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A politika szolgálatába állított népművelés  
kialakítása (1946 ősze – 1948)

A kutatás célja annak bemutatása, hogy a Magyar Kommunista Párt (MKP) a demokrá-
ciával szakítva, 1946 őszétől, a párt III. kongresszusától miként valósítja meg a politi-
kai célokat szolgáló népművelést. Így képet kapunk arról, hogy a szabadművelődéssel 
szemben a párt hogyan építi ki a politika-ideológiai célokat segítő kultúrmunkát. 
Az elemzés arra koncentrál, hogy feltárja, hogy az MKP milyen eszközökkel éri el a 
politikai tömegtámogatásnak a kultúra általi elősegítését, a munkásosztálynak a politikai 
harcban való segítését. Megtudjuk, hogy míg a rövid demokrácia idején, 1945–1946-ban 
az MKP a népművelést „csak” a politikai harc szolgálatába kívánta állítani1, addig 1946 
őszétől, a hegemonisztikus hatalomra való törekvéstől, majd a monopolisztikus hata-
lomgyakorlástól a már működő diktatúra időszakában a kultúrmunkát a politikai harc 
fontos területévé tette.

(A kommunista politikai hegemóniára való törekvés) A Magyar Kommunista Párt már 
1945 nyarától, a pártok közötti politikai harc megindulásának kezdetétől nagy fon-
tosságot tulajdonított a párt kulturális törekvéseinek, a népművelésnek a hatalomért 
folytatott harc szolgálatába való állításának. A kultúrszervezetekben bizonyos sikereket 
el is ért az MKP. Ennek a sikernek az volt az árnyoldala, hogy a Kommunista Párt a 
Magyar Szociáldemokrata Párttal (SZDP) rivalizálva a munkáskultúra szervezeteiben 
megpróbálta törekvéseit érvényesíteni a szociáldemokratákkal szemben. A kommunis-
tákkal szemben kiépítendő védelemben az SZDP ezért 1946. június 11-én levelet küldött 
Böhm Vilmosnak a Munkás Kultúrszövetséggel kapcsolatosan. Ebben arra kérték a svéd 
emigrációban lévő szociáldemokrata vezetőt, hogy a pártjuk kapjon svéd segítséget. 
Rövidesen meg is érkezik a válasz a Magyar Szociáldemokrata Pártnak, melyben meg-
ígérik, hogy Böhm Vilmos igyekszik a svéd szociáldemokraták és a kultúrszervek részé-
ről támogatást szerezni. A kommunisták törekvéseit a Szociáldemokrata Pártban 1946. 
június 13-án továbbra is aggasztónak tartotta, mert a Munkás Kultúrszövetség (MKSZ) 
a leglehetetlenebb helyzetben volt.2

A kommunista befolyás kevésbé mondható el a parasztság közti politikai térnyerés-
nél, illetőleg a művelődési befolyás megszerzése területén. A birtokos-parasztság köré-
ben egyértelműen a Független Kisgazdapárt (FKGP) dominált. A szegény-parasztság 
egy részénél a Nemzeti Parasztpárt (NPP) fejtett ki ideológiai-kulturális befolyást. 
Az „osztályharcos” agrárproletariátus többsége azonban az MKP-t követte. Az 1945-ös 
őszi parlamenti választások megmutatták, hogy a kommunisták nagyon gyenge politi-
kai befolyást szereztek a parasztság körében. Nem véletlen, hogy ebben a helyzetben a 
Magyar Kommunista Párt megpróbálta politikai befolyását növelni a parasztság között. 
A kommunista célkitűzések ellenére a birtokos parasztok között a párt súlya változat-
lanul alacsony maradt. A Baloldali Blokk 1946 eleji politikai mozgósításaival, a „föl-
det vissza nem adunk” tüntetésekkel a szegény parasztság egy hányadában továbbra 
is megtartotta és részben növelte az MKP befolyását. Ugyanakkor nemcsak a gazdag 
parasztság, hanem a középparasztság nagy részében fokozódott az ellenszenv a kom-
munistákkal szemben. A politikai hegemóniára törekvő kommunisták céljaik érdekében 
a kultúrát, mint az osztályharc eszközét bevetették az 1946-os évben. Annak ellenére, 
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hogy számottevően nem nőtt a kommunisták politikai bázisa, az 1946-os őszi III. pár-
kongresszuson az MKP minden társadalmi felhatalmazás nélkül „a nép ellenségeinek” a 
hatalmából való eltávolításáról „döntött”.

A Magyar Kommunista Párt politikájában, a parasztság megnyeréséért folytatott 
harcban a kultúrának még nagyobb fontossága lett. A Kommunista Párt meghirdette a 
Szabad Föld Téli Estéket, amelyhez a kulturális anyagot a Szabad Föld Téli Füzetek biz-
tosították. A Szabad Föld Téli Esték (SZFTE) megszervezésére az Országos Propaganda 
Osztály 1946. december 1-re tett javaslatot, amelynek keretében tizennégy előadást 
terveztek. A szervező munkát a Propaganda Osztály Népművelési Alosztálya végez-
te E. Kovács Kálmán irányításával. A SZFTE-kel kapcsolatos kérdéseket a Központi 
Szervező Bizottság is megvitatta, amelynek tagjai voltak: Dobozi Imre, Fehér Lajos, 
Vági Endre, Szeifert Péter és E. Kovács Kálmán.3 Az MKP Sajtó Osztálya szerint a 
Szabad Föld Téli Esték volt az első nagyobb szabású kísérlet a háború után, a magyar 
falvak népének kulturális síkon való megmozgatására. A Sajtó Osztály 1946. novembe-
rében a birtokos parasztság politikai érdekeinek helytelen megítélése alapján úgy látta, 
hogy ha a párt nagyszabású kulturális megmozdulásait sikerrel tudná megvalósítani, 
akkor a parasztság jelentős része – esetleg zöme – érdeklődéssel fordulna az MKP felé.4 
A népművelés politikai fontossága miatt 1946 végén az Országos Propaganda Osztály 
a III. kongresszus határozatainak megfelelően országos akciót indított könyvtárak és 
vidéki pártszervezetek létesítésére. A célkitűzés sikere érdekében ezért azt kérte a járási 
pártbizottságtól, hogy ragadjanak meg minden alkalmat az akció népszerűsítésére.5

