledtével mindinkább előtérbe került a kulturális munka politikai jel-
lege. E felfogás a pártsajtóban is tükröződött. Vágó Ernő a Pártmunka októberi számában 
a kultúrmunka elsődleges szerepét a politika szolgálatában látta, ezért felszólította a kul-
túrcsoportokat, hogy azok vegyenek részt a választási kampányban. Még javában folyt 
a választási harc, de a Kulturális Alosztály már kidolgozott egy olyan munkatervet, 
amely a falusi munkára kívánta erőit összpontosítani. Az alosztály terve az volt, hogy 
a falu téli kulturális munkáját és a szórakozást kommunista vezetés alatt szervezik 
meg. Lényeges változást kívánt végrehajtani a szabadművelődés területén is, s a 
munkaterv szerint fokozottabb mértékben kívánt részt venni és befolyást gyakorolni a 
szabadművelődésre, ennek biztosítása érdekében e munkát komoly anyagi és erkölcsi 
támogatásban kívánta részesíteni. A VKM Szabadművelődési Ügyosztályára is be kí-
vánt juttatni egy kommunistát.16
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A párt számára a falusi kultúrmunka fontosságát jelzi, hogy az Agitációs Alosztály 
1945. novemberi munkatervjavaslatában a falvak számára vándorelőadások szervezése 
szerepelt, egyelőre kísérletképpen, az ország öt legnagyobb megyéjében központi elő-
adással. A vándorelőadások szervezésével az MKP elsősorban az egyház befolyását 
kívánta csökkenteni, mivel úgy ítélte meg, hogy a múltban a klérus nagy sikerrel tar-
tott más témakörű, de hasonló módon szervezett, úgynevezett missziós előadásokat. 
Az előadások a magyar demokrácia, a falu és a város problémáival kívántak foglalkozni.17

A falusi tömegek megnyerésére és annak dokumentálására, hogy a Magyar 
Kommunista Párt képviseli igazán a nemzeti hagyományokat, kisalakú és a címlapon 
képekkel ellátott, nemzeti színű keretbe foglalt nyolc-tizenhat oldalas füzetecskéket 
tervezett kiadni. A füzeteket a párt a „falusiak nyelvén” kívánta megírni. Azt akarta 
bizonyítani, hogy amiért a magyar demokrácia küzd, az nem új keletű, és hogy az MKP 
ezeknek a mélyen gyökerező nemzeti hagyományoknak a legkövetkezetesebb harcosa.18

A Magyar Kommunista Párt a népművelést kulturális funkciója mellett a demokráciáért 
és a szocializmusért folytatott küzdelem egyik legfontosabb területének tekintette, 
a kulturális akcióktól a párt tömegbefolyásának növekedését várta. A politikai harc 
időszakában ezért az MKP számára mindinkább felértékelődött a kulturális munka 
politikai fontossága. A kommunisták a népművelést bevonták a választási harcba, 
különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a falusi lakosság befolyásolásában.

(Kultúrmunka és politika) A nagyon sikertelen és kudarccal felérő 1945-ös őszi parla-
menti választások tanulságának levonása után a Magyar Kommunista Párt Propaganda 
Osztálya munkatervében megfogalmazta a legfontosabb ideológiai-kulturális feladato-
kat, amellyel erősíteni kívánta a pártszervezetek és tömegszervezetek munkáját általá-
ban, de főként a vidéki befolyás növekedését remélte. A cél érdekében kezdeményezte 
valamennyi területi bizottság mellett nem fizetett kultúrmegbízott beállítását, valamint 
a vidéki kultúrmunka megindítását, irányítását és ellenőrzését. A kultúrmunka haté-
konysága érdekében növelni kívánta a kultúrcsoportok nemzeti jellegét. Indítványozta a 
„Vándorkórus” megerősítését és központi pártkórussá fejlesztését. A Magyar Filmipari 
Rt. (Mafirt) közreműködésével legalább két keskenyfilmes autó állandósítását és a vidé-
ki pártszervezetek keskenyfilm-vetítővel való ellátását javasolta. A Mafirt és a pártmozi 
számára havonként két diapozitív készítését is tervezte. Azokon a vidéki gócpontokon 
pedig, ahol erre lehetőség volt, vándor színjátszó csoportok szervezését is ösztönözte. A 
film és a színjátszás előtérbe állítása azzal függ össze, hogy a választási agitáció egyik 
tapasztalata a kommunisták számára az volt, hogy a filmes és színjátszó kocsikat vidé-
ken a legnagyobb örömmel fogadták és mindenütt átütő sikerük volt.

