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A tanulmány célja annak bemutatása, hogy Magyarországon miként épült ki a II. világ-
háború után a szabadművelődés rendszere és annak a feltárása, hogy ezt a jól működő 
kulturálódási mozgalmat miként számolja fel a Magyar Kommunista Párt (MKP) a 
Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) baloldalával együttműködve 1946 ősze és 
1949 között. A dolgozatból azt is megtudjuk, hogy a demokráciával már deklaráltan sza-
kító MKP III. kongresszus után nemcsak a párt saját művelődési szervezeteit, hanem az 
egész kulturális szférát a kommunista politika és ideológia szolgálatába kívánta állítani. 
A kutatás során az is feltárul, hogy a gyenge vidéki bázissal rendelkező Kommunista 
Párt milyen lépéseket tett a falusi kulturális munka kommunista szempontú átalakításá-
ra, illetve miként kívánt behatolni a szabadművelődést irányító Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium (VKM) szervezetébe, illetve milyen intézkedéseket hozott a minisztérium 
Szabadművelődési Ügyosztályán vezető pozícióik megszerzéséért.

A kutatás azt is megmutatja, hogy a kultúra mely területeire koncentráltak 1947-től 
az egyeduralomra törekvő kommunisták, továbbá az is feltárul, hogy az MKP mely kul-
turális szervezetek megszüntetését és mely vezetők leváltását tartotta kiemelt feladat-
nak. Tisztázódott az is, hogy a birtokos parasztság körében nagy befolyással rendelkező 
Független Kisgazdapártnak (FKGP) a „szalámi taktika” révén történő szétverése után a 
kommunisták a kulturális politika terén mit kívántak „kezdeni” a kisgazdákkal és a többi, 
nem a „népi demokrácia” talaján álló politikai párttal és szervezettel.

Mivel a háború utáni szabadművelődési rendszer létrehozásában és működtetésében 
meghatározó szerepet játszott a Nemzeti Parasztpárt (NPP) és annak parasztpárti kötő-
désű kulturális minisztere, Keresztury Dezső, ezért fontos annak is a bemutatása, hogy 
milyen szabadművelődési politikája volt az NPP-nek. Lényeges annak a feltárása, hogy 
milyen hozzáállást tanúsítottak a kommunisták és szociáldemokraták a szabadművelés-
sel és Keresztury Dezsővel kapcsolatosan.

(Demokrácia és szabadművelődés) A háború után kiépült szabadművelődési mozgalom 
a felülről jövő, a politikai célokat szolgáló népművelést tagadta, és a politikai irányítás 
nélküli, az egyéni, saját érdeklődésén alapuló, a társadalmi öntevékenységre ráépülő 
kulturális mozgalmat kívánta megvalósítani. A szabadművelődés ebben a formában 
új keretet adott a társadalom önművelése és önképzése számára. A szabadművelődési 
mozgalom szervezeti „beindítása” Gombos Ferenc nevéhez kötődik, teoretikusa pedig 
Karácsony Sándor volt. 1946. január 8-án terjesztették elő Karácsony Sándort a Nemzeti 
Főtanácshoz az Országos Szabadművelődési Tanács elnökének.1

A VKM 12. 100/1945. sz. rendeletével létrehozták az Országos Szabadművelődési 
Tanácsot, amelynek immár kinevezett elnöke Karácsony Sándor debreceni professzor 
lett. A VKM 1946. április 9-én dr. Szabó Árpád rendkívüli egyetemi tanárt az Országos 
Szabadművelődési Tanács főtitkári teendőinek ellátásával bízta meg.2 A szervezet Új 
Szántás néven folyóiratot is indított. A szabadművelődés kezdetben a két világháború kö-
zötti kulturális szervezetekre, intézményekre, a népfőiskolákra, a dalos és önképzőkörökre, 
az iparos- és gazdakörökre, valamint az egyházi kulturális szervezetekre épített.
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A szabadművelődési mozgalom kibontakozásában meghatározó fontosságú szerepe 
volt az 1945-ös parlamenti választások után létrejött kisgazda vezetésű Tildy-kormány 
parasztpárti kötődésű VKM-miniszternek, Keresztury Derzsőnek. Keresztury egy 1947. 
március 13-i nemzetgyűlési felszólalásában kinevezésével kapcsolatosan arról beszélt, 
hogy azzal a megbízatással küldték a miniszteri tisztségbe, hogy ott mint szakmai hoz-
záértő ember szakminiszterként „vigye az ügyet”.3

