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Bevezetés 
 

Előszó 
 

Dolgozatomban egy olyan korszak iskolarendszeren kívüli felnőttnevelését 

szeretném bemutatni és egyúttal emléket is állítani számára, amelynek egyedülállósága 

köztudott a XX. századi magyar művelődéstörténet kutatói körében. Az ún. koalíciós 

időszak az 1945-1948 közötti politikai berendezkedés – „mesterségesen fenntartott” 

rendszerének – elnevezése. A magyar történelem olyan intervallumát jelenti ez, amely a 

demokrácia reménye mellett talán a legszélesebb lehetőségek tárházát teremtette meg 

kulturális szinten (is) a II. világháború és az 1989-es rendszerváltás közötti változásokat 

megélők számára.
1
 Az új „népművelési” koncepciót, amelyet szabadművelődésnek 

neveztek el, egy olyan korszak termékeként kell értelmeznünk tehát, amikor a lehetőségek 

és a korlátok flexibilisen változtathatóak voltak a hatalmon lévő és a hatalomra törekvő 

politikai szereplők szemében. Ez a változékonyság jelentette egyszerre a szabadművelődés 

alapját, életképességét és a későbbiekben erre való hivatkozással gondolta úgy a hatalom, 

hogy már nem képes a monopóliumra törő szocialista/kommunista nézetek terjesztésére.  

A címben szereplő koalíciós időszak egy jól körülhatárolható fejezete a XX. 

századi magyar történelemnek. Ez a második világháború végétől – szűkebb értelemben 

pedig az 1945. novemberi választásoktól – egészen az 1948/1949-es hatalomátvételig (a 

Magyar Népköztársaság Alkotmánya megalkotásáig) tartó időintervallum. E kor 

sajátosságai közé tartoztak azok a pártközi megállapodások, amelyeken a különböző 

minisztériumokat – bár nem a választási eredmények alapján – felosztották egymást közt. 

Így, konszenzusos megállapodás útján „jutott” a népművelés irányításáért felelős Vallás – 

és Közoktatásügyi Minisztérium vezetése gr. Teleki Géza (Polgári Demokrata Párt) 

kezébe, aki az Ideiglenes Nemzeti Kormány fennállása alatt töltötte be ezt a pozíciót. 

Utódja a Nemzeti Parasztpárt színeiben – bár „szakemberként” tevékenykedő – Keresztury 

Dezső volt, aki ugyancsak a pártok megegyezéséből adódóan került a kultusztárca élére. A 

korszak utolsó kultuszminisztere a kisgazdapárti – viszont titkos kommunistaként 

tevékenykedő – Ortutay Gyula, akinek vezetése alatt kezdődött el annak a Népművelési 

Minisztériumnak kialakítása, amelynek első irányítója Révai József lett. Az ő 

                                                           
1
 Romsics Ignác szerint az 1945-1947 közötti időszak az 1918/1949-es forradalmakkal együtt a magyar 

demokratikus hagyományok részét képzi, s így a 3. Magyar Köztársaság előzményeként is értelmezhető. 

(Romsics, 2008. 286. o.) 
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tevékenységének megítélése viszont már a Rákosi-korszak művelődéstörténetnek részét 

képzi. 

A szabadművelődést – vagyis a koalíciós időszak népművelését – irányító 

szervezetek működése azért is érdekes színfoltjai a magyar művelődéstörténetnek, mert 

habár kevés idő adatott számukra, mégis egy olyan egyedi koncepció körvonalait próbálták 

meg gyakorlati síkon is megvalósítani, amely a helyi szervezetek autonómiáját és az önálló 

kezdeményezéseket állította központba. A szabadművelődés alapgondolatai – bátran 

állíthatjuk – ezek alapján példaértékűek lehetnek a XXI. századi magyar művelődéspolitika 

számára. Az egyediségét annak is köszönhette, hogy az addigi (és az azt követő) hatalom 

birtokosai a központosított „népművelés” kialakításában és annak működtetésében voltak 

érdekeltek.  

A szabadművelődés sajátosságai közé tartozott, hogy a kulturális élet irányítását 

három vonalon valósította meg. Egyrészt a szakmai (s egyben az állami) vezetés a 

kultusztárca kezében összpontosult, kiépítve annak intézményi (az ún. szabadművelődés 

felügyelői és ügyvezetői) hálózatát. Másrészt a társadalmi szervezetek is teret kaptak az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés alakításában a helyi szabadművelődési tanácsok 

révén, melyeknek a csúcsszerve – a minisztérium tanácsadói testületeként is funkcionáló – 

Országos Szabadművelődési Tanács volt. Ezen felül a művelődési színterek formálása a 

pártok és tömegszervezetek számára is az idő előrehaladtával egyre fontosabb 

célként/feladatként jelent meg. E folyamat révén váltak e szervezetek a szabadművelődés 

harmadik „pillérévé”.  

Jelen mű megírásával az említett szabadművelődést irányító állami és társadalmi 

szervezetek történetének feldolgozásához szeretnék hozzájárulni. Dolgozatom hiánypótló 

szándékkal készült, hiszen a magyar neveléstörténet képviselői ugyan több szempontból 

vizsgálták már e korszak iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás-történetét, viszont javarészt 

egy-egy településre, földrajzi egységre terjesztették ki kutatásukat, vagy összegző 

munkájukban csak részben érintették az események mögötti (rejtett) összefüggéseket.  

Disszertációm írásakor több célt tűztem ki magam elé. Elsődlegesen arra teszek 

kísérletet, hogy a szabadművelődés időszakát több, elkülönülő intervallumra bontva 

mutassam be. Az egyes periódusra jellemző tendenciákat figyelembe véve ismertetem a 

szabadművelődéssel kapcsolatos miniszteri döntéseket, az Országos Szabadművelődési 

Tanács javaslatait, valamint a különböző pártok elképzeléseit. Továbbá egy átfogó képet 
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kívánok nyújtani a szabadművelődés ideológiájának megformálásában szerepet játszó 

személyek elképzeléseiről. Kísérletet teszek arra is, hogy a vezető testületek közti 

kapcsolódási pontokat vizsgálva rámutassak azok céljaira, az egész „rendszerben” 

betöltött/betöltendő helyükre, szerepükre. 

A témám szűkebben értelmezve andragógiatörténeti jellegű, hiszen a hazai 

felnőttképzés históriájának egy részterületét kívánom feltárni. Az andragógia – mint a 

felnőttnevelés-tudományának
2
 nemzetközi megnevezése – ugyanúgy az antropagógia 

(neveléstudomány) részét képzi, mint a pedagógia. Zrinszky László (1995) szerint az 

andragógia magába foglalja a felnőttek iskolai vagy iskolarendszeren kívüli nevelésének, 

művelésének és művelődésének cél- és feladatrendszerét, alapelveit, sajátosságait. A 

modernkori felnőttképzés gyökerei a XVIII. században kibontakozó felvilágosodásig 

nyúlnak vissza, amikor a „népművelés” szükségességét és lehetőségét Nyugat-Európában 

és hazánkban egyaránt kezdték (f)elismerni uralkodói szinten is. A XX. századra – ahogy 

majd látni fogjuk – kialakult a felnőttoktatás intézményesített kerete mellett a szakmai 

bázis is, amelyek révén elhozta a neveléstudományon belüli tudományos elismertséget. 

Dolgozatom, reményeim szerint a neveléstörténeti kutatások hasznosságát fogja 

alátámasztani. Mikonya György (2011) vélekedése szerint ugyanis e kutatások a történelmi 

kronológiát követve egy-egy korszak kulturális teljesítményének hasznosítható 

hagyatékaira világítanak rá, valamint az egymás mellett élés szabályai (és a konfliktusok 

kezelési módjai) is érthetőbbé válnak ezen feldolgozások által.
3
 

 

Problémafelvetés 
 

A XX. század (magyar) történelme a neveléstudományi és történelmi kutatások 

egyik kedvelt terepe, hiszen e század eseményeinek következményei hatnak leginkább a 

jelenkorra. Ha csupán a legfontosabb évszámokra vetünk pillantást, (1914, 1918/1919, 

1920, 1941, 1944, 1945, 1948, 1956, 1989) akkor láthatjuk, hogy a vizsgált századunk 

közepére „sűrűsödtek” azok az események, amelyek meghatározóivá váltak akár a XX., 

akár a XXI. század történéseire. 

                                                           
2
 A dolgozatomban az andragógiatörténetet a ”felnőttnevelés” oldaláról közelítem meg, miközben ismert, 

hogy ez a tudomány magában foglalja a felnőttek oktatásának és képzésének spektrumát is. 
3
 Mikonya György írásában idézi Cleparede neveléstörténet hasznosságára vonatkozó gondolatát, amely 

szerint: „amennyiben a neveléstörténet nem áll másból, mint a tények felsorolásából, akkor az csak unalmas 

előadás, de egészen más a helyzet, ha a neveléstörténet olyan egymás után következő lázadások sorozatának 

tekintjük, amelyek a nevelési rendszerek jobbítására irányulnak.” (Mikonya, 2011. 54. o.) 
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Az általunk tárgyalt időszak alatt két rendszerváltás is történt, 1945-ben illetve 

1948/49-ben, amelyeknek – mint minden fordulatnak – voltak „várakozási” periódusai. 

Ezen körülmények teszik igazán különlegessé a koalíciós időszak kutatását. A kor 

rövidsége és egyedisége miatt viszont ennek a megítélése sem lehet egyértelmű. Talán az 

egyik legnagyobb nehézséget az 1945-1949 közötti viszonyok kutatásában az okozza, hogy 

ekkoriban az élet minden színterét, így a művelődést is átitatta a politika és az azzal együtt 

járó propaganda. Kelemen Elemér (1999) szerint az 1945 utáni politika főszereplői 

határozottan felismerték a nevelésügy társadalmat befolyásoló erejét. Ezért is tekintették 

közös feladatuknak az oktatási rendszer viszonylagos elmaradottságának felszámolását, 

ebből adódóan az oktatás reformjai összefonódtak olyan társadalmi és politikai viszonyok 

modernizációs törekvéseivel, mint a földosztás vagy a születési előjogok eltörlése.  