A parasztság politikai reagálását illetően az Osztálynak ebből az értékeléséből arra 
következtethetünk, hogy a párt a valóságtól elrugaszkodott. Ez a hamis kommunista 
megközelítés oda vezetett, hogy a Szabad Föld Téli Esték már nemcsak a falusi kommu-
nistáknak szólt, hanem az egész falu népének szánták. A Sajtó Osztály azt is javasolta, 
hogy a megyéknek és a járásoknak utasítást kellene adni, hogy valamennyi kommunistát 
és „demokratikus” embert mozgósítsanak. Az MKP-nek az volt az elképzelése, hogy az 
SZFTE-t mozgalommá kell fejleszteni és ezzel az értelmiséget is a párt felé lehet fordí-
tani.6 A Szabad Föld Téli Esték nagy fontossága miatt az Országos Propaganda Osztály 
november 25-én levélben fordult a párttagokhoz és pártszervezetekhez, hogy támogas-
sák a SZFTE megszervezését. A siker érdekében a mozgalom támogatására 1946. 
december 14-én a párt főtitkára Rákosi Mátyás a rádióban előadást is tartott.7

Azt, hogy a Szabad Föld Téli Esték a párt számára nagy fontosságúvá vált, az is alátá-
masztja, hogy az 1946. október 10-én az 1947. január–március hónapra elkészített mun-
katerve a SZFTE kiterjesztését az egész ország területére indítványozta. A Propaganda 
Osztálynak a Szervezési Osztálynak szóló 1947. január 23-i javaslata a mozgalom-
nak a kiszélesítését és megvalósítását már a megyei pártbizottságok feladatává tette. 
Az MKP a politika hatalom feletti befolyás „tudatában” ezért azt kéri, hogy a Megyei 
és Kerületi Szabadművelődési Tanácsban dolgozó kommunisták vigyék keresztül, hogy 
a Tanácsban a Szabad Föld Téli Esték anyaga alapján szervezzék az előadásokat, el-
sősorban ott, ahol nincs MKP-szervezet. A Megyei Pártbizottság azt is indítványozza, 
hogy azokban a községekben, ahol a párt a többség támogatását bírja, szervezze meg a 
Községi Művelődési Tanácsot. A Községi Művelődési Tanácsot az MKP valószínűleg 
a Szabadművelődési Tanács „ellenszervezeteként” kívánta létrehozni. A Propaganda 
Osztály a közigazgatásban és a községekben vezető állásban dolgozó kommunisták-
tól elvárta, hogy leirattal támogassák a Téli Estéket. Az Osztály azt is javasolta, hogy 
azokban a megyékben (Baranya, Csongrád, Zala és Esztergom), ahol gyengén megy az 
SZFTE-k szervezése, ott a Megyei Bizottságokon keresztül erősítsék meg a munkát.8 
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A Propaganda Osztály ezután az eredményesebb kultúrmunka érdekében a Szabad Föld 
Téli Esték irányítását és fokozatos átalakítását kezdeményezte a megyei bizottságnál.

Az MKP 1946–1947 fordulóján kiemelt feladatának tartotta a polgári erők kiszorítását a 
kormányból. A kommunisták számára ez elsősorban a kisgazdapárti centrum eltávolítását 
jelentette. A Kommunista Párt részéről a centrum eltávolítását összekapcsolták az 1947-es 
úgynevezett „horthysta” összeesküvéssel, amivel azt akarták elérni, hogy kisgazdapárti 
paraszti tömegeket szembefordítsák és nyílt harcra késztessék az 1946 tavasza óta már 
valójában nem létező FKGP jobb szárnyával. A kommunista koncepció most sem áll a 
valóság talaján, mert a szalámitaktika miatt a párt jobboldali, polgári csoportját 1946 tava-
szán már eltávolították az FKGP-ből. A birtokos parasztságot a kisgazdapárti centrummal 
szembefordítani azonban nem lehetett, mert ez a csoport nem akart kommunizmust, mert a 
Nagy Ferenc és Kovács Béla féle pártvezetés maga is a birtokos parasztságból jött, többek 
között ezért is élvezte a közép- és gazdagparasztok támogatását. A Propaganda Osztály a 
helyzetet megváltoztatandó megfogalmazta, hogy a kultúrmunkában fordulatot kell venni 
a falu felé és azt is célul tűzte, hogy a falusi pártszervezetek mellett kultúrbizottságok léte-
süljenek a már meglévő népi kultúrcsoportok aktivizálására és irányítására.9

A falu, a parasztság megnyerése érdekében 1947. február 3-án E. Kovács Kálmán a 
Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok (SZFTV) rendezésére tett javaslatot. A Propaganda 
Osztály munkatársa úgy ítélte meg, hogy a parasztság jobban megnyerhető lenne a népi 
hagyományok ápolása, a népi játékok, táncok, színjátékok és a csoport fejlesztése ré-
vén. Az alosztályvezető szerint a Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok a falusi értelmiség 
megnyerését és a munkás-paraszt szövetség elmélyítését is eredményezhetik. A program 
1947. március 16-án kezdődött el és a tavasz végéig tartott.10

E. Kovács április 7-én már arról tájékoztatta Kovács Istvánt, az Országos Szervezési 
Bizottság egyik vezetőjét, hogy a Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok sokkal jelentőseb-
bek, mint a Szabad Föld Téli Vasárnapok. E. Kovács azután arról informálta Kovács 
Istvánt, hogy a mozgalom már a Szervezési Osztály kezében van, ezért arra kéri, hogy 
tartsa szívügyének a kérdést, mert igen sokat fog jelenteni a pártnak.11

1947. május 19-én viszont jelentés készült a Szervezési Bizottságnak a Szabad Föld 
Téli Vasárnapokról azzal kapcsolatban, hogy a pártszervezetek többségének nagy kihí-
vást jelentett a mozgalom beindítása. Ebből megtudjuk, hogy március végéig 100-120 
helyről jelentették, hogy megszervezték a Szabad Föld Téli Vasárnapokat, az év máso-
dik felére azonban már 3000 településről jelentkeztek be. A jelentés arról is informálta a 
Bizottságot, hogy a tavaszi munkák és a káderhiány miatt kimerült a mozgalom, ennek 
ellenére nyáron és ősszel folytatni fogják tevékenységüket. A beszámoló a legfontosabb 
feladatnak az értelmiség fokozottabb mértékű bekapcsolását és a falujáró csoportok be-
vonását tartotta. A jelentés javaslatként azt is megjegyezte, hogy a munkás kultúrcsoport 
bevonása is eredményt hozhat.12