1945 után a kultúra területén elvi jelentőségű, döntő változások történtek, amelyek 
az eddigiektől eltérő megközelítést kívántak. Keresztury ennek lényegét abban látta, 
hogy azelőtt iskolán kívüli népművelésnek nevezték ezt a munkát, bizonyos demofil 
leereszkedéssel, mondván, hogy a műveletlen néphez kell az igazság, a tudás birtokát 
eljuttatni.4 Keresztury szerint az új helyzetben a nép körében van egy igény, amely sze-
rint magának kell bizonyos típusú tudást megszerezni, másrészt pedig elsőrendű érdeke 
a fejlődésnek, hogy az újabb tudás bizonyos művelődési hagyományhoz fűződjék, ami a 
szabadművelődés elnevezésben jut kifejezésre. A miniszter úgy látta, hogy a szabadmű-
velődés csak az állam és a társadalom közös akciójaként, közös vállalkozásaként lehet 
eredményes. Ebben az együttműködésben az államnak az a feladata, hogy megfelelő 
adminisztrációt bocsásson rendelkezésre, mert a többit, a művelődés vágyát, szándékát 
a tanulás akaratát nem adhatja meg az állam.5

A kisgazdapárti centrum, illetve a kormányfő elleni baloldali támadások idején, az 
1947. március 29-i művelődéspolitikáról szóló parlamenti vitában Nagy Ferenc kinyil-
vánította, hogy kormánya elő fogja segíteni azoknak a művelődését, akiknek nem áll 
módjában, hogy az iskolában szerezzék meg a magasabb műveltséget.6

(A szabadművelődés szervezetei, intézményei) A háború után a politikai rendszer 
lehetővé tette, és ösztönözte a demokratikus intézményeket, így a szabadművelődés 
szervezeteinek létrehozását. 1946. február 8-án a Szabadság nevű napilap arról számolt 
be, hogy a minisztertanács nagy fontosságú rendeletet fogadott el, amely lehetővé tette 
a szabadművelődés korszerű fejlődésének megteremtését, aminek szervezeti alapjául a 
szabadművelődési kerületek szolgáltak. A rendelet a szabadművelődési kerület élére, 
hatósági jogkörrel felruházott szabadművelődési felügyelőt állított, akit az iskolán kívü-
li nevelési igazgatásban és felügyeletben a kerületi szabadművelődési tanács támogat.7

Keresztury Dezső két nappal később, 1946. február 10-én a fővárosi sajtó előtt újólag 
megerősítette, hogy ebben a helyzetben a legfontosabb teendő tervszerűen elősegíteni 
a magyar szellemi élet szabad kifejlődését. A miniszter nagy jelentőségűnek tartotta a 
szabadművelődés országos megszervezését, mert benne a népi tömegek kulturálódását 
nem a magasabb irányítás, hanem a társadalmi kezdeményezés biztosítja.8

A szabadművelődés intézményrendszerének kiépülésében fontos állomás volt 
a Szabad Művelődés Tudományos Intézet létrehozása, valamint a Magyar Népi 
Művelődési Intézet megalapítása. A VKM miniszter 1000/1946 VKM. sz. rendelete in-
tézkedett a Szabad Művelődés Tudományos Intézet létesítéséről. A tudományos intézet 
alapításának célja az iskolán kívüli nevelés előmozdítása volt, feladata pedig a korszerű 
iskolán kívüli nevelés tudományos megalapozása és az azzal kapcsolatos kutatómunka. 
Az intézetet a Vallás- és Közoktatási Minisztérium felügyelte.9

Az 1946. július 16-án megjelent 3981/1946. VKM. miniszteri rendelet pedig a 
Magyar Népi Művelődési Intézet létrehozásáról rendelkezett. A rendelet szerint a Vallás- 
és Közoktatási miniszter Budapest székhellyel a magyar nép, elsősorban a tanyák és 
községek, a falu népe művelődésnek előmozdítására Magyar Művelődési Intézetet 
létesített. Feladata többek között az volt, hogy előkészítő tanfolyamokat szervezzen 
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az iskoláskorúak és a felnőttek számára az egyes iskolafajokban (típusokban) való to-
vábbtanulás lehetővé tételére. Továbbá, hogy biztosítsa a falu gyermekei számára az 
iskolai tanfolyamok lefolytatását, evégett pedig népi tanulóotthonok fenntartásáról is 
gondoskodjék.10

Néhány nappal később, július 21-én, a Szabad Népben megjelent Illyés Gyula kiált-
ványa a Magyar Népi Művelődési Intézet megalakulásával kapcsolatban. Ebben Illyés 
felszólítja a parasztokat, hogy válasszák ki a falvakban az értelmes gyerekeket, szedjék 
össze a nagyobb településeken a dolgozók iskoláinak megindulásához szükséges 10-15 
hallgatót.11

Július 30-án az író felajánlotta Akadémiai pályadíját a Magyar Népi Művelődési 
Intézet támogatására.12

Elsősorban a népi írók és a Nemzeti Parasztpárt által patronált és létrehozott 
Magyar Népi Művelődési Intézetet a Szociáldemokrata Párt bírálta és elutasította, mert 
narodnyik képződménynek tartotta.13

Az SZDP a Szabadművelődési Tanács munkájában sem vett részt intenzíven, de fel-
karolt különböző társadalmi szervezeteket.14