Az oktatás és művelődés irányítása és befolyásolása a mindenkori hatalom központi 

kérdései/feladatai közé tartoznak, hiszen ezeken keresztül tudja az a társadalmi bázisát 

megerősíteni. Mivel az 1945-től kibontakozó hatalom nem támaszkod(hat)ott a Horthy-

rendszer irányítóira (kiszolgálóira?), így saját bázisát rövid idő alatt kellett „kitermelnie”. 

Azért is értékelődött fel koalíciós időszakban a felnőttképzés, mert az iskolarendszerű 

oktatásban tanulók csak a jövő – s nem a jelen – letéteményesei lehettek. 

Elengedhetetlenné vált ezért a felnőttek „átnevelése”, amihez a szabadművelődést is fel 

kívánták használni. A szabadművelődésben érzékelhető finom (ám olykor direkt) 

módszerek ehhez a célhoz jutatták közelebb a baloldali erőket. A korszak iskolarendszeren 

kívüli felnőttoktatásának tanulmányozása emiatt lehet fontos szegmense a koalíciós 

időszak (s egyben a Rákosi-diktatúra) megértésének s talán tanulságainak 

újraértelmezésének. 

Kutatóként én is szembesültem a Golnhofer Erzsébet (2006) által felvázolt 

problémával, mely szerint az 1945 utánra vonatkozó neveléstörténeti kutatásokban 

érdekelteknek több nehézséggel kell számolniuk. Egyrészt a II. világháború utáni 

pedagógiatörténet megismerését a források szűkössége teszi körülményessé, másrészt 

gondot jelent az is, hogy a fellelhető írások javarészt egyoldalúan – a hatalmi elvárásoknak 

megfelelően – mutatják be a kor történéseit.  Annak ellenére, hogy az 1990-es években 

változatos munkák születtek a kutatott korszakra vonatkozóan, – állapította meg Golnhofer 

Erzsébet (2006) – mégsem lehet ezen írásokat „ellentörténeti” munkáknak tekinteni. 

Mikonya György (2006) pedig úgy látta, hogy az 1945 utáni pedagógiatörténethez 

kapcsolódó publikációk száma azért is gyarapszik, mert az eltelt idő elegendő rálátást ad az 
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akkori eseményekre, illetve az eddig titkos dokumentumokként kezelt iratok is nyilvánosan 

kutathatóvá váltak. Osztom Kéri Katalin (2001) azon véleményét is, mely szerint a 

neveléstörténet haszna abban rejlik, hogy a jelen számára példákat nyújt, illetve olyan 

összefüggéseket ismertet meg, amelyek segítségével a mindenkori oktatás/nevelés válik 

érthetőbbé, valamint a múlt hibáira is felhívhatja a figyelmet. Erre a „hozadékra” hívja fel 

a figyelmet Horváth Márton is, aki a neveléstörténet fő feladatának az átvételre érdemes 

korábbi értékek bemutatását tekintette, viszont – vélekedett a szakember – a 

neveléstörténet nem ad(hat) az oktatáspolitikusnak követhető modellt, de hitelesen 

bemutathatja a jelennek, hogy mi volt, és mi lehetett volna (Horváth, 1996). 

 A neveléstörténeti kutatások is alátámasztják azt az elgondolást, mely szerint 

minden kor meghatározott értékek és ideálok mentén alakítja ki saját nevelési rendszerét. 

Ez a tudományág arra is rá tud mutatni, hogy minden történelmi kornak van pedagógiai 

vonatkozása, ebből adódóan a pedagógiai kérdések sem értelmezhetőek történelmi 

háttérismeretek nélkül (Kéri, 2001. 9. o.). A felnőttképzés (s annak történeti) kutatásánál – 

vélekedik Felkai László – plusz nehézséget jelent annak sokrétűsége és összetettsége. 

Ezenfelül azt is tényként kezeli a szerző, hogy a felnőttképzés területén és annak 

vizsgálatában kevesebben és kevésbé szervezetten vesznek részt (Felkai, 1996. 109. o.). 

További nehézséget a felnőttoktatás periférikusságában vélt felfedezni a szakember. Ebből 

adódóan joggal teszi fel azt a kérdést, hogy a felnőttképzés története egyáltalán 

beletartozik-e a neveléstörténetbe, és hol a helye egyáltalán a történettudományon belül? A 

szerző csupán utal rá, hogy ezekre a kérdésekre a jövő kutatói fogják megadni saját 

válaszaikat. 

Ahhoz, hogy minél valósabb képet kaphassunk a korszak iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzéséről, tisztában kell lennünk annak lehetőségeivel és korlátaival egyaránt. Az 

általam kutatni kívánt korszak egyik legfontosabb kérdése – ami behatárolta a kulturális 

mozgásteret is – a magyar szuverenitás mértékének megállapításához kapcsolódik. A 

megoszló válaszok ellenére talán konszenzus alapján megállapítható, hogy Magyarország 

függetlenségét az 1944. március 19-i német megszállással veszítette el, s csak az 1989-es 

esztendő hozta el újra a szabadság lehetőségét. Ormos Mária (2013) szerint a megszálló 

(felszabadító?) szovjet csapatok által teremtett helyzet látszat volt csupán. A szovjet 

nyomás fokozatos erősödése azt a máig eldöntetlen kérdést hozta magával, hogy egyáltalán 

mikorra tehető az a fordulat, ami már irreverzibilissé tette az események irányát. Akkor 

állhatunk az igazsághoz legközelebb, ha nem egy ponthoz kötjük, hanem folyamatként 
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tekintünk arra az eseményláncra, ami – Ormos Mária szerint – először a szuverenitás 

tényleges csorbításával, majd megszüntetésével járt. E folyamat jelentette egyszerre a 

koalíciós kormány számára a korlátokat és a lehetőségeket egyaránt. Ezekből a 

körülményekből következik, hogy a kor jellegzetes „terméke” volt a szabadművelődés, 

melynek vezetői hittek a demokratikus állami berendezkedés által kínált lehetőségekben, 

mégis a korszak második rendszerváltásához, 1948-hoz közeledve az egyre szűkülő 

mozgástérben inkább már a hatalom elvárásainak való megfelelésben látták a túlélés 

lehetőségét. Így a szabadművelődés története nemcsak a magyar felnőtt-képzés 

históriájának egy szakasza, hanem egyben a XX. századi magyar demokratikus 

gondolkodás egyik kifejeződése is. 

A fenti megállapításokat figyelembe véve a dolgozatomban az alábbi kérdésekre 

keresem a választ: 

1. A kutatás egyik központi kérdéseként fogalmazódik meg, hogy a korabeli 

politikai döntések közül melyek voltak azok, amelyek befolyásolták az 1945-1949 

közötti iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás irányvonalát? Mivel a korszak 

politikáját meghatározó pártok (a Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, 

majd a két párt „fúziójából” létrejövő Magyar Dolgozók Pártja valamint a Nemzeti 

Parasztpárt) rendelkeztek felnőttképzésről alkotott elképzelésekkel, így felmerül az a 

kérdés, hogy e szervezetek milyen szerepet szántak a szabadművelődésnek a 

hatalomért folytatott küzdelemben? 

2. A szabadművelődés irányító szervei (a Vallási – és Közoktatásügyi 

Minisztérium és az Országos Szabadművelődési Tanács) tevékenységeinek 

elemzésén keresztül szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy ezek az 

intézmények milyen célokat tűztek ki a szabadművelődés állami és társadalmi 

szereplői elé? 

3. Kíváncsi vagyok arra, hogy a szabadművelődés szervezeti kereteit milyen 

törvényekkel és rendeletekkel szabályozták? Továbbá kérdésként fogalmazódik meg, 

hogy a szabadművelődés nevelési színterei közül az ún. „szabadiskolák” hálózata 

milyen elvek alapján valósították meg a kulturális javak közvetítését? 

4. Arra a kérdésre is keresem a választ, hogy a szabadművelődés 

eszmerendszerét befolyásoló prominens személyek mily 

5. en gondolatok mentén képzelték el a felnőttek nevelését?  
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Ezen kérdésekre adott válaszokkal szeretnék rávilágítani azokra a rejtett összefüggésekre, 

amelyek meghatározták a szabadművelődés sorsát. 

Doktori kutatásom előzményeként kívánok utalni arra, hogy az itt bemutatásra szánt 

témához fokozatosan kerültem egyre közelebb, hiszen már gimnazistaként érdekeltek 

egyrészt a születésem évtizedének történései, később pedig ez a kíváncsiság a szüleim 

gyermekkorának időszakára is kiterjedt, s mivel mindketten az 1940-es években születtek, 

így egyértelművé vált az érdeklődési köröm fókuszpontja. A korszak iránti 

„elköteleződésem” történelem szakos egyetemistaként szilárdult meg, így lett a 

bölcsésztanári szakdolgozatom témája a koalíciós időszakban megkötött magyar-jugoszláv 

kulturális egyezmény körülményeinek elemzése. Későbbiekben – a pedagógia, és az 

andragógia előzményeként ismert művelődésszervező diplomával rendelkezve – merült fel 

bennem az említett tudományágak metszéspontján elhelyezkedő kutatási téma kiválasztása. 

Doktori tanulmányaim kezdetére vált világossá számomra, hogy a XX. századbeli magyar 

andragógiatörténet vizsgálata még tartogathat kihívásokat. Témavezetőm, Dr. Donáth 

Péter egyetemi tanár segítségével tisztáztam és konkretizáltam a vizsgálandó területemet, 

amelynek eredménye a szabadművelődés – rövid, de igen tanulságos – történetének 

feldolgozása lett. 