A Propaganda Osztály arra a következtetésre jutott, hogy a kultúrmunkán keresztül 
az MKP el tud jutni olyan rétegekhez, amelyek a párttól távol állnak, és amelyeket 
agitációs eszközökkel nem igen tud elérni. A Magyar Kommunista Párt a kultúrmunka 
erősítését azért is tartotta fontosnak, mert vissza kívánta szorítani a több évtizedes ha-
gyományokkal rendelkező szervezeteket, mint például az 1935-ben alapított Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete [kezdetben Titkársága – a szerk.] 
(KALOT) tevékenységét. A népművelés terén az MKP a kezdeményezést a falvakban át 
akarta venni, ezért már télen, amikor a falusi lakosság ráér, kultúrműsorokat szándéko-
zott szervezni. A parasztság befolyásolása érdekében javasolta a régóta vajúdó Paraszt 
Kultúrszövetség megvalósítását Petőfi Szövetség néven. A falusi kulturális befolyás ter-
vezett növelésével függ össze, hogy a vidéki kultúrszervezetek számára a Színművészeti 
Akadémián kultúrvezetői tanfolyam indítását tervezte.19 A Magyar Kommunista Párt a 
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népművelésen keresztül befolyása alá akarta vonni azokat a rétegeket, akiket a politikán 
nem tudott. Tevékenysége azért arra irányult, hogy visszaszorítsa a korábban hagyo-
mányokkal rendelkező szervezeteket, és megpróbálta azokat saját világnézeti-politikai 
érdekeinek alárendelni. A KALOT-ot 1946-ban meg is szüntették. A kulturális munka 
hatékonyságának növelése érdekében az MKP központjában szervezeti változásokat is 
kezdeményeztek. A Propaganda Osztály 1946. április 3-án a marxista szellemű műve-
lési mozgalom szervezésére és irányítására az Országos Propaganda Osztályon belül 
Népművelési Alosztály felállítására tett javaslatot. Az Országos Propaganda Osztály 
javaslata szerint a népművelési alosztály feladata kiterjedne a falusi népművelésre és a 
városi népművelés céljára szükséges kiadványok megjelentetésére és terjesztésére.

A falusi népművelés feladata lett a Szabad Föld Téli esték előadásai, a falusi nép-
könyvtárak, a falusi olvasókörök, a szabad iskolák, valamint a gazda- és társas körök 
szervezése. A városi népművelés a munkásegyetemeket, a munkásakadémiákat, a sza-
badegyetemet és a szabadlíceumot, a népművelési előadásokat, az esti tanfolyamo-
kat, a dolgozók iskoláját és az esti egyetemek világnézeti irányítását foglalta volna 
magába. A tömegszervezeti oktatás és propaganda keretében tervezték a szakszervezeti 
oktatást, az ifjúsági népművelést és egyéb tömegszervezetek propagandamunkáját. A 
Népművelési Alosztály feladata lett egy új kiadói osztály szervezése a Szikra Kiadónál.20 
A szabadművelődést csupán kulturális tevékenységnek tekintő Független Kisgazdapárt, 
valamint a Nemzeti Parasztpárt és a Magyar Kommunista Párt között – az eltérő értel-
mezés ellenére a témában – nem alakult ki a korszakra jellemző kiélezett konfliktus. A 
szabadművelődés talaján álló pártok számára a népművelésnek nem volt kiemelt hatal-
mi-politikai jelentősége.