1946 őszén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a parasztság részére külön 
szervezett dolgozók iskoláját, amelynek tanulmányi ideje októbertől áprilisig tart, és 
a résztvevők ez idő alatt két osztály anyagát is elvégezték. A nyári dologidőben ezt a 
tömörített tanítást a vasárnapi iskolák keretében szeminárium egészítette ki. A paraszt-
ság részére létrehozott iskolát a falvakban és a tanyákon állították fel és a tananyagot a 
tanulók érdeklődési körének megfelelően szervezték.15

Négy nappal Illyés kiáltványa után, 1946. július 25-én Keresztury Dezső VKM-
miniszter felkérte dr. Fülöp Lajos egyetemi tanárt, Illyés Gyulát az Írószövetség elnö-
két, dr. Kemény Gábor kommunista oktatáspolitikust, Kiss Sándort, a Parasztszövetség 
igazgatóját és Takács Ferencet, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárát a Magyar 
Népi Művelődési Intézet elnöki tanácsának tagságára és hat hónapra meghízta őket az 
intézet munkájának segítésére.16

Illyés Gyulának a falvak dolgozóiskolájának megalapítására kiadott kiáltványa a 
megvalósításhoz vezetett, mert szeptember 18-án a VKM miniszter 4841/1946 VKM. 
sz. rendelete szerint a parasztdolgozók iskolájának létrehozásáról rendelkezett. A ren-
delkezés arról szólt, hogy a földműves lakosság számára a hatékonyabb képzés kiter-
jesztése különleges tantervű és időbeosztású parasztdolgozók iskoláinak felállításáról, 
illetőleg előkészítő tanfolyamoknak a tartásáról kell gondoskodni.17

(Karácsony Sándor és Keresztury Dezső elleni támadás) A demokrácia értékrendjének 
megfelelő, elsősorban a vidék és a parasztság – de minden művelődni akaró ember – fel-
emelkedését segítő kulturálódási mozgalom, a szabadművelődés az 1946-os évben szép 
eredményeket ért el. Az 1946-os év ugyanakkor a politikai demokrácia elleni támadá-
sok kezdetének esztendeje is volt. Az 1945-ös őszi parlamenti választásokon 16,9%-os 
„eredménnyel” megalázó vereséget szenvedett a Magyar Kommunista Párt. A kudarcot 
nem elviselve az MKP a demokratikus politika játékszabályait mellőzve támadást 
intézett a politikai berendezkedést leginkább megvalósítani akaró, 57%-os választási 
sikert elért Független Kisgazdapárt ellen. A kommunisták „szalámi taktika” módszere 
azonban nemcsak az FKGP polgári erőinek az eltávolításáról szólt, hanem valamennyi 
koalíciós párt jobboldalának a kiszorításáról és felszámolásáról is intézkedni kívánt. 
A „népellenes” erők felszámolásában szerepet vállalt a Baloldali Blokkban tömörült 
koalíciós baloldal is.
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A kommunisták – hegemonisztikus hatalomra való törekvéseiktől – 1946-tól a „nem-
csak” a tisztán polgári demokrácia talaján álló pártokkal és szervezetekkel nem értettek 
egyet, hanem a Baloldali Blokkba tartozó NPP kulturális és politikai elképzeléseinek 
egy részével sem. A Nemzeti Paraszt Párt Centruma és jobboldala ugyanis nem fogadta 
el a munkásosztály vezető szerepét és a kommunisták kultúrpolitikai felfogását. Ez a pa-
rasztpárti különbség jól érzékelhető volt a párt 1946. január 21-én kezdődött első pécsi 
Népi Egyetemprogramjából, ahol a magyarság minden fontosabb problémája, a magyar 
jövő kialakulásának minden lényeges kérdése szerepelt. Az előadásokban központi he-
lyet foglalt el a politikatörténet áttekintése, továbbá a magyar kultúra és közgazdaságtan 
kérdései. Az előadók: Veres Péter, Erdei Ferenc, Keresztury Dezső, Jócsik Lajos, Farkas 
Ferenc, Somogyi Imre és Muharay Elemér voltak.18

A kommunisták nem ezeknek az előadóknak az elgondolásait vallották. De az sem 
volt véletlen, hogy Magyarországon a kommunistákétól eltérő koncepció alapján hoz-
zák létre a parasztfőiskolákat. A parasztegyetemek célját az igazi lelki közösség kiala-
kításában és a valósággal való szembesítésben látták.19 A földművelésügyi miniszter 
138.110/1946. FM. számú rendelete intézkedett a parasztfőiskolák felállításáról és szer-
vezéséről. A főiskola célja a parasztifjak magyarság- és parasztöntudatának elmélyítése, 
továbbá a mezőgazdasági gyakorlati szakképzettségének emelése lett. A Magyar Állami 
Parasztfőiskola célja az általános és nemzeti műveltség megismertetése a gazdasági és 
szaktudás elsajátítása volt. Az elképzelés szerint ennek a tudásnak a birtokában lehető-
vé válik a falu életének vezetése, a mezőgazdasági termelés irányítása, a termelési és 
értékesítési szövetkezetek szervezése. A rendelet szerint a hallgatók tanulmányaikról 
végbizonyítványt kapnak, amely szövetkezeti és mezőgazdasági érdekképviseleti szak-
tisztviselői állások betöltésére is alkalmasság teszi a végzetteket.20