 

Források, kutatási módszerek 
 

A téma iránt érdeklődők számára többféle forrásanyag adhat biztos támpontokat a 

korszak tanulmányozásához. Dolgozatom elkészítéséhez mind primer, mind szekunder 

forrásokra támaszkodtam.  A szekunder, vagyis másodlagos források közül – amelyek a 

korról szóló, bár nem a korszakban keletkezett dokumentumok – több olyan monográfiát 

vettem alapul, amelyek részben foglalkoznak az általam választott témával is. Nehézséget 

jelent azonban a népművelés történetét kutató számára, hogy hasznosítható, összegző 

munkák főként a rendszerváltás előtt, vagy környékén íródtak. Mégis kellő forráskritika 

alkalmazása mellett egy átfogó képet kaphat az olvasó a hazai iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzés történetéről H. Sas Judit (1963), Tar Károly (1977), Novák József (1985), 

Kovalcsik József (1986) műveiből. Az általam kutatott témában számos bölcsészdoktori 

disszertáció (Idei, 1986, Klujber, 1977, Pajor, 1985, Standeisky, 1974, Wébel, 1984) is 

született az 1970-es és az 1980-as évek folyamán, melyek közül több nyomtatott formában 
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is megjelent. Ezen monográfiák a szabadművelődés lokális történetét – Idei Miklós a Győr-

Moson, Klujber László a Somogy Wébel Dezső a Békés vármegyeit – dolgozták fel, vagy 

érintették annak témáját, mint Standeisky Éva, aki a Szabad Föld Téli Estékről írt 

művében, vagy Pajor Róbertné, aki a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége történetének 

feldolgozásában metszette az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés problematikáját. Ezen 

hiánypótló művek mellett talán az egyik legkoherensebb alkotás Szathmáry Lajos (1977) 

összegező munkája, amelyben egyrészt a szabadművelődés jelentőségére mutatott rá, rövid 

leírást adva annak irányító testületeiről, másrészt pedig – mint VIII. ügyosztályi 

alkalmazott – visszaemlékezésként is értékes olvasmány. Az irányító testületek 

történetének bemutatására vállalkozott Kovalcsik József (1983) is. Horváth Ferenc (1975) 

cikkének az összegző kép adása mellett legnagyobb érdeme, hogy elkülönített 

alszakaszokra bontva, tematikus egységekként próbálta megláttatni a népművelés e 

korszakának jellegzetességeit.  

Szabó István (1978) cikkében a Jász- Nagykun Szolnok vármegyei történetet írta 

meg, átfogó művet készített Csongrády Béla (1985) a Nógrád vármegyei, illetve 

Homonnayné Jób Klára (1987) a zempléni népművelésről. A kutatásunk orientációját is 

befolyásolta (idejét is lerövidítve) Dancs Istvánné (1988) által összeállított 

dokumentumgyűjtemény, amelyben tematikus elrendezésben majdnem 350 levéltári forrás 

található meg. Daly Lenke (1981) összefoglaló „munkafüzete” inkább egy- egy jellegzetes 

dokumentum bemutatásával próbálta megjeleníteni az adott történelmi kor 

felnőttképzéshez való viszonyát. 

Az 1990-es évek új lendületet adtak a népművelés történetének feldolgozásához, 

melynek eredményeként jelentek meg N. Szabó József (1991, 1993, 1994a, 1994b), T. Kiss 

Tamás (1998, 2000), Durkó Mátyás (1992), Maróti Andor (1995, 1998, 2000) munkái, 

amelyek mozaikokként, de mégis egymáshoz illeszkedve tárták fel főleg a XX. századi 

népművelésben érzékelhető tendenciákat. Kaczián János (1990) valamint Rózsa György 

(1994) pedig folytatták a lokális szabadművelődés-történetet bemutató „sorozatot”, 

feldolgozva Tolna illetve Abaúj vármegyei eseményeket. 

A tágabb művelődéstörténeti kontextusok megértéséhez elsősorban Németh 

András- Pukánszky Béla (1997, 1999) művei járultak hozzá, továbbá hasznos segítségnek 

bizonyultak Mann Miklós (1997, 2005), monográfiái is. Ezenfelül a történelmi kort 

meghatározó politikai események és az oktatási koncepciók közötti összefüggések 

elemzésénél elsősorban Donáth Péter (2004, 2008a, 2008b), Romsics Ignác (2010), 
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Gyarmati György (1996, 2001, 2010, 2011), Izsák Lajos (1986, 1994, 1995) nagyszabású 

munkáira támaszkodtam. 

A forrásbázisom másik nagy csoportját a primer források jelentették. Az általam 

felhasznált elsődleges forrásokat – amelyek az adott kor szülöttei – több csoportra lehet 

felosztani. Elsősorban a levéltárakban fellelhető dokumentumokra támaszkodva építettem 

fel dolgozatomat.
4
 Alapvetően – az elsők között – a Budapesten megtalálható 

intézményeket kerestem fel. Mivel a disszertációban több – főleg politikai – aspektusból 

vizsgálom a szabadművelődés korszakát, így kikerülhetetlen volt a Politikatörténeti és 

Szakszervezeti Levéltár (PIL) dokumentumainak feldolgozása. A levéltárban fellelhető 

1945-1947 közötti Magyar Kommunista Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt valamint a 

Nemzeti Parasztpárt agitációs és propaganda, valamint az értelmiségi és oktatási 

osztályainak dokumentumai voltak hasznosak a kutatásom szempontjából. Itt jegyezném 

meg, hogy disszertációmban nem foglalkozom a Független Kisgazdapárt népművelési 

koncepciójával, mert a párt ez irányú tevékenységét főként azon a – 1947 folyamán a 

pártküzdelmek során fel is morzsolódó – Parasztszövetségen keresztül fejtette ki, amely 

nem tartozott a szorosan vett szabadművelődés hatáskörébe. A kisgazdapárt színeiben 

tárcavezetőként politizáló Ortutay Gyula pedig a kommunista tervek feltétlen kiszolgálója 

volt. 

A Magyar Országos Levéltár
5
 (MOL) anyagai között a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium VI., majd VIII. ügyosztályának iratai jelentették dolgozatom alapvető 

forrásait. A minisztériumi iratok mellett itt nyertem betekintést az 1948-49-es Magyar 

Dolgozók Pártjának Agitációs és Propaganda Osztályának irataiba, amelyeket a korszak 

lezárását bemutató fejezethez adtak nélkülözhetetlen információkat. A fővárosi levéltárak 

közül a fenti intézményekben fellelhető anyagokat jól kiegészítették a Budapest Főváros 

Levéltár (BFL) iratai, amelyek közül a főváros peremkerületeinek szabadművelődési 

ügyvezetőinek beszámolói, valamint az 1945-ben, a fővárosban újraindult népművelésről 

szóló dokumentumok bizonyultak értékesnek számomra. A Pest Megyei Levéltár
6
 (PML) a 

Pest vármegye szabadművelődési felügyelőjének iratait tartalmazó fond anyagai között 

                                                           
4
 A levéltári források feldolgozásánál fel kellett tennem magamnak is a Gyáni Gábor (2000) által 

megfogalmazott kérdéseket: mennyiben tekinthetőek a források a múlt reprezentációjának, illetve a források 

alapján mennyiben magyarázhatjuk és érthetjük meg a történelmet? 
5
 Az intézmény ma már a Magyar Nemzeti Levéltár néven működik. Kutatásom ideje alatt azonban még a 

fent említett elnevezés volt a hivatalos, ezért használom dolgozatomban a MOL rövidítést. 
6
 Ez a szervezet ma már Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára néven működik. 
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több olyan – más levéltár iratanyagából nem elérhető – körlevelet találtam, amelyek jól 

mutatták, milyen elvek szerint próbálták meg a szabadművelődést irányítani. 

A Széchenyi Könyvtár és Kézirattár (OSZK Kt.) iratai között elsősorban Keresztury 

Dezső és Kovács Máté szabadművelődési koncepciójához találtam hasznos 

dokumentumokat.  

A katolikus egyház szabadművelődési tevékenységének minél szélesebb körű 

bemutatása érdekében kerestem fel Esztergomban a Prímási Levéltárat (PLE), valamint 

Vácott ugyancsak a Püspöki és Káptalani Levéltárat (VPL), ahol az Actio Chatolica 

iratanyagában leltem rá ugyan kevés, de annál érdekesebb dokumentumra. Az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) dokumentumaiban a témámhoz 

szorosan kapcsolódó személyek közül Keresztury Dezső, Bereczky Albert valamint 

Mihalovics Zsigmond tevékenységéről találtam feljegyzéseket. A református egyház 

levéltárai közül a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában, illetve 

ugyancsak Budapesten, a Ráday utcában megtalálható Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Levéltárban folytattam kutatást. A Sárospataki Református Főiskola 

falain belül működő Szabadművelődési Akadémia történetét a Sárospataki Református 

Kollégium Tudományos Gyűjtemény Adattárában (SRKGy Fsz.) megtalálható 

dokumentumok alapján foglaltam össze. 

Primer forrásaim másik nagy csoportját, mely a levéltári anyagokat sokszor 

kiegészítették – olykor pótolta – a korabeli sajtótermékek adták, amelyek közül elsősorban 

a szakmai lapok cikkeire támaszkodtam. Kutatásom során a Vallás – és Közoktatásügyi 

Minisztérium égisze alatt kiadott „Köznevelés” című folyóiratot vettem alapul, amelyben a 

szabadművelődéssel kapcsolatos cikkek aránya hűen tükrözte annak szerepét/fontosságát a 

korabeli művelődéspolitikai kérdések között. A kimondottan a felnőttek művelődésével 

foglalkozó szakmai lapok, a „Híradó”, később a „Szabadművelődési Híradó”, végül az 

„Új Szántás” cikkeinek tanulmányozása is elengedhetetlennek bizonyultak a valós kép 

rajzolásához. Továbbá azokra a napi, vagy hetilapok cikkeire fókuszáltam, amelyek a 

koalíciós időszakban a meghatározó politikai pártok kezében voltak. Ezért 

tanulmányoztam a „Szabad Nép”, a „Szabad Szó”, a „Szabad Föld”, a „Népszava” című 

lapok tematikus számait.  A legismertebb napilapokon túl a „Debreceni Néplap”, 

„Dunántúli Népszava”, a „Válasz”, és a „Valóság” folyóiratok is érintették néha a 

népművelés kérdéskörét. A szabadművelődés korszak végéhez közeledve a kommunista 

párt tudományos folyóirata a „Társadalmi Szemle” is foglalkozott a népművelés 
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gyakorlatával, így annak idevágó cikkei újabb támpontot adtak. A korszak lezárását is 

szimbolizáló „Művelt Nép” folyóirat első számaival fejeztem be a korabeli sajtó 

vizsgálatát. 