A nemzetgyűlési választások értékelésénél viszont az MKP kiemelten kezelte a pa-
raszti bázis szélesítésében fontos szerepet játszó falusi kulturális munkát. A kommunista 
koncepciónak megfelelően Losonczy Géza a Szabad Nép 1945. december 30-i számá-
ban meg is fogalmazta, hogy a népművelés fő feladata a vidéki lakosság kulturális befo-
lyásolása. A cél érdekében az MKP a politikailag ekkor még „bizonytalan” helyzetben 
lévő népi író, Féja Géza segítségét is igénybe kívánta venni. A pártközpontból közölték 
a békéscsabai agitációs és propagandaosztály vezetőjével, hogy kérje meg az 1945 áp-
rilisában a politikai rendőrség foglyaként Békéscsabára került, majd Révai József köz-
benjárására szabadon bocsátott Féja Gézát, hogy készítsen tervet a falusi nép számára. 
A tervezetet az osztály Budapestre eljuttatta.21

A kommunista kultúrmunka direkt politikai célkitűzéseit jól jellemzi az Országos 
Propaganda Osztálynak a járási titkárokhoz intézett 1946. március 24-i körlevele. Az osz-
tály felszólította a járási titkárokat, hogy a tavaszi hónapokban is folytassák a kulturális munkát és 
használják fel az olyan falusi összejöveteleket is, mint a táncmulatságok. A politikai célkitűzé-
sek (a közigazgatás megtisztítását, a tavaszi vetés, széncsata) sikeres megvalósításához 
is igénybe kívánták venni a népművelést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetőleg 
olyan műsorokat adjanak elő, amelyhez nem szükséges sok előkészítés, azért javasolta 
a közös olvasást és éneklést. A levél arról is rendelkezett, hogy a városi kultúrcsoportok 
vasárnaponként rendszeresen vendégszerepeljenek, továbbá az erősebb pártszervezetek-
ben legyen kultúrfelelős.22

A kultúrmunka politikai jelentőségét a pártvezetés a városi lakosság befolyásolása 
szempontjából továbbra is fontosnak tartotta. Az MKP 1946. január 5–6-i 
pártértekezletének határozata ezért is helyeselte, hogy a budapesti PB a pártnapok 
vonzerejének növelésére havonként egyszer kulturális pártnapokat rendszeresített.23 Az 
Országos Propaganda Osztály a kultúrmunka elsőrendű politikai jelentőségére 1946 
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márciusában újból felhívta a Megyei Bizottságok figyelmét. Hangsúlyozta, hogy a 
választási eredmények számszerű adatokkal bizonyították, hogy ahol jó a kultúrmunka, 
ott erősebb a párt befolyása. Felhívta ezért a Megyei Bizottságok figyelmét, hogy 
kísérjék figyelemmel a kultúrmunkát. Az osztály a propagandistákat tette a kultúrmunka 
felelősévé, és kötelezte őket, hogy minden hónapra munkaprogramot dolgozzanak ki.24 
A kultúrmunka ezáltal a pártpropaganda homlokterébe került. A kommunista értékelés 
szerint a kultúrmunka hatásos lehetett, mert az 1946. április második heti pártnapokról 
érkezett jelentés arról számolt be, hogy a pártnapok látogatottságában stagnálás volt, 
ugyanakkor növekedett a kultúrnapok iránti érdeklődés.25

A kultúrmunkának azért is nőtt meg a jelentősége, mert 1946 kora nyarán a Magyar 
Kommunista Párt politikájában a Független Kisgazdapárttal szemben felülről gyakorolt 
politikai nyomás mellett egyidejűleg nagyobb hangsúlyt kaptak az alulról folytatandó 
harc formái. Ezt támasztják alá az MKP PB 1946. júniusi irányelvei, amelyek leszögezik, 
hogy nagyobb szerepet kell juttatni az iskolán kívüli népművelésnek.26 Az irányelvek 
háziipari, mezőgazdasági, egészségügyi tanfolyamok, népfőiskolák, munkásakadémiák 
szervezését, népkönyvtárak alapítását, munkásszínjátszó egyesületek és dalárdák 
támogatását szorgalmazták.27

A Propaganda Osztály a tömegek megnyerése érdekében július–augusztus hónapokban 
vasárnapi kultúrműsorokat, tömegkirándulásokat kívánt szervezni. A leginkább 
kisgazdapárti befolyás alatt álló Dunántúlon meg kívánta szervezni a kommunista színi 
akadémiai növendékek tíz-tizenkét tagú csoportjának a négyhetes turnéját. A vidéki 
kultúrvezetők kiképzésére pedig augusztus hónapban két-három hetes tanfolyamot 
tervezett.28