Azt, hogy a falu ekkor milyen fontos volt a Kommunista Pártnak, az is alátámasztja, 
hogy Révai József, a párt fő ideológusa és kultúrpolitikusa 1947. február 4-én felhívást 
intézett a vidékre indulni tervezett népnevelőkhöz. Révai arra figyelmeztetett, hogy az 
„összeesküvők” ki akarták rekeszteni a parasztságot a politikai életből. A felhívás a párt-
vezetés részéről megint a birtokos parasztság politikai érdekeinek nem valós megítélé-
sére utal, mert a párt második embere a parasztság megnyerésére itt ki akarta használni 
az „összeesküvést”.13

Az „összeesküvéssel” szemben a birtokos parasztság nem volt megnyerhető. A gaz-
dák tisztában voltak azzal, hogy mi is történik Magyarországon. A Propaganda Osztály 
1947. március 5-én javaslatot készített a Szervező Bizottságnak népnevelő-képző tanfolyamok 
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szervezésére. A népnevelő képzéssel az MKP ezúttal is a parasztság közötti befolyását 
kívánta erősíteni. Az Osztály úgy látta, hogy a falusi agitáció megerősítése érdekében 
szükséges, hogy a községekben a lehető legnagyobb számban népnevelőképző tanfolya-
mokat kell szervezni kéthetes, szemináriumszerű tanfolyamok révén.14

A falusi befolyás további erősítését kívánta szolgálni az 1947. április 25-én a 
Központi Szervezési és Agitációs és Propaganda Osztály javaslata, melyet a Szervező 
Bizottságnak küldött. Ebben az Osztály azt indítványozta, hogy május 25–26-ra újra 
szervezze meg „Ki a falura” elnevezéssel a falusi agitációs napokat.15

Az MKP számára a falu megnyerése a továbbiakban is rendkívüli jelentőséggel bír-
hatott, mert március 10-én Rákosi Mátyás is felhívást intézett a népnevelőkhöz. A párt 
főtitkára a parasztok megnyerésével kapcsolatosan szintén helytelen, a réteg politikai ér-
dekeit rosszul látva fogalmazott. Az elsőszámú kommunista vezető úgy ítélte meg, hogy 
a parasztság kezdi megváltoztatni elutasító magatartását a Magyar Kommunista Párttal 
szemben, és kritikussá vált a Független Kisgazdapárttal szemben, bár földcsuszamlásról 
még nem beszélhetünk, de az „összeesküvés” lehetővé teszi, hogy a parasztság tovább 
„fejlődjön” és a lehetőségből valóság legyen.16

A kultúrmunka hatására és sikerére hívott fel a Propaganda Osztály 1947. május 1-i 
értekezlete is, amikor azt hangsúlyozta, hogy a népünnepek eredményessége mutatja, 
hogyha a kultúrmunkát sokoldalúvá tudja tenni a párt, akkor sok nőt és fiatalt képes 
megnyerni az MKP politikájának. Összegzésként azt a következtetést vonja le, hogy 
még nagyobb súlyt kell helyezni a kultúrmunkára.17

Az agrárproletariátustól és a szegény parasztság egy részétől eltekintve a parasztság 
megnyerésének lehetőségét a kommunista vezetés nagyon rosszul prognosztizálta. 
A birtokos parasztság ugyanis nem ment a Magyar Kommunista Párt irányába. Az MKP 
KV Szervezési Osztálya azonban továbbra is bízott a sikerben. 1947. június 29-én azt 
javasolta a Szervező Bizottságnak, hogy az „összeesküvéssel” kapcsolatos helyzet ki-
használására két hétre küldjön ki vidékre 200 vándor agitátort.18

A pártszervezetek 720 községbe 142 népnevelőt küldtek, akik a gyűlések hangulatát 
kielégítőnek tartották, azonban azt is hozzátették, hogy a parasztság még nincs teljesen 
tudatában a közelmúltban elért sikereknek. Ennek okát abban látták, hogy a pártszerveze-
tek nem élnek aktív pártéletet, a titkárok ideológiailag gyengék és nincsen tekintélyük.19

A pártok a parasztsággal kapcsolatos értékelése ezúttal is hamis volt, mert az agrár-
proletáriátustól eltekintve a parasztok nem kívántak kommunizmusban élni. Hasonlóan 
hamis optimizmus jellemezte E. Kovács Kálmánnak a falu megnyeréséről szóló beszá-
molóját a Téli Estékkel kapcsolatosan. A beszámoló szerint a falu népét közelebb hozta a 
pártnak a „demokratikus” erők összefogására irányuló politikája, ami kedvezőbb légkört 
teremt a többi párttal való együttműködés politikájára. E. Kovács „nagy” politikai lehe-
tőséget látott abban is, hogy az SZFTE alkalmat ad a falusi szervezeteknek az értelmi-
séghez való viszony javítására.20

A népművelésért felelős E. Kovács további feladatnak tartotta községi 
Szabadművelődési Tanácsok életre hívását és a Téli Esték aktivizálásával a falusi műve-
lődéspolitika végrehajtását. Meglátása szerint a kommunista főispánok és alispánok so-
kat tehetnének a Téli Esték érdekében. Továbbá azt is kezdeményezte, hogy a Pedagógus 
Szakszervezetben dolgozó kommunisták támogassák a Téli Esték kultúrprogramját, 
valamint hogy minden kommunista befolyás alatt álló lap és a kéthónapos pártiskola is 
foglalkozzon a Szabad Föld Téli Estékkel. A Rádió pedig népszerűsítse az SZFTE-t, és 
illessze be előadásába a III. éves tervet. E. Kovács hiányosságnak tartotta ugyanakkor, 
hogy a párt nem szervezte meg a Szabad Föld könyvtárfüzeteinek terjesztését.21
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Az Országos Propaganda Osztály kulturális alosztálya 1947. április–júniusi munka-
terve szerint a fő feladat a kultúrmunka eszközeivel benyomulni a nép széles rétegeibe 
és kiterjeszteni az MKP befolyását a parasztság, és értelmiség és a kispolgárság felé. 
Nem kevesebbet fogalmazott meg a Propaganda Osztály, hogy a párt irányítása alá kell 
vonni a falvak és városok egész kulturális életét. A siker érdekében az Osztály a kultúr-
munkát beépítendőnek tartotta a pártszerveztek munkájába.22