A fent említett forrásokon a hermeneutikai módszerek bevonásával forrás- illetve 

dokumentumelemzést végeztem el. A témám feldolgozása során a történelemtudomány (és 

a neveléstörténet) „hagyományos” analitikus jellegű módszerét alkalmaztam. A kutatásom 

kezdeti fázisaiban a másodlagos források – a korszak oktatáspolitikáját feldolgozó 

irodalmak – tanulmányozása volt meghatározó, amit az elsődleges források felkutatása 

követett. Meg kell említeni, hogy e dokumentumok esetében a forráskritikai elemzésre is 

szükség volt, hiszen a korabeli iratok tartalmát erőteljesen átitatta a korszakra oly jellemző 

propaganda. Az ok-okozati összefüggések feltárásához a történelmi előzmények és az 

1945-1949 közötti események bemutatásához (törekedve a kronologikus sorrendre) a 

rendeletek, törvények értelmezésénél a leíró illetve az elemző stratégiát alkalmaztam.
7
 

 

A dolgozat felépítése 
 

A disszertációm fejezeteinek összeállítását nagyban meghatározta az a 

kronologikus megközelítés, amely oly jellemző a történeti munkákra. A bevezetés és az 

összegzés természetesen külön keretet biztosít a dolgozatnak, viszont törekedtem egy 

átlátható szerkezet kialakítására is. Az első fejezetben a századforduló és 1945 közötti 

magyar felnőttképzés-történet legfontosabb csomópontjainak felvázolásával (dualizmus 

kora, Tanácsköztársaság időszaka, valamint a Horthy-korszak) próbálok rámutatni a 

fennállt rendszerek népművelési koncepciói közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

Ezen történelmi előzmények bemutatásával igyekszem megláttatni a „fényes szelek” 

korszak népművelési elképzeléseinek egyediségét.
8
 A második fejezetben a koalíciós 

korszak népművelését irányító szervezetek történelmének bemutatásán keresztül kívánok 

egy átfogó képet adni. Ahogy az 1945-1949 közötti éveket politikai események alapján 

                                                           
7
 A kutatásom során a Szabolcs Éva (2001) által is megfogalmazott, az analitikus vizsgálatokra jellemző 

metodológia eljárásokat alkalmaztam. Figyelembe vettem Babbie (2008) – aki „beavatkoás-mentes” 

vizsgálatnak nevezte a történelmi kutatásokat– azon véleményét is, hogy ha egy szervezet történetét kívánja 

feldolgozni a kutató, akkor elsősorban a hivatalos dokumentumokat valamint a politikai nyilatkozatokat, 

vezetői megnyilvánulásokat érdemes vizsgálni. 
8
 A Horthy-rendszer és az 1948-tól kialakult diktatúra idején is „népművelésnek” nevezték ezt az irányt. 

Amíg ez a kifejezés a felülről jövő, direkt kultúraközvetítést jelentette, addig a „szabadművelődés” 

terminusában az önként vállalt, az egyén és közösség javát egyszerre szolgáló tevékenységre való ösztönzés 

fedezhető fel. 
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több, rövidebb szakaszra lehet bontani,
9
 úgy a szabadművelődés történetének is vannak 

alszakaszai, amelyeknek időintervallumait nagymértékben befolyásolták a belpolitikai 

események. A feldolgozásra kerülő dokumentumok tükrében alakítottam ki a 

szabadművelődés alszakaszait, amelyek eredményei (vagy kudarcai) – természetes módon 

nem hermetikusan lezárt fejezetekként – csak egységesen értelmezhetőek. A fejezetek első 

része mindig egy általános politikai kép felvázolására vállalkozik, hiszen a kulturális élet 

változásai csak úgy értelmezhetőek, ha az adott kor közhangulatát befolyásoló politikai, 

társadalmi, valamint gazdasági eseményeit is ismerjük, evidenciaként elismerve e 

szegmensek egymásra gyakorolt kölcsönhatását. A legfontosabb belpolitikai fejlemények 

felvázolása után a különböző pártok népműveléssel kapcsolatos elképzeléseit taglalom. 

Először mindig a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (SzDP) nézeteit elemzem, mivel 

ez volt az a párt, amelyik már a századfordulótól jelen volt a politikai életben, és a 

kezdetektől fogva markánsan kiállt a munkásosztály művelődésben betöltendő vezetői 

szerepe mellett. Ebből adódóan folyamatosan bírálta azt a népi mozgalmat, amely a 

szabadművelődés formálásában oly nagy szerepet vállalt. A szociáldemokrata álláspont 

kiértékelése után a Magyar Kommunista Párt (MKP) népművelés-politikáját vizsgálom, 

amely már sokkal rugalmasabban közelített a szabadművelődéshez. Ez abban is 

megnyilvánult, hogy a párt 1947-ig bezárólag egy óvatos (biztonságos) együttműködésre 

törekedett. A párt – a hatalomhoz egyre közelebb kerülve – egyre kritikusabb hangvételt 

ütött meg a hivatalos szabadművelődési irányvonallal szemben. Harmadik szegmensként 

pedig a Nemzeti Parasztpárt (NPP) által képviselt irányvonalat értelmezem, teszem ezt 

azért, mert e párt kezében volt a tárgyalt korszakunkban mindvégig a Vallás – és 

Közoktatásügyi Minisztérium illetékes ügy –, majd főosztályának az irányítása, így 

érvényesítve valamelyest a paraszti kultúráról alkotott elképzeléseiket. A fejezetek 

második nagy egységeiben a VKM VIII. ügyosztály tevékenységi körének megrajzolására 

vállalkozom, elemezve az ügyosztály által meghozott rendeleteket, illetve feltárva annak a 

VKM-en belüli és kívüli kapcsolati hálóját. A fejezetek harmadik részét az Országos 

Szabadművelődési Tanács tevékenységének bemutatása adja, melynek „eredményességét” 

a szakosztályi ülésesek jegyzőkönyvein keresztül kívánom megjeleníteni. A fenti elvek 

                                                           
9
 Gyarmati György az általunk tárgyalt korszakot „A presztalinizáció időszakának” keresztelte el (1945-

1947), amelyen belül két alszakaszt különített el egymástól, az államiság újjászervezésének intervallumát 

(1945), illetve a „hatalmi dualizmus” időszakát (1946-1947).  Témánk átnyúlik „A sztálinizálás időszakába” 

is (1948-1952), melynek első, 1948-1950 közötti részét „A sztálinista uralmi rendszer kiépítésének” nevezte 

a szerző. 
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alapján állítottam össze már a második fejezetet, ahol az 1945-ös esztendő népműveléssel 

kapcsolatos eseményeit taglalom 1946 tavaszáig bezárólag.  

A harmadik fejezet a szabadművelődés kibontakozásának időszakát mutatja be, 

ahol 1946 tavaszától egészen a „kékcédulás” választásokig követem végig az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés történetét. Ez a fejezet hosszabb a többinél, hiszen 

ebben a részben kitérőt teszek, – elhagyva ideiglenesen a kronologikus elbeszélést – és a 

szabadművelődés ideológusainak (Karácsony Sándor, Gombos Ferenc, Kovács Máté, 

Szathmáry Lajos, Kövendi Dénes) foglalom össze a pedagógiáról és a felnőttek neveléséről 

alkotott nézeteit, annak jegyében, hogy rámutassak azokra a jellegzetességekre, melyek 

megkülönböztetik a szabadművelődést a népműveléssel kapcsolatos felfogásoktól. Ehhez 

az ideológiai részhez kapcsolom a katolikus és a református egyház szabadművelődési 

tevékenységét bemutató alfejezeteket, mivel e területet is érintette a korszakot befolyásoló 

állam és az egyházak közötti konfliktus. Ezt a kitérőt azért teszem e fejezetben, mert 

véleményem szerint ez volt az a periódus, amikor a „legtisztább” formáját mutatta a 

szabadművelődés, illetve ekkor még a szakmaiság elve érvényesülni tudott a politikai 

célokkal szemben. 

A negyedik fejezetben újra az előző részekben megismert kronologikus sorrendet 

követve tárgyalom az 1947 őszétől a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) megalakulásáig 

terjedő időintervallumot. Az ötödik, s egyben az utolsó részben pedig „rendhagyó módon” 

az MDP népművelés-politikája gyakorlati megvalósításának színtereit mutatom be. A 

szabadművelődés korszakát az 1949-es esztendővel zárom, ami már a 

szocialista/kommunista ideológia elveit követő népművelés kiépítésének kezdő évét is 

jelentette. 
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1. fejezet: A magyar felnőttképzés története a XIX. század végétől a 
második világháború lezárásáig 
 

„nem lehet mindent az államra hárítani, sőt a szabad tanítás szervezete 

megkívánja, hogy a társadalom a maga erejéből hozza létre mindazt az 

intézményt, melyre szüksége van.” 

Hegedűs István, 1907. 

 

1. 1. A szabadoktatás korszaka 
 

1.1.1. A szabadoktatás kibontakozásának időszaka10 
 

A magyar történelem XIX. századának utolsó évtizedeiben több meghatározó – a 

művelődésre is kiható – döntés született. Az új (politikai) szakasz szimbolikus kezdetének 

Tisza Kálmán miniszterelnök lemondásának évét, az 1890-es esztendőt tekinthetjük. A 

Tisza-időszak után egymást követték a kormányválságok, amelyeket csak mélyítettek az 

olyan társadalmat érintő konfliktusok, mint az agrár-merkantil ellentét, a nemzetiségi 

kérdés vagy a Monarchia európai helyzetének megváltozása. Ezen körülmények mellett a 

társadalmi viszonyokra az állam és a felekezetek közötti kapcsolatok átalakulása is hatást 

gyakorolt, mely az 1894-1895. évi egyházakkal kapcsolatos törvényekben is kifejeződött. 