A Magyar Kommunista Párt számára a falvak lakosságának megnyerése és a falusi 
kultúrmunka alakítása szempontjából nagy jelentősége volt az 1945. augusztus 29-én az 
MKP hetilapjaként induló Szabad Földnek. Az újságban 1945. december 21-től asszonyok 
tanácsadója rovat, gyermekrovat, majd a kisgyermekek vasárnapja rovat nyílt meg. 1946 
elejétől a lap mezőgazdaság-állattenyésztés oldala pedig bőséges cikkanyaggal szolgálta 
a szakmai ismeretterjesztést. Különféle ismeretanyagok jelentek meg a december 23-tól 
induló Téli-esték rovatban. 1946 januárjától Szabad Föld Könyvtár című füzetsorozatot 
kezdett kiadni és eljuttatni a falusi szervezetekhez.29 Az Agitációs Alosztály februári 
munkaterve szerint a Szabad Föld Könyvtár sorozatban hetente két-két füzetet tervezett 
megjelentetni. Ki kívánta adni például a következőket: A demokrácia népi szervei és a 
falusi közigazgatás, Falu és város, Megvédjük a földet, A szarvasmarha takarmányozása, 
Föld és szabadság, Dózsa György.30 A „Szabad Föld Téli Esték” című rendezvénysorozattal 
[melyhez könyvkiadványt is társítottak: Szabad Föld Téli Esték Könyvei sorozatcímmel – 
a szerk.] pedig az volt a párt célja, hogy a falu lakosságának a gazdasági boldoguláshoz, 
kulturális felemelkedéséhez és a társadalmi-politikai kérdésekben a párt álláspontja 
szerinti elgondoláshoz szükséges ismereteket eljuttassa.31

Az MKP Propaganda Osztály Kulturális Alosztálya a választások utáni időszakban 
a Munkás Kultúrszövetség megerősítését is tervezte, melyet a szövetség szervezeti 
átépítésével vélt elérni. A terv szerint az MKSZ alapját nem kerületi, hanem az üzemi 
csoportok képezték volna.32

Az SZDP Kulturális Alosztálya is sokat várt az MKSZ-től. Ennek előfeltételét az 
MKSZ helyi csoportjai legsürgősebb megalakulásában látta.33 A két munkáspárt vezetői 
1945 decemberében pártközi értekezleten beszélték meg a szövetséggel kapcsolatos 
kérdéseket. Az ügy fontosságát jelzi, hogy az értekezleten az MKSZ vezetőin kívül 
a munkáspártok legfelkészültebb teoretikusai, kultúrpolitikusai is részt vettek, ott 
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volt Lukács György, Hont Ferenc és Kassák Lajos, valamint a szakszervezetek 
képviseletében Vértes György és Keleti Márton. Az értekezleten elfogadták azt a 
javaslatot, hogy a szervezet a továbbiakban elsősorban az üzemi, szakszervezeti 
kultúrmunka összefogásával és irányításával foglalkozzék.

Céljuknak tartották a széles néprétegek kulturális színvonalának felemelését és a nemzeti 
művelődésnek a legszélesebb népi alapokra való helyezését. A pártközi értekezletről 
beszámolt Szabad Nép 1945. december 23-i száma az MKSZ feladatának tartotta az 
irodalmi és művészeti eredmények megismertetését a dolgozó tömegekkel, valamint a 
kulturális öntevékenységnek a kifejlesztését.34 Az MKSZ-ben az együttműködést 1946-
ban mindinkább a rivalizálás váltotta fel. Jól érzékelteti ezt a kulturális téren is jelentkező 
rivalizálást 1946. június 11-én a Böhm Vilmosnak Stockholmba küldött levél, melyben a 
szociáldemokraták előadták, hogy a testvérpárt hegemón törekvéseivel szemben állandóan 
készenlétben kell állni, ezért kérik a svédek segítségét.35