1947-ben a pártnak még inkább kiemelt népművelési célja lett a falu, ezért februárra 
és márciusra kidolgozta a legmegfelelőbb falusi kultúrmunkát és a falvakat rendszeresen 
speciális kultúranyaggal látta el. Ezen kívül megyei kulturális versenyeket szándékozott 
szervezni és elő kívánta készíteni a vidéki és falusi csoportokat a budapesti szereplésre. 
Célként lett meghatározta, hogy a megyei pártbizottságok mellett kultúrmegbízottakat 
kell kijelölni és meg kell szervezni a megyei kulturális bizottságokat. Megfogalmazta 
azt is, hogy a kulturális szervezeteken keresztül művészek bevonásával népszerűsíteni 
kell a III. éves terv művelődési programját.23

1947 tavaszán az Országos Propaganda Osztály előkészítette májusi–júliusi munka-
tervét, amely az augusztus végi országgyűlési választások küzdelmére is vonatkozott. 
A párt számára a központi kérdés a hároméves terv és a reakció elleni harc volt. A siker 
érdekében egyrészt ki kívánta domborítani a propaganda népi-nemzeti jellegét és tovább 
szándékozta építeni a Szabad Föld Tavaszi Vasárnapokat, Szabad Föld Vasárnapokká. 
Ezt a mozgalmat át szándékozott vinni őszre és nagyarányú kultúragitációvá kívánta fej-
leszteni. Az Osztálynál a hároméves terv kultúrpropagandájában fontos célkitűzés volt, 
hogy a tömegkultúra területén szabadművelődési tervbizottságot létesítsenek, a mun-
káskultúra fejlesztésére pedig bizottságokat kívánt választani május 31-ig. A párt kul-
túrmunkájában kiemelt szerepet kapott a nőmunka javítása, ezért olyan tervet gondoltak 
ki, amely a nők fokozott aktivizálódását eredményezi. Fontos cél volt az üzemi és szak-
szervezeti kultúrmunka megerősítése is. A tervezetben szerepelt, hogy a MAFIRT felál-
lítja az első 150 keskenyfilm-mozit falura és 100 falusi könyvtárat is alapít. Általában 
megfogalmazódott a kultúra fokozottabb beépítése a párt szervezeteibe.24

Hasonlóan a politika szolgálata fogalmazódott meg az Országos Propaganda Osztály 
1947. február 6-i javaslatában az 1848–1849-es forradalom és szabadságharccal kap-
csolatosan. A cél az ünnepségeknek a népi demokratikus fejlődéshez való hozzájáru-
lása volt. Aktuálpolitikai célok támogatása fogalmazódik meg abban a javaslatban is, 
amely arról szól, hogy meg kell akadályozni, hogy a Független Kisgazdapárt Centruma 
szervezze az ünnepségeket. A centenárium egyik célja a tömegek átnevelésére irányuló 
kampány lett, továbbá a kommunista történelemszemlélet tudatosítása 1848 új értéke-
lésén keresztül, valamint az egyetemi ifjúság fokozottabb „megdolgozása”, a pedagó-
gusok bevonására, továbbá történelmi és más szakkönyvek megíratása. Az Osztály az 
ünnepségek előkészítésére bizottságot javasolt., amelynek tagjai voltak: Révai József, 
Nógrádi Sándor, Kovács István, Mód Aladár, Székely Endre, Antal Jánosné, Kende 
István, Nonn György és Losonczy Géza.25

Az Országos Propaganda Osztály javaslatából látható, hogy az MKP erősen túlérté-
kelte a párt, illetve a kommunizmus befolyását a társadalomra.

1947. március 6-án konkrétan a falura, a parasztságra irányuló, kultúrmunka terveze-
tet készített E. Kovács Kálmán. Az MKP népművelésért felelős vezetője igen hatásosnak 
tartotta a népfőiskolai oktatást, ami azonban csak az alsóbb fokú iskolát végzett falusi 
ifjúság nevelését és képzését szolgálja. Úgy látta, hogy az oktatásban résztvevők a téli 
tanfolyamokat látogassák, de tavasszal is „össze lehet hozni” ezt a képzést. A tárgyak az ál-
talános műveltség és a mezőgazdasági szaktudás emelését szolgálták. A párt számára ezután 
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kritikaként fogalmazta meg E. Kovács, hogy amíg a Parasztszövetség és az egyházak 
számos népfőiskolát tartanak fenn, addig a Magyar Kommunista Párthoz közelálló tö-
megszervezetek egyetlen népfőiskolát sem működtetnek. A helyzet megváltoztatása 
érdekében E. Kovács ezért azt javasolta, hogy az UFOSZ, a FEKOSZ, a MADISZ 
és az MNDSZ útján minden megyében szervezzenek egy népfőiskolát. Az oktatás 
helyiségét a földesuraktól kisajátított kastélyok adják. Néhány konkrét javaslatot is 
tett a településekre. Az egyik népfőiskolát Pándra javasolta, ahol a választásokon az 
MKP 52%-ot kapott, a másik település pedig Pilis lett, ahol kommunista a főjegyző. 
Bihartordát pedig azért jelölte meg, mert ott lakik a kommunista néprajztudós Szücs 
Sándor.

E. Kovács javaslatot készített parasztdolgozók iskoláinak szervezésére is nagyobb 
településeken, amit tömegszervezetek útján kívánt létrehozni. Mivel az ezüst- és 
aranykalászos tanfolyamok tekintélyt jelentettek a parasztság között, ezért a politi-
kailag képzett paraszt párttagokra gondolt a tanfolyam hallgatói között. E. Kovács 
Kálmán további javaslata az volt, hogy a falusi népgyűléseken az internacionálé 
helyett parasztindulókat énekeljenek. A Szabad Nép falusi száma fejlécén a „Világ 
proletárjai egyesüljetek” jelszó helyett a „Virágzó mezőgazdaságot, jómódú paraszt-
ságot” javasolt. E. Kovács megítélése szerint a falusi művelődéspolitika végrehajtását 
megkönnyítené, ha a párt biztosítani tudná a Szabadművelődési Tanács támogatását. 
A siker érdekében azt indítványozta, hogy a Szabadművelődési Tanácsban a közigaz-
gatásban vezető beosztásban dolgozó MKP-tagokat kell mozgósítani.26

Egyfajta összegzésként azt állapította meg, hogyha a párt ezen a téren nem kezdemé-
nyez, akkor hátrányos helyzetbe kerülhet.