A kommunisták nem parasztdemokráciát, hanem „népi demokráciát” kívántak meg-
valósítani, amit a párt III. kongresszusán 1946 szeptemberében ki is nyilvánítottak. Nem 
véletlen, hogy a kommunisták támadásainak lettek kitéve azon gondolkodók, akik nem 
osztályharcos alapon álltak, vagy az olyan szervezetek, amelyek nemzeti keretek kö-
zött keresték a nemzet jövőjét, és akik a parasztság sorsát másként értelmezték, mint a 
kommunisták, vagy a szociáldemokraták. Nem meglepő, hogy állandó támadások érték 
Karácsony Sándort is. Talán nem véletlen, de a kongresszus első napján, szeptember 
29-én mondott le az Országos Szabadművelődési Tanács elnöki tisztségéről Karácsony 
Sándor, aki nemcsak a mozgalom teoretikusa, hanem a „lelke” is volt a szabadművelő-
désnek.

A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt baloldala és részben a 
Nemzeti Parasztpárt balszárnya számára ezután már elfogadhatatlanná vált a Keresztury 
Dezső által képviselt kultúrpolitika. Nem meglepő az sem, hogy a VKM-miniszter elleni 
támadás az MKP III. kongresszusa után felerősödött. Ezen a pártkonferencián a kommu-
nisták ugyanis deklaráltan szakítottak az eddig általuk is formálisan „betartott” politikai 
játékszabályokkal és „a nép ellenségének” a koalícióból való eltávolításáról döntöttek. 
Az MKP mindazoknak a politikai ellehetetlenítését akarta, akik nem fogadták el az 
osztályharcot és a kommunista berendezkedést. Ez a támadás 1946 végén elsősorban az 
FKGP centruma ellen irányult. A politikai hegemóniának a kommunisták általi megte-
remtése együtt járt a szervezeti pluralizmus fokozatos megszüntetésével, a baloldaltól 
eltérő alternatív intézmények és csoportok – beleértve a különböző kulturális és egyházi 
szervezeteket is – korlátozásával és felszámolásával. Nem véletlen, hogy a kultúra terüle-
tén a támadások egyik célpontja a szabadművelődés lett. A kommunisták már e pártkonfe-
renciát megelőző időszakban is pozíciókat igyekeztek szerezni a kulturális irányítás 
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területén. Jól példázza ezt, hogy 1946. szeptember 17-én a parlament 15 fős Könyvtári- és 
Múzeumi Bizottságába a kommunisták három főt bejuttattak. Ekkor lettek tagok: Aczél 
György, Kardos László és Rudas László.21 Folytatódott a Keresztury elleni támadás.

A Keresztury Dezső elleni támadások része volt a III. kongresszus után, 1946. ok-
tóber 16-án Beöthy Ottó lakásán tartott megbeszélés. A megtámadott Keresztury ki-
vételével a résztvevők valamennyien baloldali kötődésű „koalíciós” pártiak, kommu-
nisták, és szociáldemokraták voltak. Ott volt Justus Pál, Horváth Zoltán, Bóka László, 
Beöthy Ottó, Sőtér István, Mátrai László, Tolnai Gábor, Ortutay Gyula és Győry János. 
Az összejövetelről Révai Józsefnek jelentést készített. Győry Jánostól tudjuk: azért 
jöttek össze, hogy Keresztury és minisztériuma elleni panaszokat előadják és „megol-
dást” találjanak. azok orvoslására. A kommunista Győry János szerint főleg a baloldali 
szociáldemokrata Justus Pál és Horváth Zoltán támadták leginkább a minisztert és 
„közismert” kifogásokat adtak elő. A VKM vezetéséből Basola Zoltán államtitkár és 
Király Rudolf ügyosztályvezető személyét kifogásolták, valamint úgy ítélték meg, hogy 
nagy a „klerikális” befolyás a minisztériumban.

Keresztury Dezső a személyét ért vádakra válaszolva kifejtette, hogy az ügyvitel hiá-
nyossága rajta kívül álló okokra vezethető vissza, az egyetemi autonómiába pedig nincs 
beleszólása. A minisztérium összetételével kapcsolatosan „védekezésül” az emberhiányt 
említette. Arról is beszélt, hogy akiket elsőként kért fel vezetői tisztségek betöltésére, 
azok rendszerint nem vállalták el a felkínált hivatalt. A válaszokból látható, hogy a meg-
fogalmazott vádakat Keresztury könnyedén visszautasította.