A Munkás Kultúrszövetség működésében nehéz idők voltak az 1946 tavaszától őszig 
terjedő hónapok: sem megfelelő helyiség, sem elegendő pénz nem állt rendelkezésre. 
Május 5-én az MKSZ-főtitkár levélben fordult a népjóléti miniszterhez és kérte, hogy 
szíveskedjen központi helyiség céljait szolgáló épületet vagy más megfelelő helyiséget 
számukra kiutalni.36 Az MKP igen nagy súlyt helyez az MKSZ-re, ezért kérte a 
minisztert, tegye lehetővé, hogy a Szövetség ügye kedvező elintézést nyerjen.37

Az illegális kommunista színművésznek, a munkás színjátszás egyik vezetőjének, 
Szendrő Ferencnek az MKSZ helyzetéről szóló június 17-i leveléből megtudjuk, hogy a 
Szövetség helyzete a megalakulástól kezdve teljesen rendezetlen volt. A tizenhat mun-
katárs fizetése a kollektív szerződések minimuma alatt volt. Szendrő ezért figyelmeztet-
te a pártvezetést, ha fenn kívánja tartani a Szövetséget, akkor komoly anyagi támogatás-
ra van szükség.38 Hasonló problémákról számolt be Komlóssy József főtitkár július 11-i 
jelentése az MKSZ-ről. A szövetség problémái Rákosi Mátyáshoz is eljutottak. A szervezet 
ügye perifériára szorult.39 A népművelés fontosságának hangoztatása a politikai gyakorlattal 
és a támogatással nem volt összhangban. A deklarált fontosság és a támogatás elmaradása 
kíséri végig a szervezet tevékenységét.

A politika szolgálatába állított kommunista népművelés-politikai felfogással szemben 
a hivatalos népművelés a szabadművelődés talaján állt. A szabadművelődés kidolgozói – 
mindenekelőtt Karácsony Sándor – nem ismerték el az osztályharcot és ezért a kultúrát 
is osztályok felettinek tekintették. A szabadművelődést a társadalom öntevékenységének 
tartották, ahol az egyén teljes szabadságot élvez. A szabadművelődés szemléletéből 
következett, hogy meghatározó volt az öntevékenység az egyén aktív részvételének 
hangsúlyozása. Az MKP a mozgalom kezdeti szakaszában a szabadművelődéssel 
kapcsolatban még nem fejtette ki negatív véleményét. A Politikai Bizottság júniusi 
irányelvei a szabadművelődési mozgalom támogatására szólítottak fel. Eszerint a 
kultúrmunkát az önkormányzatok társadalmi úton, a szabadművelődési tanácsok 
bevonásával végezzék.

(Népfőiskolák és szabadegyetemek) A parasztság művelődésében a két világháború 
között meghatározó szerepet játszó népfőiskolák 1945 végén – 1946 elején újból a kul-
túrpolitikai érdeklődés előterébe kerültek. A társadalmi-politikai életben bekövetkezett 
nagy változás magával hozta a népfőiskolák átrendeződését is. Míg korábban az egyhá-
zak voltak a legjelentősebb népfőiskolák szervezői és fenntartói, addig 1945 után a pár-
tok és mindenekelőtt a Független Kisgazdapárt védnöksége alatt álló Parasztszövetség 
szerepe kiemelkedő. A Parasztszövetség törekvéseinek középpontjában egy gazdag 
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parasztok országának a megteremtése állott, s ennek rendelődött alá a kultúrpolitikai 
célkitűzés.

A Parasztszövetség a népfőiskoláknak azt a szerepet szánta, hogy ezekben a paraszt-
ság számára a parasztságból neveljen ki versenyképes helyi vezetőket. E népfőiskolák 
nem a szakismeret terjesztésének intézményei voltak, hanem a tananyagot a paraszti ön-
tudat céljának rendelték alá, gerincét történelmi, irodalmi, szociológiai, néprajzi ismere-
tek alkották, középpontjukban a parasztság történetével, a paraszti tárgyú irodalommal, 
népdalokkal, a népi kultúra más termékeivel, aktuális politikai kérdésekkel és „faluve-
zetési” tudnivalókkal. Fontosnak tartották a különböző szövetkezetek szervezéséhez és 
működtetéséhez szükséges tudnivalók elsajátíttatását, a fentiekhez járult még bizonyos 
gazdasági és egészségügyi ismeret. Mivel a Magyar Kommunista Pártnak a parasztság 
körében végzendő kulturális-politikai munkáról más elképzelései voltak, ezért a kom-
munisták népfőiskolákat nem szerveztek.