A párt ideológiai – kulturális befolyásának növelése érdekében a Politikai Bizottság 
1947. április 20-án politikai-társadalmi és kulturális hetilap indítását kezdeményez-
te. A kiadvány feladata az volt, hogy megkönnyítse a párt politikájának „behozatalát” 
azokba a rétegekbe, ahol a pártmunka az elején tart, ezért sokkal nagyobb olvasókö-
zönség felé kell tájékozódni. A PB érezte, hogy a lap kommunista megnevezése nem 
egyértelműen pozitív a társadalom többségében, ezért nem kívánta szerepeltetni, hogy 
a hetilap az MKP-é. A Politikai Bizottság szerint a szerkesztőséget azonban kizárólag 
kommunisták irányítsák.27

Mivel a parasztság megnyerésére irányuló kezdeményezések nem hozták a párt szá-
mára a várt eredményeket, ezért a falusi választási agitációról 1947. június 26-án tartott 
megbeszélésen – amelyen többek között jelen volt Nógrádi Sándor, Donáth Ferenc és 
Barla Szabó Ödön – úgy döntöttek, hogy a propagandát a falusi szegények irányába kell 
folytatni.28

A Magyar Kommunista Párt számára a Szabad Föld Téli Esték mint népművelési 
program sorozat 1947-ben a falura, a parasztság megnyerésére koncentrált. A párt 
63 gyűlést tervezett, amiből 62-t megtartott. Megállapítást nyert, hogy a gyűlések előké-
szítése gyengének bizonyult, ugyanakkor néhány helyen, így Békésben és Biharban jól 
előkészített gyűlések is voltak. A falusi kultúrmunka fő formája a Szabad Föld Tavaszi 
Vasárnapok lettek. A mozgósítottak száma körülbelül 20.000 fő volt, akiknek 20-30%-a 
nő volt, ami siker volt a párt számára. A továbbiakban az MKP arra törekedett, hogy a 
falusi szórakoztatás és kultúrmunka kommunista vezetés alatt történjen.

Az 1947. július 1-i intézkedéssel szemben a november 16-i megítélésben az nyert 
megállapítást, hogy igen kevés volt a nő, 10-15%, viszont jobb volt a hangulat. 
Egy november 23-i központi gyűlés légköre jó volt, örömmel fogadták az MKP felvilá-
gosító munkáját. Ugyanakkor az előkészítést nem tartották kielégítőnek.29
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(Az MKP hatalmi monopóliumának megteremtése) A Magyar Kommunista Párt 1947 
tavaszán és nyarán a politikai propaganda részeként a kulturális munka, a népművelés 
minden területét a politikai harc szolgálatába állította, abban bízva, hogy az augusztus 31-i 
választásokat a párt megnyeri. Ezért meglepő, hogy a Szabad Nép augusztus 3-i számában 
megjelent választási felhívásban az MKP még csak említést sem tesz a népművelésről.30 
A választások előtt két héttel az Országos Propaganda Osztály Kulturális Alosztálya je-
lentést készített a választási munkáról. A választási küzdelem részeként vidékre küldött 
írókat, művészeket, akik között ott volt Tersánszky Józsi Jenő, Gál Tibor, Szántó Klára, 
Kende Katalin, Hacsek és Sajó, Major Tamás, valamint a Horváth Árpád Kollégium mű-
vészcsoportja. A jelentés megállapította, hogy a legtöbb településen felismerték a kulturá-
lis előadások jó propaganda erejét, de voltak olyan helyek is, ahol ellenségesen fogadták 
a művészcsoportokat. A jelentés szerint a csoportok egészében igen jó munkát végeztek.31 
A párt képzőművészeket is beszervezett a falujáró csoportok mellé, akik a falu lakóinak 
portrékat készítettek, esetleg a templomban festményeket javítottak. Az MKSZ teljes kom-
munista aktívája a választási bizottság kulturális tevékenységébe be volt vonva.32

A Kommunista Párthoz hasonlóan a Szociáldemokrata Párt rövid választási program-
ja – amely a Világosságban jelent meg – még csak említést sem tesz a népművelésről.33

A szabadművelődés talaján álló pártok közül elsőként a Nemzeti Parasztpárt 1947. 
május 11-én Mezőtúron meghirdetett programjavaslata foglalkozott a kérdéssel. 
A Radikális Párt kiáltványát 1947. augusztus 16-án hozta nyilvánosságra. A Magyar 
Függetlenségi Párt programját augusztus 30-án közölték. Azonban egyik párt programja 
sem foglalkozott a népművelés kérdéseivel.34

Az NPP szerint meg kell szüntetni műveltségünk osztályjellegét és idegen szellemét, 
mert nincs egységes magyar szellemű közműveltségünk. A Parasztpárt megoldásaként 
azt javasolta, hogy a magyar népműveltség forrásából kell megújítani a nemzeti kultúrát, 
mert műveltségünk jó része nem tekinthető magyar nemzeti műveltségnek. Az NPP úgy 
látta, hogy a magyar kultúra egy részében idegen szellemű a magas kultúra, más részé-
ben pedig megrekedt népi kultúra. A párt szerint egységes nemzeti műveltség nélkül 
nincs nemzeti öntudat, ezért meg kívánta újítani a magas műveltséget a népi műveltség 
forrásaiból.35

A politikai-kulturális sokszínűséget féltő Demokrata Néppárt a kiépülő diktatúrában, 
elsősorban a vallási szervezetek elleni támadások miatt, azok védelmét követelte. 
A Néppárt, mint a népművelés előmozdításának harcosa örömmel látta az állami jellegű 
népfőiskolák és népi kollégiumok létesítését, de fenntartotta azt a kívánságát, hogy az 
állami jellegű népfőiskolákkal és népi kollégiumokkal azonos anyagi feltételek mellett 
katolikus és protestáns népfőiskolák és népi kollégiumok is létesülhessenek és a vallá-
sos igény kielégítésére célszerű intézkedés történjék. A Demokrata Néppárt kifejezte 
aggodalmát a katolikus és protestáns egyesületek felszámolása és vagyonuk kezelése 
(elkobzása) miatt. A párt azt a követelését támasztotta, hogy újra engedélyezzék a fel-
osztott katolikus és protestáns gyülekezetek működését.36 A Néppárt megfogalmazta azt 
is, hogy a népfőiskolák és a népi kollégiumok intézményét tökéletesíteni kell és azokat 
az új magyar művelődésbe hiánytalanul be kell építeni. Ugyanez vonatkozik a nemzeti 
és keresztény műveltség teljes hagyományára.37