A baloldali szociáldemokrata Justus Pál ezután azt javasolta, hogy minden párt de-
legálja a maga teljhatalmú megbízottját a miniszter mellé, s a nem megfelelő tisztvi-
selők helyére a pártok azonnal adják a maguk embereit. A Magyar Kommunista Párt 
delegáltja, Győry János a találkozó után azt javasolta Révai Józsefnek, a párt vezető 
kultúrpolitikusának, mindegy hogy Keresztury marad-e, vagy sem, az MKP-nek azonnal 
delegálni kell egy illetékes elvtársat, aki nemcsak esélyes, hanem kellő idővel is rendel-
kezik. Győry ezután alaptalanul és sértő módon ítélte meg a miniszter tevékenységét, 
mert azt mondta, hogy „engedékenységét” miniszterségének megtartása érdekében tet-
te. Győry ezután a Keresztury körüli „helyzetet” az MKP pozíciójának kihasználására 
javasolta Révainak. Úgy ítélte meg, ez az „állapot” kitűnően kihasználható egy 
komoly pozíció legalizálására a miniszter mellett állandósítandó tanácsban, ami által a 
Kommunista Párt befolyása lényegesen nagyobb lehet.22

A történtek után november 6-án Keresztury Dezső miniszter levelet küldött Veres 
Péternek, a Nemzeti Parasztpárt elnökének és lemondott tisztségéről.23 Lemondása ösz-
szefüggésbe hozható a Szociáldemokrata Párt támadásával is.24

Az NPP Politikai Bizottsága december 30-án egyhangú határozattal döntött, hogy Szabó 
Zoltán kiváló népi írót, falukutató szociológust jelöli VKM-miniszternek.25 1947 elején 
azonban sem Szabó Zoltán, sem a szociáldemokrata jelöltek és önjelöltek kinevezésére nem 
került sor. Keresztury 1947. március 14-ig hivatalában maradt. Az új miniszter a Független 
Kisgazdapárt baloldalához tartozó néprajztudós Ortutay Gyula lett, aki 1947. március 14-től 
1950. február 25-ig vezette a VKM-et. Ortutay nemcsak a „népi demokratikus” átalakulást 
támogató baloldali kisgazda Dinnyés Lajos kabinetjének volt a kultuszminisztere, hanem a 
totalitárius rendszer kiépítésében szerepet játszó kormányoknak is tagja maradt.

1947 elején folytatódott a hatalom különböző szintjein a demokrácia talaján állók 
eltávolítása. Január 25-én a Szabad Nép arról írt, hogy a Szabadművelődési Tanács 
Politikai Bizottságából kizárták Gyulai Lászlót, az FKGP delegáltját, mert részt vett a 
köztársaság-ellenes „összeesküvésben”.26
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Mivel a népi nemzeti szellem volt a szabadművelődés meghatározó ideológiája, ezért 
1947-től annak kiszorítása vált az MKP számára az egyik legfontosabb politikai célki-
tűzéssé. Hasonló okokból a népieket támadta az SZDP is. A Szociáldemokrata Párt ál-
landóan tiltakozott Németh László, Cs. Szabó László és másoknak a Szabadművelődési 
Tanácsban betöltött tisztsége ellen.27

Karácsony Sándornak az Országos Szabadművelődési Tanács elnöki tisztségéről 
való lemondása, az MKP III. kongresszusának döntései, a Keresztury Dezső elleni 
támadások, valamint a „szalámi” taktika sikere alapján a párt a népművelésért felelős 
vezetője, E. Kovács Kálmán úgy látta, hogy az Országos Szabadművelődési Tanácsban 
az összetétel az MKP javára módosult és elég erős a párt elhatározásának keresztül 
vitelére. Ebben a helyzetben E. Kovács még jelentősebbnek tartotta a községi Szabad 
Művelődési Tanácsok életre hívását és a Szabad Föld Téli Esték (SzFTE) aktivizálásával 
a falusi művelődéspolitika végrehajtását.28

(A kulturális önszerveződések megszüntetése) A Független Kisgazdapárt centrumának 
1947 tavaszán történt megszűntetésével egyidejűleg megtörtént a nemzeti parasztpárti 
és a szociáldemokrata párti jobboldallal való leszámolás is. Mindkét pártban ezután csak 
a népi demokrácia hívei maradtak. A Dinnyés-kormány és annak kultuszminisztere elfo-
gadja a „népi demokratikus” átalakulást, ami lényegében egyet jelentett a kommunista 
hatalomátvétellel.

A Magyar Kommunista Párt 1947 őszén a szabadművelés terén befolyását tovább 
akarta növelni. A Kulturális Alosztály 1947. október 1-től – decemberig tartó mun-
katervében megfogalmazta, hogy a pártnak fokozott mértékben kell részt vennie és 
befolyást szerezni a szabadművelődési munkában és a kulturális tömegmunkák számá-
ra komoly anyagi és erkölcsi támogatást kell biztosítani. A cél realizálása érdekében 
a Kulturális Alosztály kezdeményezte, hogy a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
Szabadművelődés Ügyosztályára egy kommunistát kell beküldeni.29