(Pölöskei, 1998).  

E törvények – melyek közvetetten a művelődés színtereit is érintették – hűen 

tükrözték a kormányzat liberális, polgári irányultságát. Ahogy az állam a saját és az 

egyházak funkcióit óhajtotta elkülöníteni, úgy a kultúra más szféráiban is hasonló 

törekvések jellemezték. Ennek eredményeként a művelődés terén egyre erősödtek az olyan 

civil kezdeményezések, melyeknek ellenőrzése létfontosságúvá vált a kormányzat 

stabilizációjához. Állami ellenőrzés alá kívánták vonni azokat a társadalmi mozgalmakat, 

amelyek három főirányból próbálták aktívan és céltudatosan szélesíteni művelődési 

lehetőségeit. Egyrészről a hazai nemzetiségiek kezdtek – a magyar nacionalista 

törekvésekre is reagálva – intenzív kulturális tevékenységbe, és fogalmazták meg azokat a 

követeléseiket, amelyekben a művelődéshez való jogok mellett társadalmi, politikai 

valamint gazdasági célok is megjelentek. Elsősorban mégis e nemzetiségi törekvéseknek a 

kulturális területen volt kifutási lehetőségük. A kormányzatnak a nemzetiségi kérdés 

mellett számolnia kellett a század utolsó évtizedében már a munkássággal is, melynek 

                                                           
10

 A szabadoktatás korszakának itt ismertetett szakaszolása Novák József (1984): A magyar népművelés 

története I. 1772-1919. c. művében található felosztást veszi alapul. 
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egyik ágense a művelődési célokat is hangoztató 1890-ben megalakult Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt volt. A párt sikernek könyvelte el az 1891. évi XIII. törvény 

hatályba lépését, amely deklarálta a vasárnap kötelező munkaszüneti nappá nyilvánítását. 

A század végére emellett a parasztság mozgalmai is megerősödtek, amelyek főleg az 

Alföldön alakították ki azokat az olvasóköröket, amelyekből később a társadalmi és 

politikai jogokat követelő szervezett paraszti megmozdulások elindultak. (Novák, 1984). 

A korszak jellegzetességei közé tartozott, hogy a szűkebb értelemben vett 

népművelést érintő kezdeményezések – az állam oldaláról – nem is a kultuszkormányzat 

felől, hanem a földművelésügyi, ipari tárcáktól indultak el, illetve első kezdeményezői 

között voltak a különböző egyházak is. 

A szabadoktatás „első időszakában” – amely az 1890-1896 közötti éveket öleli fel – 

olyan szervezetek is létrejöttek, amelyek szervesen kapcsolódtak a kormányzat hivatalos 

művelődési koncepciójához. 1891-ben, az akkori közmunka - és kereskedelmi miniszter, 

Baross Gábor kezdeményezésére hozták létre a Vasárnapi Munkásképző Országos 

Bizottságot, mely elsősorban ismeretterjesztő előadásokat, illetve szórakoztató műsorokat 

szervezett a munkások számára. Ezzel párhuzamosan a paraszti rétegeknek a 

Földművelésügyi Minisztérium biztosított – Darányi Ignác javaslatára – szakoktatási 

tanfolyamokat, amelyeknek megrendezésében főleg az Országos Magyar Kereskedelmi 

Egyesülés vett részt. A katolikus egyház 1892-ben szervezte meg az ún. Budapesti 

Országos Központi Katholikus Kört, amely keretében javarészt felolvasásokat tartottak az 

érdeklődő értelmiségiek számára. Ezen kezdeményezések mellett mégis a századforduló 

két legjelentősebb kulturális szerveződése az állam által támogatott Szabad Lyceum,
11

 

illetve az University Extension
12

 volt. Az előbbi intézmény volt az első szervezet, amely 

egy-egy tudományágat részletesen ismertető sorozatos előadások rendezését tűzte ki 

feladatául. A Szabad Lyceum szervezetén belül hat szakosztályt
13

 állítottak fel a különböző 

irányú érdeklődés, valamint a tudományos igények minél szakszerűbb kielégítésére. 

                                                           
11

 Szabad Lyceum, amely 1893-ban alakult meg,  főleg elméleti és gyakorlati előadássorozatokat szerveztek a 

társadalom minden rétege számára. Művelődésügyi tevékenységének fókuszában mégis azoknak a 

középosztálybeli csoportoknak a tagjai álltak, akik egyetemi tanulmányokat nem végezhettek, illetve azon 

vidéki parasztok és munkások, akik nyitottak voltak szakismereteik bővítésére. Oktatói között javarészt 

középiskolai és egyetemi tanárok voltak. 
12

 University Extension: „Népszerű főiskola” néven terjed el hazánkban ez az intézményi hálózat, melynek 

keretein belül főleg tudomány-népszerűsítő előadásokat tartottak. 
13

 Szabad Lyceum az alábbi szakosztályokkal működött: 1. irodalmi, 2. történelmi, művészeti, 3. 

természettudományi, műszaki, 4. orvostudományi, 5. jogi és társadalomtudományi, 6. háztartási. 
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A népművelés fontosságára Berzeviczy Albert
14

 hívta fel a politika figyelmét, 

amelynek felkarolása érdekében központi szervezetek felállítását sürgette. A hazai 

kulturális élet szintereinek kiszélesítését a kontinentális mintákat követve képzelte el, ezért 

főleg a központosító törekvésekről is elhíresült német rendszer átvételét szorgalmazta. A 

korszak másik híres népművelője, Gaál Jenő
15

 viszont a liberális elveket valló angol 

példát, az University Extension rendszerét tekintette átveendőnek és kompatibilisnek a 

magyar viszonyokkal. Az angol példa alkalmazhatóságát már a II. Országos és Egyetemes 

Tanügyi Kongresszus is tárgyalta. Felismerték viszont, hogy ennek a kezdeményezésnek a 

meghonosítása Magyarországon problémába ütközik, ugyanis az országban csupán két 

egyetem (Pest, Kolozsvár) működik. Az oktatáspolitikában is domináns német orientáció 

mellett ez a helyzetfelismerés is hozzájárult ahhoz, hogy Berzeviczy elképzelése, a Szabad 

Lyceum létrehozásának terve valósuljon meg, amelynek első szervezete 1894-ben nyitotta 

meg kapuját.  

 

1.1.2. A szabadoktatás kiszélesedésének ideje (1896-1906) 

A szabadoktatás új szakaszának kezdetét a II. Egyetemes Tanügyi Kongresszus 

jelentette, hiszen ezen a rendezvényen fektették le azokat az alapelveket, amelyek később 

meghatározták a szabadoktatás hivatalos irányát és céljait. A kongresszus 1896. július 2-án 

kezdte meg hét napos munkáját, melynek megnyitóbeszédét Wlassics Gyula,
16

 vallás- és 

közoktatásügyi miniszter mondta el, melyben hangsúlyozta, ahogy központi helyen 

tárgyalandó a nemzeti szempontú felnőttoktatás, ugyanúgy ezt a szempontot kell 

figyelembe vennie a minisztériumnak a hosszú távú tervek kidolgozásánál is. 

A kongresszus felnőttképzéssel kapcsolatos előadásainak megtartására a 

„Társadalmi Nevelés” szakosztály ülésein került sor. Az felszólalók a közművelődés 

terjesztését szolgáló intézmények fejlesztésének fontosságára hívták fel a figyelmet. 

Egyetértettek abban, hogy ki kell domborítani a kultúra nemzeti jellegét, illetve közös 

                                                           
14

 Berzeviczy Albert (1853-1936) író, a főrendi ház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.1887-től a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára, később, 1903-1905 között vetetője. 1905-1936 között 

az MTA elnöke. Munkásságáról részletesebben: Felkai László (1998): Berzeviczy Albert, a 

művelődéspolitikus. Magyar Pedagógia, XCVIII. évf. 1. sz., 27-40.) 
15

 Gaál Jenő (1846-1934) 1893-ban a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium tanácsosa, majd az 

iparfejlesztési és külkereskedelmi főosztály vezetője lett, 1908-től főrendiházi tagként tevékenykedett, 1907 

és 1913 között a Magyar Társadalomtudományi Egyesület igazgatója. 
16

 Wlassics Gyula (1852-1937) jogász, közjogi író, miniszter, az MTA tagja. 1886-tól budapesti alügyész, 

majd 1896-tól budapesti helyettes királyi főügyész, de ez idő alatt végig az Igazságügyi Minisztérium 

kodifikáló osztályán tevékenykedett. 1892-től a Szabadelvű Párt parlamenti képviselője,  1895-1903 között 

kultuszminiszter. 1906-tól 1933-ig a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság elnöke. 
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álláspont alakult ki abban a kérdésben is, hogy célszerű az állam befolyását érvényesíteni a 

munkások oktatásának színterei felett (Felkai, 1971). A kongresszuson vált támogatottá, s 

hivatalosan elfogadott intézménnyé az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés területén a 

Szabad Lyceum szervezete, melynek tiszteletbeli elnökéül Wekerle Sándort választották 

meg, míg tényleges elnökeként Berzeviczy Albert tevékenykedett. 

A kongresszus utáni időszakban a népművelés palettáján több új szervezet is 

megjelent, mint például az Uránia Tudományos és Közművelődési Egylet, amely ugyan az 

előadások tartása mellett az előadók képzését is felvállalta, mégis az ún. „Uránia 

Munkásgimnázium” megszervezése hozta el számára a hírnevet. Az Erzsébet 

Népakadémiát 1902-ben hozták létre (angol mintára), amely helyet biztosított a különböző 

egyesületek előadásai, tanfolyamai számára. A 37 közművelődési egylet összefogásából 

alakult meg az Országos Közművelődési Tanács, amely már a kezdetektől felkarolta az 

analfabéták oktatását.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy a szabadoktatás rendszere a századforduló idejére két, 

párhuzamos intézményi hálózatot alakított ki. A kormányzat „hivatalos” szerveit olyan 

intézmények képviselték, mint a Vasárnapi Munkásképző Országos Bizottsága, Vármegyei 

Gazdasági Egyesület vagy a Katholikus Kör. Ezen intézmények mellett a társadalom 

kialakította azokat a sajátos kulturális közösségeit, melyek a nemzetiségi, a munkás és a 

paraszti rétegek igényeit próbálták meg kielégíteni (Sári, 2007). 