1947. augusztus 1-én jelent meg a Szegedi Naplóban a Független Magyar Demokrata 
Párt programja, amely fontosnak tartotta annak hangsúlyozását, hogy az egyházaknak 
joguk van annak kinyilvánítására, hogy az iskolák és más lelki javakat előmozdító hit-
buzgalmi és kulturális intézmények működhessenek.38 A Polgári Demokrata Párt 48 
pontját a Világ 1947. július 6-án közölte, de ez a párt sem tesz említést a népművelésről.
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A politika szolgálatába állított népművelés az MKP hatalmas erőfeszítései ellenére 
sem hozta meg a várt eredményeket. Az 1945-ös őszi parlamenti választásokhoz képest 
nem nőtt számottevően a kommunistákra leadott szavazatok száma. Ezt a minimális 
„növekedést” a választójogi korlátozásokkal, valamint a „kékcédulás” csalásokkal sike-
rült a Kommunista Pártnak elérnie. Az augusztusi sikertelen választások után a párt úgy 
ítélte meg, hogy az agitáció hiánya miatt az MKP defenzívába szorult, a hangulatot nem 
a kommunisták irányítják, ezért is javasolta egy falusi agitációs bizottság létrehozását, 
amelynek feladata a parasztság felé folytatandó politika.39

A Magyar Kommunista Párt népművelés-politikája a választások után is a hagyomá-
nyosan kiemelt területeken folytatódott. Ezek között a falu és a parasztság megnyerése 
dominált, de néhány „újonnan” keletkezett politikai kérdésben is segíteni kellett a 
népművelésnek. 1948 elején a párt számára a legfontosabb a falu népe között az 
áttörés megteremtése volt, aminek elérését az Országos Propaganda Osztály a kul-
túrmunka és a kampánygyűlés összekapcsolásában látta elérhetőnek. A kulturális 
alosztály ezért külön a gyűlések utáni ünnepségeken felhasználható műsort küldött 
ki minden egyes falusi szervezetnek.40

A párt legfontosabb döntése a falusi befolyás növelése érdekében az Országos 
Propaganda Osztály 1948. február 7-ig osztályértekezletén az volt, hogy megala-
kította a Falusi Propaganda Bizottságot. Az alakuló ülésen az Agitációs Alosztály 
részéről jelen volt Szeifert Péter, a Kulturális Alosztálytól Rákos József, a Falusi 
Bizottságot Ilias Ferenc, a Népművelési Alosztályt E. Kovács Kálmán képviselte.

A Falusi Propaganda Bizottság létrehozására a kommunista diktatúra falusi és 
vidéki célkitűzésének segítése miatt volt szüksége a pártnak. A Bizottság első napi-
rendi pontjában egyértelműen meghatározták, hogy a legfontosabb célja a reakció 
támadásainak visszaverése, az új beszolgáltatási renddel kapcsolatosan a rendelet 
végrehajtásának a propaganda vonalán való előmozdítása lett. Azt is meghatároz-
ták, hogy a Kulturális Alosztály jelenetekkel, versekkel ellensúlyozza a „reakció 
demagóg propagandáját” a beszolgáltatásokkal kapcsolatosan. A Falusi Propaganda 
Bizottság az 1947-es választást a gyenge eredmények ellenére úgy értékelte, hogy a 
párt komoly befolyással rendelkezik. Ennek ellentmondva azonban úgy látta, hogy az 
agitációs hiánya miatt a Kommunista Párt defenzívába szorult és a hangulatot sem az 
MKP irányítja. Ezért javasolta a Falusi Agitációs Bizottság létrehozását, amelynek 
feladata a parasztság felé folytatott propaganda biztosítása.41 A „kultúrmunkának” 
ennyire direkt módon a politikai harc szolgálatba állítása eddig még nem fogalma-
zódott meg a párt részéről.

A falu további kiemelt politikai és kulturális fontosságát jelzi, hogy a Propaganda 
Osztály 1948 februárjában a megyei propagandisták nagy feladatává tette a Szabad 
Föld Téli Estéket és annak a meghatározását, hogy az SZFTE-n a politikai előadá-
sokat a kommunisták tartsák. A klérus kulturális tevékenységének ellensúlyozására 
szorgalmazták, hogy a kommunista befolyás alatt működő kultúrcsoportokat alakít-
sanak (Petőfi Kör, Dózsa Kör, Ifjúsági Csoport, 48-as Művelődési Kör). Feladatként 
azt jelölték meg, hogy ezek a csoportok vegyék fel a kapcsolatot és lépjelek be a 
Magyar Művelődési Szövetségbe.42

A falu népének a kommunista célkitűzések szerinti megnyerése érdekében létre-
hozott Falusi Propaganda Bizottság ezentúl figyelemmel kísérte a faluval kapcso-
latos helyzetet. A Falusi Propaganda Bizottság 1948. március 5-i második ülésen 
a Szabad Föld Tavaszi Vasárnapokkal és a falusi pártnapokkal foglalkozott. Arról 
döntöttek, hogy a falusi pártnapok kultúrműsorát úgy kell előkészíteni, hogy saját eszközeivel 
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megvilágítsa a politikai anyagot. Ezzel a kultúra politika általi direkt szolgálata újólag, nyíltan 
megfogalmazódott, szerepe másodrangúvá vált, annak kimondásával, hogy 5-10 perc 
előadás legyen például a tudomány kérdéseiről, a többit a politikának szenteljék.43

1948. március 18-án a Népművelési Alosztály javaslatot készített a Szabad Föld 
Vasárnapok szervezésére. Az elképzelés első fele a falu kultúrszükségleteinek kielégíté-
séről, ünnepi szórakoztatásáról, művelődéséről és a gazdálkodásról szólt, de már megfogal-
mazza a „jövőben bízó” szemlélet teljesítését is. A többi rész nyíltan a kommunista politikai 
célok támogatását tartalmazza. Kimondja, hogy a mozgalmat a mezőgazdasági munka-
verseny szolgálatába kell állítani. Azt is megfogalmazza, hogy a „demokratikus” pártok, 
társadalmi szervezetek és az állami „szabadművelődési” szervek bevonásával társadalmi 
mozgalmat kell szervezni. Az elképzelés szerint a mozgalom 1947. április 1-én kezdődik 
és június végéig tart. Végezetül a Szabad Föld Vasárnapok falunapokban csúcsosodnak ki.44

Az Országos Propaganda Osztály április 2-án körlevelet intézett az MKP-
szervezetekhez a Szabad Föld Vasárnapok rendezéséről. Az Osztálynak az volt a vé-
leménye, hogy a rendezvényekkel a párt olyan tömegekhez is közel juthat, amelyek a 
politikai élettől távol tartják magukat, ezáltal arra is alkalmasak, hogy jó hírét keltsék a 
Kommunista Pártnak.45