A III. kongresszus utáni időszaktól az Országos Propaganda Osztály úgy ítélte meg, 
hogy a kultúrmunka hibája, hogy meglehetősen befelé fordult, holott az lett volna a fel-
adata, hogy a párton kívüliek hatalmas tömegeit közelebb hozza az MKP-hez. Konkrét 
célként meg is fogalmazódott, hogy a mély hagyománnyal rendelkező falusi műkedvelés 
kommunista irányítás alatt álljon, ami által a párt előre tudja vinni a falu népe „demok-
ratikus” átnevelésének ügyét. 1947 őszén a Magyar Kommunista Párt arra törekedett, 
hogy a falusi kulturális munka, a szórakozás kommunista vezetés alatt szerveződjön.30

1947–1948 fordulójától a szabadművelődést kezdi felváltani az MKP által képviselt 
népművelés megvalósítására való törekvés. A civil szervezetek és az egyházak által 
működtetett kulturális életet 1948-tól a centralizált népművelés követte. A totalitárius 
rendszer kiépülésével megvalósult az állami beavatkozás, aminek következményeként 
fokozatosan felszámolták a szabad szellemi életet.

A kommunista felfogás szerint a társadalom szellemi felemelkedését a kulturális 
forradalom biztosítja. A kulturális forradalomnak az osztályharc stratégia céljait kellett 
szolgálni, amely a munkásosztály élcsapata, a párt irányításával megszünteti a volt uralko-
dó osztály művelődési monopóliumát. A két munkáspárt 1948. májusi egyesülésével lét-
rejövő Magyar Dolgozók Pártja megteremti a munkásosztály, a proletariátus diktatúráját. 
A proletárdiktatúrával már összeegyeztethetetlen volt elsősorban a falura, a parasztságra 
koncentráló szabadművelődés. A korszak kultúrpolitikájában olyan népművelés kapott 
kiemelt szerepet, amelyet „beállítottak” a politika szolgálatába és a propaganda eszközévé 
tettek. A népművelésnek fel kellett vállalnia az MDP ideológiai szolgálatát.
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Ez a harc tükröződött abban is, hogy 1948. január 18-án a szakmailag kiváló, 
de kommunista Zsiray Miklóst nevezték ki az Országos Szabadművelődési Tanács 
alelnökének.31

Az MKP pozíciói tovább „javultak”. Az Országos Propaganda Osztály 1948. februári 
jelentéséből arról értesülünk, hogy Baranya, Veszprém és Szabolcs megye szabadműve-
lődési felügyelete teljesen a Magyar Kommunista Párt irányítása alá került.32

1948 elejétől a kultúra területén tervszerűen megindult a kommunista hatalomátvé-
tel. Az Országos Propaganda Osztály elképzelése szerint szükségessé vált az Országos 
Szabadművelődési Tanácsba kommunista szervező titkárt elhelyezni. Az is megfo-
galmazódott, hogy március közepéig pedig a VKM Szabadművelődési Ügyosztályára 
további három MKP-tagot kell átcsoportosítani. A párt számára fontossá vált a kom-
munista kulturális káderek képzése, országos és nagy budapesti kultúrvezetői tanfo-
lyamok tartása, továbbá a falusi tömegszervezetek központjába kultúrfelelős beállítása. 
Feladattá tették, hogy a megyeszékhelyeken vidéki kultúrvezetők számára háromnapos 
tanfolyamokat tartsanak, hat megyében pedig kultúrmegbízott beállítását. Az Országos 
Propaganda Osztály tervbe vette azt is, hogy a megyei és városi szabadművelődési taná-
csot a megyei bizottságokkal karöltve átszervezzék.33

Az MKP politikai túlsúlyából következően az Országos Propaganda Osztály 1948. 
március 6-i osztályértekezletén egyértelművé tette, hogy az „új” helyzetben az a feladat, 
hogy a párt államhatalmi helyzetének, pozícióinak birtokában sokkal messzemenőbb be-
folyással rendelkezzen a Rádió, a film, a sajtó és a szabadművelődés irányítása terén és 
ezen keresztül a Kommunista Párt kultúrpolitikájának érvényesítésében.34

A Propaganda Osztály Népművelési Alosztályának 1948. április 3. értekezletén meg-
állapítást nyert, hogy szükséges a városi népművelési munkaterv gondosabb kidolgozá-
sa, mivel a jelenlegi terv főleg a falusi munkákkal foglalkozott.35

A megállapítás rámutat arra, hogy a politikai hatalom teljes birtoklása után, egy mun-
kásosztály bevezette proletárdiktatúrában a Kommunista Párt számára a parasztság és a 
falu elveszítette korábbi fontosságát. A kulturális szervezetek politikai fontossága a párt 
számára azonban továbbra is megmaradt. Az Országos Propaganda Osztály 1948. május 
15-én olyan határozatot hozott, hogy a kulturális osztály dolgozzon ki olyan határoza-
tot, hogy az egyházi iskolák államosítási kampányába az összes tömegszervezet a falusi 
tömegszervezetek bevonásával kapcsolódjon be.36