 

1.1.3. A kongresszusok időszakasza (1907-1908) és következményei (1909-1914) 
 

A XX. század első éveiben a gazdasági és a társadalmi változások következtében az 

uralkodó osztály igényei megkívánták a szabadoktatás központosítását, egységesítését, 

amelyet a kormány már a század első éveiben gyakorlati síkon próbált megvalósítani. Már 

1906-ban felmerült a Szabad Lyceum és az Erzsébet Népakadémia együttes bizottsági 

ülésén a kongresszus megtartásának gondolata, ahol a kormány központosító 

művelődéspolitikájának kivitelezéséhez óhajtotta feltérképezni a társadalmi 

erőviszonyokat, ezért a kongresszus ötletét már a kezdetektől Wekerle Sándor kormányfő 

is támogatta. Apponyi Albert célja a kongresszussal a nemzeti összefogás erősítése volt, 

amely elősegíti – a korban elfogadott – uralkodó osztály szupremáciájának erősödését a 

Jászi Oszkár és köre által felkarolt nemzetiségiek önállósodási törekvéseivel, illetve a 

munkásosztályok kulturális öntudatosságával szemben.  
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Az 1906. június 10-én megtartott együttes ülésen – a fent említett terveknek 

megfelelően – Pályi Sándor
17

 a szabadoktatás és a tervezett konferencia céljait a 

következőképpen foglalta össze: „közműveltségünk nemzeti irányban való fejlesztése, 

egész népünk szellemi szintjének emelése, a mindennapi élet gondjain fölülemelkedő 

általánosabb érdeklődés fölkeltése a fokozódó gazdasági küzdelemre, a szakismeret 

növelésével edzettebbé tétele, a társadalmi föladatok egészséges irányú tárgyalása, a jogok 

kiterjesztésének megfelelő értelmi művelés, a nemesebb szórakozások és a testedzés iránti 

érzékek fejlesztése (…) kötelességünkké vált, mely elől kitérni nagy mulasztás volna. 

Főként a munkásosztály egyoldalú eszmekörének áttörése, az egyetemes és egységes 

emberi műveltség áldásaiban való részesítése. (…) Erre pedig a népművelő intézmények 

létesítése az egyetlen gyakorlati mód.” 
18

 

Az együttes ülések résztvevői megegyeztek a megtartandó kongresszus elé kitűzött 

célokban is. Megállapították, hogy a kongresszusnak egyrészt a kölcsönös információ-

cserét kell biztosítania a népművelésben érdekelt felek között, másrészt a szabadoktatási 

intézmények, szervezetek működését szükséges összhangba hoznia, harmadrészt pedig 

ezen intézmények iránti érdeklődést kell felkeltenie. A kongresszus Ügyrendi Szabályzatát 

az 1907. július 1-jén Budapesten megtartott ülésen hagyták jóvá, ahol abban is 

megegyeztek, hogy a kongresszus alakuló ülése Pécsett lesz, előreláthatóan 1907. október 

2-án.
19

 

A tervezett időpontban megrendezett kongresszuson 140 szervezet képviseltette 

magát. Az 584 rendes és 138 rendkívüli tag soraiban találhatunk egyetemi tanárokat, 

minisztériumok, múzeumok és iskolák képviselőit, politikusokat, szakmai szervezeteket, 

művészeket, egyházi személyeket. Ennek a heterogén, több társadalmi réteget képviselő 

hallgatóságnak az összetétele már magában hordozta a politikát is érintő vita lehetőségét. 

A kormányzat oldaláról az eredeti szándékban nem szerepelt ugyan direkt politikai 

indíttatás, mégis a plenáris üléseken a fennálló rendszert támogató és az ellenzéki politikát 

képviselők között éles ideológiai vita alakult ki, amely a rendezvény egész hangulatára 

rányomta a bélyegét.  

A kongresszus elnökének Beöthy Zsoltot, jegyzőjének Pályi Sándort választották, 

akik tervezett napon, a Polgári Kaszinóban megtartott alakuló ülésen is részt vettek. 

                                                           
17

 Pályi Sándor (1859-1929) tanár, a Szabad Lyceum és az Erzsébet Népakadémia felállításának 

kezdeményezője. 
18

 Közli: A szabad tanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar országos kongresszusának naplója. (1908, szerk.): 

Vörösváry Ferenc. Franklin, Budapest. 569. o. (továbbiakban Kongresszusi Napló) 
19

 Kongresszusi Napló, 1908. 16-17. o. 
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Előadóknak olyan neves személyeket hívtak meg, mint például Szabó Ervin
20

, Jászi 

Oszkár, Kunfi Zsigmond, Alexander Bernát, Marczali Henrik, Pikler Gyula, Prohászka 

Ottokár vagy Giesswein Sándor. A konferencia központi kérdései – amikre adott válaszok 

az egész kongresszus tétjét is befolyásolták –: kik, mit, hogyan és milyen célokat 

figyelembe véve tanítsanak? Az előadók e kérdések köré építették fel beszédeiket. A 

plenáris előadások közül a legnagyobb visszhangot Hegedűs István: A szabad tanítás 

jelentősége általában és különösen hazánkban; Pikler Gyula: A szabad tanítás tárgyai és 

módjai; illetve Gaál Jenő: A szabad tanítás tárgyai, eszközei és módszere című előadásai 

váltották ki (Káich, 1976). 

Hegedűs István egyetemi tanár előadásában a következőket hangoztatta: „élet, élet, 

élet: ez a jelszó. A tanírás fogózik bele az életbe. De ez az élet magyar legyen. De magyar 

csak a hagyományok tiszteletben tartása útján lehet.(…) A magyar demokrácia nem lehet 

el szent hagyományok nélkül. E kérdést kell megoldani, főként a nyelv és irodalom 

tanításával. (…) Az egész mozgalmat egy veszély fenyegeti. Az a veszély, ha a tanulást 

játékká, fölszines fitogtatássá süllyesztjük alá. A tanulás az ember erkölcsi erejét fokozza, 

de csak a munka edzhet.”  Hegedűs arra a kérdésre is választ ad, hogy kinek a felelőssége a 

szabadoktatási rendszer működtetése. Megfogalmazásában: „nem lehet mindent az államra 

hárítani, sőt a szabad tanítás szervezete megkívánja, hogy a társadalom a maga erejéből 

hozza létre mindazt az intézményt, melyre szüksége van.”
21

 Az előadó ezek után felhívja a 

figyelmet arra is, hogy nem elég jogi „felvilágosításban” részesíteni a lakosságot, ha ezzel 

párhuzamosan nem kap lehetőséget a műveltségük mélyítésére, a jogai gyakorlására. 

Kiemelte előadásában az értelmiség szerepét, utalva arra, hogy ennek a rétegnek joga és 

kötelessége az ország irányítása. „Ezt kell már egyszer éreztetni: akkor megszűnik az 

osztályszellem, mely a nemzeti erők szétbontására vezet.”
22

  Az elhangzottakra egyebek 

mellett Kunfi Zsigmond reflektált, aki hangsúlyozta és egyben közvetítette azt a baloldali 

álláspontot, mely szerint nem lenne szerencsés a szabadoktatás rendszerét a hagyományok 

ápolására építeni, hanem inkább az analfabéták és a munkások tanítását kellene központi 

kérdésévé tenni.  

Több felszólalást követően Pikler Gyula egyetemi tanár tartotta meg előadását, 

amelyben kijelentette, hogy a kultúra – és egyben a társadalom – elsődleges céljává a 

                                                           
20

 Szabó Ervin (1977-1918) a szindikalista anarchizmus képviselője, aki szerint a kritikus gondolkodás 

mellett fontos a politikai és gazdasági szabadság. Ehhez viszont az öntudatos egyént kell kiművelni. Az 

anarchizmus pedagógiájának központjában a szabadság, önművelés, holisztikus szemlélet és a kritikus 

gondolkodás áll (Mikonya, 2009). 
21

 Kongresszusi Napló, 1908. 44-47. o. 
22

 Kongresszusi Napló, 1908. 48.o. 
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felnőttek boldogulásának előmozdítását kell tenni a haszonelvűség biztosítása helyett. 

Ennek érdekében Pikler Gyula szerint három alapelvet kellene figyelembe venni. Elsőként 

a hétköznapiság elveként fogalmazta meg a tudomány eredményeinek felhasználhatóságát, 

a mindennapi életbe való konvertálását, második tételként a műveltség elvét említette, ami 

az oktató az élet törvényszerűségeinek megláttatására való képességét jelenti. Ezzel 

kapcsolatos kritériumnak tartotta, hogy a speciális ismeretek mennyisége ne menjen az 

általános információk és azok érthetőségének rovására. Azzal a pozitív és naiv 

elképzeléssel élt az előadó, hogy az általános elvek hangsúlyossá tétele motiváló erőként 

fog hatni a felnőttek tanulására. A harmadik fundamentumként a hatalom elvét említette, 

amely nem más, mint a hasznos információk átadása. A társadalmi problémák 

megoldásáról így vélekedett: „semmiképp se várjuk a társadalmi rendnek, az 

igazságosságnak eljövetelét a felebaráti szeretettől. Ne tanítsuk azt, hogy az ember úgy 

szeretheti felebarátját, mint önmagát; az lehetetlen.”
23

 Az előadását Széchenyi István 

gondolatával zárta le, mely figyelmezteti „a kiváltságos osztályt, hogy a reformok nemcsak 

az elnyomottakon fognak segíteni, hanem az ő életén is (…) a nép, a nagy tömegek 

fölemelése a produktivitás fokozása által a magasabb osztályoknak is az előnyére válik.”
24

 

Az elhangzottakra a közönség soraiból – egyebek között – Giesswein Sándor reagált, 

kihangsúlyozva, hogy „ha valaki a felebaráti szeretet ez alapelvét mint lehetetlen 

abszurdumot állítja  oda, az abszurdumnak mondja az egyenlőség és testvériség ideáljait, 

mert ez a két szó tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint a kereszténység második 

főparancsa.” 
25

 

Pikler Gyula beszéde és több felszólalás után Gaál Jenő tartotta meg előadását, 

melyben felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar társadalmat nem csupán oktatni kell, 

hanem nevelni is, mert az egyén csak ezáltal válhat környezetének hasznos tagjává. Ezt 

csak úgy lehet elérni, ha a szabadoktatás gyakorlatorientáltabb lesz. Véleménye szerint 

nem kell minden társadalmi rétegnek ugyanolyan tudást adni, hanem olyan információkat 

szükséges biztosítani, amely „képesíti őket arra, hogy helyöket a társadalom kisebb és 

nagyobb közösségein belül felismerhessék és megállhassák.”
26

 Kiemelte, hogy a 

szabadoktatás keretébe nem fér bele sem felekezeti, sem politikai nevelés, inkább „a 

nemzeti együttérzés, a nemzeti összhang és a szolidaritás szellemének kell az egész szabad 
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 Kongresszusi Napló, 1908. 55. o. 
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 Kongresszusi Napló, 1908. 65-66. o. 
25

 Kongresszusi Napló, 1908. 83. o. 
26

 Kongresszusi Napló, 1908. 69. o. 