A háború utáni népművelésben viszont fontos szerepet szántak a szabadegyetemeknek. 
A pártok többsége és az egyházak is igénybe vették a közművelődés e sajátos 
formáját. A kommunisták elképzelései között is szerepelt a szabadegyetem. Az MKP 
már 1945 júliusában fő vonásaiban kidolgozta a szabadegyetemek szervezésének 
tervét.40 Kidolgozottabban tartalmazta a szabadegyetemekkel kapcsolatos elképzeléseket 
Kemény Gábor oktatási reformterve. Kemény a középiskolákból kikerülő, vagy ilyen 
iskolákban nem járt 18 éves fiataloknak munkásfőiskolát kívánt létrehozni, ahol a 
tanulmányok, a szakképzés sajátos szükség szerint szabad hármas (university extersion) 
formában, differenciált tárgykörrel a munkások hajlama szerint folyna.41

1946 ősze fordulópontot jelent nemcsak a politikában, hanem a művelődéspolitikában 
is. A III. pártkongresszuson a pluralizmussal szakító, politikai hegemóniára törekvő MKP 
a kulturális életben is meghatározó szerepet kívánt játszani, ezért mindinkább intoleráns 
lett az eltérő nézeteket valló, más alapokon álló pártok kulturális szervezeteivel szemben. 
A totalitárius rendszer 1948-as kiépülése után a szabadművelődést a központilag 
irányított, ellenőrzött népművelés váltja fel.

Összegzésként megállapítható, hogy 1944 végén, 1945 elején valamennyi 
demokratikus párt abban egyetértett: Magyarországon egy korszinten álló, a demokratikus 
berendezkedésnek megfelelő kulturális életet kell teremteni. Azt is kijelenthetjük, hogy 
a demokratikus Magyarország létrehozásakor a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba 
tömörült erők a művelődéspolitika egyes ágazatai közül a legkevésbé a népművelést 
dolgozták ki. A Magyar Kommunista Párt 1944-es programjában a népműveléssel 
például alig foglalkozott. A pártot érdekelték ugyanakkor a kulturális kérdések, de átfogó 
programja a népművelésre nem volt. Hasonló helyzetben volt a többi politikai erő is.

A háború utáni új művelődéspolitika a kultúra demokratizálására törekedett. A 
demokratikus célkitűzés pluralista keretben a kultúra szabad érvényesülését jelentette. 
A szabadművelődés a politika direkt szolgálatát felvállaló centralizált népművelés 
tagadásaként jött létre, a társadalom autonóm kulturális szerveződéseit hozta működésbe. 
Kialakulhatott egy új típusú kulturális nyilvánosság, alulról jövő kezdeményezések 
indulhattak el. A politikai demokrácia által biztosított feltételek mellett a pártok és a 
társadalmi szervezetek szabadon hozzáláttak a kulturális munkájukhoz. A politikai 
életben a legaktívabb párt, a Magyar Kommunista Párt kezdetben is szerepet vállalt a 
szabadművelődés létrehozásában, elsősorban a munkásság körében kívánta kifejteni 
kulturális tevékenységét. Az MKP a népművelést kulturális funkciója mellett azonban 
már kezdetben a „demokráciáért”, majd később a szocializmusért folytatott küzdelem 
egyik legfontosabb területének tekintette. A kommunisták a kulturális akcióktól a párt 
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tömegbefolyásának növekedését várták. A pártok között: a politikai harc kibontakozása 
után az MKP számára mindinkább felértékelődött a kulturális munka politikai jelen-
tősége. A kommunisták a népművelést már 1945 nyarán bevonták a választási harcba, 
fontosnak tartották a falusi lakosság befolyásolását. A kultúra különböző ágazati közül 
a népművelés volt az a terület, amelyet az MKP a legkorábban átpolitizált és a politikai 
taktika szolgálatába állított.
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