Annak ellenére, hogy a totalizálódó politikai rendszer már a teljes kiépülés fázisába 
érkezett és a szabadművelődés felszámolása is előrehaladott volt, Tomasovszky András, 
a Nemzeti Parasztpárt képviselője az országgyűlés 1948. február 24-i ülésén még arról 
mert beszélni, hogy a parasztokat a kultúrpolitikából az elemi iskola, a dolgozók iskolája 
és a szabadművelődés érdekli.37

Tomasovszky azt is kihangsúlyozta, hogyha azt akarjuk, hogy a parasztság művelőd-
jön, akkor a szabadművelődést minden eszközzel támogatni kell.38

A kommunisták és a szociáldemokraták koncepciójával szemben kimondja, hogy a 
szabadművelődés hivatott arra, hogy a parasztság kulturális emelkedését előmozdítsa.39

A szabadművelődés fontosságát hangsúlyozta parlamenti felszólalásában Mézes 
Miklós, a Demokrata Néppárt képviselője is. A politikus szerint a kulturális igényeknek 
és szükségleteknek fejlesztésében a szabadművelődésnek igen nagy a szerepe. Mézes 
Miklós az egyházak elleni támadások idején azt is kívánatosnak tartotta, hogy az egyes 
felekezetek és ifjúsági szervezetek működési engedélyét garantálják és képviseletet 
kapjanak a helyi és kerületi szabadművelődési tanácsokban. A néppárti politikus azt is 
kimondta, hogy a szabadművelődés egyáltalán nem mondható szabadnak.40
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A továbbiakban arról beszélt, hogy a szabadművelődés kedvelt ága a műkedve-
lő előadás, ezért kéri, hogy tegyék elérhetővé a helyi szabadművelődési előadások 
engedélyezését.41

A képviselő szerint a népkönyvtárak ügye is nagyon fontos része a szabadművelődés-
nek, ezért igyekezni kell jó nevelő és oktató könyveket eljuttatni népünknek. Felfogása 
szerint nagy súlyt kell helyezni arra is, hogy a falvakban a szabadművelődés és a falu 
kultúrája érdekében megfelelő helyiségek, kultúrházak álljanak rendelkezésre. Ezért 
azt javasolta, hogy kastélyokból kell kultúrházakat létrehozni. Az volt a meglátása, 
hogy a szabadművelődést nem lehet a társadalom jó szándékára, adakozásokra bízni, 
hanem a költségvetésben megfelelően kell kezelni. Azon az állásponton volt, hogy kell 
a magas művészet és műveltség, de ugyanakkor égetően fontos a nép széles rétegének 
a felemelése. Összegző értékelésnek is tekinthetjük azt a véleményt, hogy dán, svéd és 
finn példák alapján, a magyar viszonyoknak megfelelően népfőiskolák álljanak a szabad 
művelődés, a magyar nép szolgálatába.42

Látható, hogy a parasztpárti és néppárti politikusok szabadművelődési véleménye 
teljesen eltért a kiépülő proletárdiktatúra népművelési felfogásától.

A Magyar Kommunista Párt kulturális befolyásának növelése és a különböző „re-
akciós” kulturális erők visszaszorítása érdekében a párt Politikai Bizottsága 1948. 
március 11-ig ülésén döntött egy Kultúrpolitikai Bizottság felállításáról. Egyelőre 
ideiglenes bizottságot küldött ki, amely javaslatot tett egy végleges bizottság ösz-
szetételére. Az Ideiglenes Bizottság tagjai lettek: Horváth Márton, Orbán László és 
Csillag Miklós. A bizottság felelőse Horváth Márton lett. Az Értelmiségi Osztály és 
az Országos Propaganda Osztály együttesen készített egy javaslatot a PB-nek. Ebben 
azt indítványozták, hogy az új politikai helyzetben a kultúrmunkára a népi demokra-
tikus átnevelés terén fokozottabb gondot kell fordítani. Az utóbbi időben megszerzett 
kommunista pozíciók ellenére a két osztály úgy ítélte meg, hogy az MKP kulturálisan 
lemaradt, aminek legfőbb okát abban láttat, hogy a kultúra kérdése párton belül hát-
térbe szorult. Ennek az lett a következménye, hogy nincs egységes, határozott kul-
turális – ideológia irányvonal, ezért szükséges a kultúrpolitikai munka felülvizsgálása 
és átszervezése. Ezért indítványozta egy kultúrpolitikai bizottság kiküldését, melynek 
vezetője Horváth Márton lett. Tagjai voltak még: Orbán László, Lukács György, Hont 
Ferenc, Antal Jánosné és Csillag Miklós.43

A Politikai Bizottság 1948. május 7-i ülésén a Kultúrpolitikai Bizottság több javasla-
tát nem fogadta el.44