25 
 

oktatást áthatnia.”
27

 A nemzet szolgálata legnemesebb célként fogalmazódott meg, hiszen 

„mi is csak akkor maradunk meg, ha minél jobb, nemesebb, természetesebb, igazibb 

magyarok leszünk.”
28

 Végezetül kitért arra, hogy a szabadoktatás végső feladata egy olyan 

ideológia kialakítása és elterjesztése, mely egyszerre szolgálja a közösség (vagyis a 

magyarság) és az egyén boldogulását. 

Ehhez az előadáshoz többek között Jászi Oszkár is hozzászólt, kitérve arra, hogy 

szerinte nincs külön nemzeti és nemzetközi tudomány, és a kormányzatnak e kettősség 

hangsúlyozása helyett inkább szorgalmaznia kellene azoknak a kipróbált „internacionális” 

tudomány-eredményeknek átvételét és felhasználását, amelyek alkalmasak lehetnek a 

sajátos magyar problémák megoldására. Kiemelte, hogy „csak az osztályhazafiság akarja 

a nemzetit és a nemzetközit két ellentétes és egymást megsemmisítő erőnek feltűntetni.”
29

  

Összességében elmondható, hogy az egyik legnagyobb vita a népművelés nemzeti, 

illetve felekezeti jellege és tartalma körül bontakozott ki, amiből a kormányzat levonhatta  

azt a konzekvenciát, hogy egyrészt az uralkodó osztályok már nem sajátíthatják ki a 

felnőttoktatást, másrészt az alsóbb néprétegek véleményét is be kell építeni a szabadoktatás 

koncepciójába, ahhoz, hogy az egy fenntartható rendszer maradjon. A kongresszuson két 

gyökeresen eltérő művelődés-felfogás küzdelme bontakozott ki, ahol a tét a tömegkultúra 

eszközrendszerének a saját célok érdekében való kontrollálása és modernizálása volt 

(Agárdi, 2012). 

 A konferencia tanulságait levonva Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszterként a 42.429/907. V. 13. számú leiratában felszólította az Országos 

Közoktatásügyi Tanácsot, hogy az iskolarendszeren kívül eső oktatás megreformálására 

dolgozzon ki egy tervezetet.  

A következő évben, 1908-ban Apponyi Albert a pécsi kongresszuson tapasztaltak 

miatt már csak egy „jobboldali” kongresszust hívott össze, ahol a Jancsó Benedek
30

 által 

elkészített és benyújtott törvényjavaslat-tervezetet tárgyalták meg. A szerző 38 pontban 

összegezte elgondolásait, amelyeket három lényeges téma köré csoportosított. Véleménye 

szerint a szabadoktatás intézményrendszerét három „fokozatra” (népakadémiai, szabad 

lyceális és népszerű főiskolai tanfolyamokra) lenne érdemes felosztani. A szabadoktatás 

csak akkor töltheti be rendeltetését – vélekedett a szerző –, ha annak tevékenységi köre 
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 Kongresszusi Napló, 1908. 72. o. 
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 Kongresszusi Napló, 1908. 73. o. 
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 Kongresszusi Napló, 1908. 81. o. 
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 Jancsó Benedek (1854-1930): 1901 - 1909 között Bánffy Dezső kormányában Minisztériumi Hivatal 

munkatársa. 1907-től vallásügyi kérdésekkel is foglalkozott. Az állami és egyházi iskolahálózaton kívüli 

szabadoktatás népszerűsítője és szervezője. 
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kiterjedne minden 15 évesnél idősebb állampolgárra. Másodsorban a társadalmi irányítás 

kérdéskörét érintve, megállapította, hogy csak akkor lehet eredményes a rendszer, ha az 

állam veszi kezébe, és sajátítja ki az irányítást. A munka koordinálását az egyesületek 

küldötteiből kialakítandó ún. Országos Iskolán Kívüleső Oktatási Tanácsra bízná, ahova – 

mivel véleményező és tanácsadó szervezetként funkcionálna – a Vallás - és 

Közoktatásügyi Minisztérium is küldhetne az állami érdekek biztosítására szakembereket. 

Ehhez az elképzeléshez kapcsolódott a tervezet hatodik pontja, ahol a korabeli 

nemzetpolitikai elképzelések mentén támogatható tanfolyamok körét határozta meg.
31

 

Végül a harmadik egységben Jancsó Benedek egy olyan javaslatot fogalmazott meg, mely 

szerint állami ellenőrzés és irányítás alá kellene vonni a szabadoktatás rendszerét úgy, 

hogy eközben ehhez az anyagi fedezetről a városoknak, községeknek kellene 

gondoskodniuk. Arra viszont már nem tért ki, hogy milyen forrásokból teremthetnék elő a 

települések az ehhez szükséges költségeket. (Daly, 1981. 130-148. o.) 

A miniszter által életre hívott kongresszus végül nem fogadta el ezt a tervezetet, így 

az nem is kerülhetett a parlament elé. A sikertelen próbálkozásokból adódóan Apponyi 

Albert rendeletileg írta elő az új országos, szabadoktatást irányító szerv felállítását, amelyet 

Országos Szabadoktatási Tanács néven jegyeztek be. E szervezet a már létező Országos 

Közoktatási Tanácsba integrálódott, így ez az új testület is a minisztérium tanácsadó 

szervezetévé vált. 

Az új szervezettel kibővülő Országos Közoktatási Tanács 1908. október 14-én a 

szabadoktatás tárgyában tartott ülésen a kultuszminiszter azon álláspontjának adott hangot, 

mely szerint a szabadoktatásnak két fő feladata van, nevezetesen az analfabetizmus elleni 

küzdelem, illetve a szabadoktatás tanfolyamai számának növelése, „a társadalomnak (…) 

annak mindinkább növekedő és terjedő tudási vágyának kielégítése (…) minden társadalmi 

osztálykülönbség nélkül a nép széles rétegeiben.” 
32

 Ennek a nézetnek jogosságát azzal az 

adattal támasztotta alá, mely szerint a Szabad Lyceum, az Erzsébet-népakadémia illetve az 

Uránia Egyesület tevékenységébe eddig összesen 130.000 felnőttet tudtak bevonni.  

Apponyi ezen adatok mérlegelése után már nyíltan hangoztatta azt az álláspontját, 

mely szerint a szabadoktatás – és ezen belül a felnőttképzés – már nem csak szakmai, 
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 „Állami segítésben csak magyar tanítási nyelvű tanfolyamok és sorozatos előadások részesülhetnek (…) ha 

jelen törvényi követelményeinek megfelelnek” (Idézi: Daly, 1981. 148. o.) 
32

 Apponyi Albert megnyitó beszéde. Az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottságának 1908. évi 

október hó 14-én és 15-én a szabadoktatás országos szervezése tárgyában tartott üléseiben fölvett 

jegyzőkönyv. In A Szabadoktatás Országos Szervezete. 1909. 151. o. 
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hanem politikai kérdés is.
33

 Ezt a véleményét az Országos Közoktatási Tanácsnak küldött 

leiratában is megfogalmazta: „oly időkben, midőn a politikai tekintetek sürgetik, hogy a 

közéletben az általános szavazatjog alapján eszközöltessék a részvétel, a közérdek 

ártalmával tűrhető csak az oly közműveltségi állapot, mely szerint az összes polgári 

népességből magyar földön csak 51,4% tud írni és olvasni, majdnem fele nem rendelkezik 

tehát az általánosabb körültekintő tájékozódás legelemibb eszközeivel(…) Azonfelül 

megfontolandó, hogy ma a nép fia többé már nem csupán gazdasági tényező, hanem a 

nemzeti életnek számottevő tagja.”
34

 

Ezzel a dokumentummal tulajdonképpen Apponyi ki is jelölte a következő évekre a 

felnőttoktatás céljait és feladatait, azonban ő sem sejtethette ekkor még, hogy az 1910-es 

évek kiélezett nemzetközi konfliktusai világháborúba torkollanak, aminek következményei 

Magyarország számára katasztrofálisak lesznek, mind területileg, mind gazdaságilag, mind 

társadalmilag egyaránt, ami megváltoztatathatja a kultúra megítélését is. 

A szabadoktatás hivatalos szervezetének felállításához Jancsó Benedek tervei 

alapján 1910-ben kezdett hozzá a minisztérium. Az 50.877/911 sz. miniszteri rendelet 

értelmében egy új központi intézményt, az ún. Országos Szabadoktatási Tanácsot hívták 

életre, melynek elnöke Berzeviczy Albert, alelnöke Jancsó Benedek, titkára pedig Pályi 

Sándor lett. A rendelet alapján az újonnan kialakított szervezetet az állami népművelés és 

egyben a minisztérium hivatalos véleményező és tanácsadó intézményévé tették, ami 

viszont az Országos Közművelődési Tanács társadalmi szervezetté való leminősítését 

vonta maga után. (Jancsó, 1912). A rendelet a tanács létrehozása ellenére a társadalomra 

hárította a művelődés tevékenységének szervezési feladatait és felelősségét, ezzel is a „be 

nem avatkozás” elvét erősítve: „a szabadoktatási munkásság mindenekelőtt társadalmi 

feladat s éppen ezért az állam (…) csak annyiban avatkozik bele irányítólag (…) az 

egyesületek és a magánosok munkájába, amennyiben azok költségeire (…) államsegélyt 

kérnek és kapnak” (Bibó, 1923. 7. o.). 