A kultúrának a politika direkt szolgálatba állítását bizonyítja a Falusi Propaganda 
Bizottság 1948. március 25-i üléséről készült jelentése. Ugyanis a Kulturális Osztály 
készítette el a mezőgazdasági termékverseny grafikai szimbólumát és azt is, hogy a párt 
lapja, a Ludas Matyi gúnyolja ki a termelési verseny ellenségeit.46 Ezekből az intézke-
désekből már jól látható, hogy a magyar kommunista népművelés 1948 tavaszán átveszi 
a szovjet propagandának és kultúrának a mezőgazdasági és ipari munkaversenyeket 
támogató módszereit. Mindezek ellenére 1948 tavaszán a kommunisták befolyása a 
falvakra, a parasztságra kicsi maradt. Orbán Lászlónak a Szervező Bizottságnak küldött 
jelentéséből ez egyértelműen kiderül.47

A gyenge MKP-befolyás ellenére a kulturális alosztály által szervezett március 21-i 
gyűlést „a falu örömmel fogadta”, az osztály szerint a hangulat jó volt, annak ellené-
re, hogy az előkészítés gyengének bizonyult. A jelentés ugyanakkor elismeri, hogy a 
parasztság hangulatát befolyásolta a munkanélküliség, továbbá a kenyér hiánya. Mint 
korábban többször, az április 11-i gyűlésen feltűnően kevés (5-10%) nő jelent meg. 
Nem hozta meg a párt számára a várt eredményt az államosítási propaganda sem, mert 
a falvak közömbösen fogadták az MKP programját. Nem lehetett sikeres a „klérus” 
elleni propaganda sem, mert az egyház befolyása megmaradt, „demokrácia”-ellenes 
tevékenységről egy jelentés sem szólt. Az „egész parasztság” megnyerésének elképze-
lése most sem járhatott sikerrel, mert az április 18-i gyűlés kiértékelése szerint azokat 
csak a szegény parasztság látogatta. A gyűlés szervezését itt is gyengének ítélték meg. 
Ha a közép- és gazdag paraszti rétegek politikai érdekeit reálisan elemezték volna, nem 
fogalmaztak volna ilyen hamis prekoncepciókat. Tudniuk kellett volna, hogy a birtokos 
parasztság továbbra sem vállal közösséget a kommunistákkal.48

Ennek megváltoztatására, a parasztság megnyerése érdekében a Falusi Propaganda 
Bizottság határozatot hozott arról, hogy a falusi tömegszervezetekben fokozottabb 
agitációt kell folytatni a középparasztoknak a Magyar Kommunista Pártba való beszer-
vezéséért.49

A Kommunista Párt részéről a középparasztsághoz továbbra is a naivitás talajáról 
közelítettek, mert a kommunisták nem értették meg, hogy nemcsak a gazdagparasztság, 
hanem a középparasztság sem hajlandó olyan párt mellé állni, amely kommunizmust 
kíván megvalósítani Magyarországon.
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1948. március 31-én elkészült a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 
közös kulturális és propaganda munkaterve. A közös munkaterv célja az volt, hogy az 
üzemekben még meglévő különálló kultúrcsoportok önállóságát megszüntesse és beol-
vassza az üzemi kulturális csoportokba. A kommunista diktatúra kulturális kiépítéséhez 
az SZDP teljes felszámolására is szükség volt. A munkaterv egyértelműen kimondta, 
hogy az egységes üzemi kultúrcsoportokba jobboldali szociáldemokratákat felvenni 
nem lehet. A tervezet a „külön” kulturális rendezvények fokozatos megszüntetéséről is 
rendelkezett. Az egységes (kommunista) kulturális akarat abban is megnyilvánult, hogy 
a jövőben „különböző” kulturális kiadványok nem jelenhetnek meg, ezért csak egységes 
kiadványokat adhattak ki. Az SZDP elleni erős támadás és a „jobboldali” szociáldemok-
raták teljes kiszorítási elképzelését jelzi: hogy a kulturális tömegszervezetekben és a 
pártszervezetekben dolgozó jobboldali szociáldemokraták eltávolítását és egységes kul-
turális ideológiai irányvonal kialakulását indítványozták a kialakuló félben lévő Magyar 
Dolgozók Pártja részéről. A közös munkaterv sikere érdekében ezért április 20-ig felül 
kívánta vizsgálni a Szociáldemokrata Párt által kiadott kulturális anyagok jegyzékét 
abból a szempontból, hogy mit szükséges közülük a „forgalomból” kivenni. A tervezet 
a kulturális vezetőképzés egységesítését is tartalmazta. Május 1-re pedig közös műsorral 
való megszervezését tervezte.50

A totális kulturális ellenőrzést az MKP már 1948 elejétől sok területen elkezdte, újab-
ban pedig ezt szándékozta szélesíteni. Az Állami Propaganda Bizottság 1948. február 
15-én tartott első ülésén – melyen jelen volt Horvát Márton, Nógrádi Sándor, Orbán 
László és Vásárhelyi Miklós – a testület elhatározta, hogy a már működő film- és rá-
dióbizottság mellé könyvkiadó bizottságot is létesít. Horváth Márton ismertetése utána 
Bizottság úgy látta, hogy a sajtó területén a legsürgetőbb a tennivaló, ezért a „züllesztő” 
hatású „bulvár” lapok hangnemének a megváltoztatása és a „reakciós” napilapok, így 
a Magyar Nemzet, Hírlap és a Világ megrendszabályozása indokolt. Arról is döntöttek, 
hogy Horváth Márton összehívja a Magyar Nap, a Forrás és a Szabadság szerkesztőit és 
megbeszéli velük lapjaik ilyen szemléletű (kommunista) átalakítását. A Bizottság a sajtó 
személyi állományának kommunista szempontú átalakítása érdekében direkt intézkedé-
seket is hozott. Megbízta Vásárhelyi Miklóst, hogy egy héten belül szerezzen pontos in-
formációkat a Magyar Nemzet, a Hírlap belső összetételéről, a feltétlenül eltávolítandó 
„reakciós” személyekről és általában a lapok „demokratikussá” tételének lehetőségéről. 
A Világgal kapcsolatosan olyan döntés született, hogy Vásárhelyi Miklós a kiadást elő-
zőleg beszélje meg Rákosi Józseffel. A Hírlapot illetően pedig arról határoztak, hogy 
Nógrádi Sándor magához hívatja a Hírlap felelős szerkesztőjét és „rendre” utasítja a lap 
„reakciós” irányzata miatt. Döntés született még arról is, hogy a sajtót és a rádiót foko-
zatosan rá kell állítani március 15-e előkészítésére.51