Ugyanakkor kezdeményezték a Szabadművelődési Tanáccsal kapcsolatosan, hogy a 
Szabadművelődési Tanács eddigi feladatát a Magyar Művelődési Szövetség kapja meg. 
A Politikai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Magyar Művelődési Szövetségben a teljes 
párt és állami kontrollt még biztosítani lehet. Ezenkívül azon a véleményen volt, hogy 
a Szövetségben a tömegek közötti kulturális munka egységes ideológiai és szervezeti 
irányítása és összefogása kommunista vezetéssel biztosítva van. Így megvalósulhat 
az állami szervek megfelelő ellenőrzése és ezzel az egységes kulturális tömegmunka. 
A Politikai Bizottság úgy látta, ahhoz, hogy a Magyar Művelődési Szövetség munkája 
megfelelően működjön, szükséges a VKM-en a Szabadművelődési Ügyosztály átszer-
vezése további kommunista tisztviselők elhelyezése. A PB meglátása szerint a főosztály 
átszervezésével gondoskodni kell arról is, hogy az országos hálózatban személyi vál-
toztatásokat hajtsanak végre. A megyei, városi szabadművelődési felügyelői állásokban 
megfelelő személyek, elvtársak kerüljenek. A PB szükségesnek tartotta a falusi ügyve-
zetők nagyobb részének eltávolítását is.45
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A Karácsony Sándor, illetve a Szabadművelődési Tanács elleni támadások, valamint 
a PB-nek a Kultúrpolitikai Bizottság felállításáról szóló döntései nem véletlenül 
vezettek oda, hogy a kommunisták a Szabadművelődési Tanács felszámolását kez-
deményezték. A szabadművelődés teljes kommunista kontrolljára vonatkozó elkép-
zelések azonban nem hozták meg a várt sikert.

A Kultúrpolitikai Bizottság 1948. májusi véleménye szerint a szabadművelő-
dést nem sikerült a párt befolyása alá vonni, mert a szabadművelődés lehetőséget 
biztosított a klerikális reakcióknak, a jobboldali parasztpárti és paraszt irányza-
toknak. A Kultúrpolitikai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Karácsony Sándorral az 
élen az Országos Szabadművelődési Tanács teljesen „életképtelennek” bizonyult. 
Szervezetei tisztán karácsonyista elemekből tevődnek össze, munkájukban káros 
ideológiát tükröznek vissza.

A kommunista ideológiai és szervezeti munka kiszélesítésére a Kultúrpolitikai 
Bizottság ezért azt javasolta, hogy a Szabadművelődési Tanácsot fel kell számolni 
és helyette az MKP irányítása alatt, a többi „demokratikus” párt és tömegszervezet 
megbízottaival létre kell hozni a Magyar Művelődési Szövetséget. A Szövetségnek 
pedig az a feladata, hogy kommunista vezetéssel egységes ideológiai és szervezeti 
irányítással végezze a tömegek közötti kulturális munkát.46

A Szabadművelődési Tanács helyett így létrehozták a Magyar Művelődési 
Szövetséget. Az „új” szervezettel a kultúra felett biztosítva lett a teljes állami és 
pártkontroll, megvalósult a művelődési munka egységes szervezeti és ideológiai 
irányítása. Az állam pénzügyi támogatásának „helyes” felhasználásával a gazda-
sági függés is teljessé vált. Az egységes kulturális tömegmunka megteremtődött 
azáltal is, hogy a Magyar Művelődési Szövetségben betagozódtak a Függetlenségi 
Frontba tartozó tömegszervezetek. A Szövetség kulturális munkájának irányítá-
sát a Szervezeti Bizottság, a Művészeti Szakbizottságok és a Külföldi Kulturális 
Kapcsolatokkal foglalkozó szervezetek végezték. A falusi kulturális élet ezentúl a 
Falusi Művelődési Körben folyt. Feladata az lett, hogy megfelelően egyesítse az erő-
ket a „klerikális reakció” kiszorítására. Ahhoz, hogy a Magyar Művelődési Szövetség 
munkáját megfelelő állami támogatással biztosítsa, szükségessé vált a VKM átszerve-
zése és a Szabadművelődési Ügyosztály átalakítása.47

A totalitárius diktatúrának a kulturális feltételrendszerét a párt ezennel megterem-
tette.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a kulturális pluralizmust biztosító 
szabadművelődés a maga sokszínűségével, alulról jövő kezdeményezéseivel olyan 
dinamikus erőt jelentett a kommunista kulturális és politikai elképzelésekkel szemben, 
amely már puszta létével „fenyegette” a párt egyeduralomra törő elképzeléseit. A sza-
badművelődés által biztosított sokszínűség garantálta, hogy egyetlen párt se kapjon 
lehetőséget ideológiai – kulturális monopólium megvalósítására. Nem véletlen, hogy 
1949-től sor kerül a nem kommunista egyesületek, vallási és kulturális szervezetek 
felszámolására. A létrehozott kommunista népművelés tartalmi tevekénységét az ideo-
lógiai túlsúly, a tudati meggyőzésre való törekvés jellemezte és döntően az ideológiai-
lag – politikailag „elmaradott” falura és a parasztságra koncentrált. A párt elsősorban a 
falusi elnyomó réteg, a gazdag parasztság felszámolására törekedett, a népműveléssel 
a munkásosztály és a szegény parasztság kulturális felemelését kívánta elérni.
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