Az Állami Propaganda Bizottság 1948. március 22-i ülésén döntöttek az egyes szak-
területek felosztásáról. Nógrádi Sándor lett az állami propaganda felelőse. Horváth 
Márton a könyvkiadást felügyelte, Orbán Lászlóhoz a külügyek tartoztak, Rosta Sándor 
a sajtóért, Vásárhelyi Miklós pedig a rádióért felelt.52

A propaganda és a kultúra teljes kommunista kontrollja szempontjából „fontos” állo-
más volt az Állami Propaganda Bizottság 1948. március 26-ig döntése, amelyen a rádió 
átalakításával kapcsolatban megbízták Horváth Mártont, Gerő Ernőt és Vas Zoltánt, 
hogy beszéljék meg a rádió és az MTI jövőbeli viszonyát.53

Az Állami Propaganda Bizottság 1948. április 2-i ülésén Horváth Márton benyújtotta 
a megalakítandó könyvkiadó bizottság névsorát. A javasolt személyek: Vértes György, 
Lukács György, Andics Erzsébet (v. Zsigmond László), Tamás Aladár és Keszi Imre 
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voltak. Azt is indítványozta a testület, hogy a miniszterelnökség sajtóosztályán a könyv-
kiadás referense Vértes György legyen és a létrejövendő könyvkiadó tisztséget is ő ve-
zesse.54 A könyvkiadó politikai fontosságát jelzik, hogy a központot a politikai irányítás 
alá kívánták helyezni.55

A párt a városi propagandisták 1948. április 20-tól május 5-ig terjedő időszakának te-
endői között ismételten a falu fontosságára hívta fel a figyelmet, mert az ipari munkások 
és a városi kisemberek tömegei már a (népi) demokrácia felé fordultak, ez valószínűleg 
nem következett be vidéken, ezért növelni kell a felvilágosító kampányt a falun. A siker 
érdekében a Szabad Föld Vasárnapok mozgalmat a Téli Estéknél is nagyobb mértékben 
kell kiterjeszteni.56

A kommunista egyeduralmi elképzelések politikai és kulturális sikere érdekében a 
Propaganda Osztály 1948. április 20-án a Szabad Föld Téli Esték felhasználásával a 
Szabadművelődési Tanács munkatársainak jövőjét illetően is határozott véleményt fo-
galmazott meg. A cél az volt, hogy a megyei és városi propagandisták kérjék a megyei 
szabadművelődési felügyelőktől a mozgalomba való bekapcsolódást és azok, akik nem 
látják el jól a feladataikat, azok leváltására tegyenek javaslatokat.57

Az egyeduralomra törő Magyar Kommunista Párt 1948 júniusában célba ért, mert a 
totalitárius diktatúra a Magyar Dolgozók Pártja létrejöttével formálisan is megvalósult. 
A népművelés feladata ezentúl már nemcsak a politika szolgálata lett, hanem a kulturá-
lis forradalomban való részvétel, a legszélesebb néprétegek szellemi felemelkedésének 
a támogatása. Erre azért is szükség volt, mert az MDP programnyilatkozata szerint a 
dolgozó osztály hatalomra jutása ellenére még mindig vannak nagytőkés, feudális és 
fasiszta maradványok a gazdasági, politikai és kulturális életben.58

A népművelés továbbra is megmaradt a politika fontos szolgálójának. Ezt a feladatot 
a párt egyik vezető propagandistája és a kultúra irányítója, Orbán László 1948. június-
ban egyértelműen ki is mondta: a kultúrmunka feladata a párt politikájának alátámasz-
tása, széles néprétegek felemelkedésének előmozdítása, a kulturális élet demokratikus 
(kommunista) irányú befolyásolása. Orbán azt is kinyilvánította, hogy a kultúrmunka 
különös jelentőséggel bír a reakció befolyása alatt álló, politikailag elmaradott töme-
gek nevelése szempontjából azért is, mert ezekhez politikailag hozzáférni nem lehet. 
A kommunista politikus szerint a kultúrmunkába be kell kapcsolni a haladó szellemű 
írókat, művészeket. A kultúrmunka súlypontjának a párton kívüli tömegszervezetekben 
kell lennie, ami azonban nem zárja ki a párton belüli kultúrcsoportok létesítését. Orbán 
fontosnak tartotta annak is hangsúlyozását, hogy a kultúrmunkában alkalmazkodni kell 
a mindenkori pártpolitikai irányvonalhoz. Természetesen a kultúra eszközeivel népsze-
rűsíteni kell az újjáépítés és a termelés gondolatát.59

A politika szolgálatába állított kommunista népművelés feladatának megfogalmazása 
ennél frappánsabban nem is sikerülhetett volna.

Összegzésként megállapítható, hogy a háború utáni két évben – a szovjet csapatok je-
lenléte ellenére – a nemzetközi garancia lehetővé tette az autonóm kulturális szervezetek 
létrehozását, az eltérő világnézetű és politikai felfogású intézmények szabad működését. 
A többpártrendszer természetéből következett, hogy a politikai pártok fontosnak tartották 
saját kulturális mozgalmaik, intézményeik megteremtését. 1947-től azonban a diktatúra 
fokozatos kiépítésével, majd 1948-as megvalósításával az MKP már terrorizálta a más 
politikai és ideológiai talajon álló szervezeteket, majd hozzákezdett azok felszámolásához.

A népművelés a diktatúra rendszerében elsősorban nem a művelődés kiszélesítését 
szolgálta, hanem a kultúrmunkán keresztül a kommunista politikai befolyás növelését 
kívánta elősegíteni. A kutatás megmutatta, hogy az MKP népművelés politikájában nem 
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a műveltség terjesztését, közvetítését tartották a legfontosabb feladatnak, hanem a kom-
munista politikai célok támogatását. A Magyar Kommunista Párt a politikai terror nyo-
mása alatt a teljes kulturális befolyás elérésére törekedett. Az MKP művelődéspolitikai 
céljait a kulturális élet centralizálásával, a még működő nem kommunista szervezetek 
megszüntetésével kívánta elérni.

A diktatórikus rendszer formális létrejöttével, a Magyar Dolgozók Pártjának meg-
alakulásával a párt legfontosabb feladata a kultúra területén volt uralkodó osztály mű-
velődési monopóliumának a megszűntetése és a munkásság műveltségi színvonalának 
emelése lett. A falusi „elnyomó” réteg, a kulákság felszámolása érdekében a népművelés 
elsősorban a szegény parasztság kulturális felemelkedését kívánta előmozdítani.
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