A fent tárgyalt jogszabály mellett a 114.850/908. sz. miniszteri rendeletben 

biztosítottak lehetőséget az ún. „falusi népies ismeretterjesztő előadások” megszervezésére, 

amelyeknek lebonyolítását már szigorú időkerethez kötötték.
35

 

                                                           
33

 Apponyi itt arra utalhatott, hogy az analfabetizmus nagysága miatt még értelmetlen a választójog 

kiterjesztése.  
34

 Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata az Országos Közoktatási Tanácshoz az 

iskolán kívüli tanítás megszervezése tárgyában. In A Szabadoktatás Országos Szervezete. 1909. 7. o. 
35

  A népies ismeretterjesztő előadásokat csak téli hónapokban, november 1-je és március 15-e között 

rendezhettek. Hetente egy iskolában csak egy, maximum két előadást tarthattak. Egy estén pedig csak egy 

ismeretterjesztő előadást engedélyeztek. Az egytanítós iskolánál a téli időszakban csak 12 előadás 
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A jogaiban lefokozott Országos Közművelődési Tanács hatásköre már csak e 

rendelet által indítható előadások megszervezésére valamint a tanítóság megnyerésére 

terjedt ki. Viszont a bejelentett kurzusok és azok előadóinak át- illetve felülvizsgálása már 

a Szabadoktatási Tanács hatáskörébe tartozott. Ezek ellenére összességében elmondható, 

hogy a dualizmus korában az állami kultúrpolitika liberális elveken nyugodott, a hatalom 

beavatkozása közvetett úton érvényesült, viszont a nemzeti eszményeket és értékvilágot 

képviselő szervezetek a hatalom részéről érezhetően nagyobb támogatást élveztek, 

valamint a kormányzat a népművelés területén a társadalmi változásokat követve 

proaktívan próbálta saját álláspontját kialakítani.  

 

1.1.4.  Népművelés az I. világháború ideje alatt (1914-1918) 
 

A hivatalos népművelés a világháború alatt feladatait tekintve módosult, hiszen az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés hatásköre kibővült propagandafeladatokkal. A 

tanítók nemcsak idehaza, hanem a harctereken is folytatták népművelői munkájukat, azzal 

a különbséggel, hogy főleg az analfabéta tanfolyamok megszervezésével próbáltak segíteni 

a hiányos ismeretű katonáknak. Ezzel párhuzamosan a hátországban a már jól működő és 

ismert szabadoktatási intézmények – köztük a Szabad Lyceum – háborús témákat érintett 

előadásaikon.  Változást jelentett, hogy a háborús évek során egy új – a népművelést és a 

szabadoktatást is érintő – ideológia kezdett kibontakozni: az Imre Sándor
36

 neve által 

fémjelzett „nemzetnevelés,”
37

 mely koncepció szélesebb körben majd csak az 1920-as 

években válik ismert és meghatározó gondolatrendszerré.
38

  

A szabadoktatás megváltozott szerepéről többek között Hegedűs István az 1915-

ben megjelenő cikkében értekezett. Írásában annak a véleményének adott hangot, hogy a 

művelődéshez való jogot már nem elég a hatalmon lévő rétegek számára biztosítani, 

hanem ki kell terjeszteni az alsóbb osztályokra is: „ne a szellemi arisztokrácia szellemi 
                                                                                                                                                                                

megtartását honorálták. Ebből 8-at a tanító, 4-et pedig a helyi értelmiség tagjai tarthattak. A két, vagy 

többtanítós iskola esetén 20 előadás megtartásáért lehetett honoráriumot igényelni. Ebből 14-et a tanítók, 6-ot 

a helyi értelmiség tagjai tarthattak. Egy tanító esetén maximum 8 előadásért fizetettek. Előadásonként a 6 

koronás tiszteletdíjat akkor kaphatta meg az oktató, ha  legalább 25 fő előtt tartotta meg kurzusát. 
36

 Imre Sándor (1877-1945) 1918 novemberétől 1919 márciusáig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

helyettes államtitkára, augusztusban kilenc napig de facto kultuszminiszterként, majd államtitkárként 

dolgozott. Később Ravasz László felkérésére a Dunamelléki Egyházkerület tanulmányi előadója lett. 
37

 Imre Sándor „Nemzetnevelés”című kötetének első kiadása 1912-ben jelent meg. 
38

 Az 1920-as évek elején a nacionalista nevelésnek két azonos célú, de egymástól eltérő irányzata volt: amíg 

a kereszténynemzeti gondolat hívei kétségbe vonták a liberalizmus és a polgári demokrácia létjogosultságát, 

addig az Imre Sándor nevével fémjelzett nemzetnevelés, melynek követői nem zárkóztak el a szociális és a 

művelődési reformok elől. 
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bástyái védjék a felső tízezer szellemi fölényét, uralmi jogát. E Bastille-ra is rákerül a sor. 

Ezeket is le kell rombolni, nemcsak a lovagvárakat” (Hegedűs, 1915. 10. o.). Ezek ellenére 

figyelmeztetett a munkásosztály művelődési alkalmainak veszélyére is. Szerinte ugyanis a 

kifejezetten e rétegek számára indított kurzusokon nemcsak az osztályharc jogosságát 

hangsúlyozzák, hanem a szociológiai tanulmányok során világnézeti nevelést is 

kap(hat)nak a hallgatók. Hegedűs konklúzióként megállapította, hogy a népművelésnek a 

hatalmon lévők érdekeit kell elsősorban szolgálnia, viszont ez már csak úgy biztosítható, 

ha a kultúrától elzárt rétegek számára lehetővé teszik a művelődéshez való hozzáférést. 

A népművelésről s annak irányításáról alkotott nézetek változását az Országos 

Szabadoktatási Tanács kibővített feladatköre is mutatja, ugyanis az 1917. augusztus 17-én 

kiadott kultuszminiszteri körrendelet
39

 a szervezetet az eddigi tanácsadó és véleményező 

feladatainak ellátásán kívül felruházta a szabadoktatási ügyek közvetlen felügyeletével és 

végrehajtásával is. A rendelet az indoklásában olvasható, hogy „ebbe a közös bizottságba 

[Szabadoktatási Tanács - FP] bevonandó az illető törvényhatóságnak közigazgatási 

tisztviselői kara is, amelynek buzgó közreműködése nélkül (…) a szabadoktató munkásság 

nagyobb fellendülése alig várható.” (Belovári, 2010. 120. o.) 

Ezeket a feladatokat viszont a tanács már nem tudta teljes mértékben ellátni, hiszen 

az 1918-ban véget érő világháború illetve az azt lezáró trianoni békeszerződés teljesen új 

helyzetet és kihívásokat hozott a népművelést irányító szervezet számára is. 

Magyarországnak nemcsak a vesztes háború tényével, a katonák tömeges fegyveres 

hazatértével kellett szembenéznie, hanem az idegen csapatok betörésével is számolnia 

kellett 1918 folyamán, amely események az őszirózsás forradalom kirobbanásának is 

katalizátorai voltak. Az új kormány Károlyi Mihály vezetésével 1918 októberének utolsó 

napjaiban alakult meg, magával hozva a Magyarországot érintő hatalmi, társadalmi 

átrendeződést.
40

 A kormány első intézkedései közé tartozott a társadalmat és közvetett úton 

a kulturális viszonyokat is érintő földosztás, és a demokratikus jogok biztosítása mellett a 

sajtószabadság deklarálása, valamint a választójog kiszélesítése. Az új korszak ideológiai 

téren is szakítani próbált a világháborút kirobbantó nézetekkel, így a dualista időket idéző 

Országos Szabadoktatási Tanács megszűntetéséről is döntöttek. Ezzel párhuzamosan Kunfi 

Zsigmond közoktatásügyi miniszterként rendeletet adott ki a tanítóknak szervezendő 

mezőgazdasági tanfolyamokról. Kunfi többek között felhívta a Pest megyei tanítók 

                                                           
39

 VKM 71450/1917. sz. rendelete 
40

 IV. Károly hivatalosan 1918. november 11-én az osztrák, 13-án pedig a magyar trónról mondott le. Néhány 

nap múlva, november 16-án Budapesten kikiáltották a köztársaságot, amely révén Magyarország 400 év után 

újra de jure szuverén állammá vált. 
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figyelmét az új népművelési teendőikre. Elsődleges feladatként jelölte meg, hogy 

magyarázzák el a földigénylő parasztoknak, hogy ne parcellázzák fel a birtokukba került 

földeket, hanem inkább alakítsanak ki termelőszövetkezeteket, amely mind számukra, 

mind a gazdaság számára előnyös lehet. Azonban ezen intézkedések végrehajtására már 

nem kerülhetett sor, mert az antant hatalmak újabb területi követelései (az ún. Vix-jegyzék) 

és annak belpolitikai következményei a polgári demokratikus kormány bukását idézték elő. 

 

1.2. A Tanácsköztársaság népművelés-politikája 
 

1919. március 21-én megalakult a Tanácsköztársaság hivatalos végrehajtó 

szervezete, az ún. Forradalmi Kormányzótanács, amelynek elnökéül ugyan Garbai Sándort 

választották, mégis az új rendszer vezéregyénisége Kun Béla
41

 lett. A Tanácsköztársaság a 

Kommunisták Magyarországi Pártja és a Szociáldemokrata Párt közös vezetésével valósult 

meg, teljesen új alapokra helyezve az ország berendezkedését. A kormány az egységes 

irányítást szimbolizálva a „Mindenkihez!” című kiáltványában bejelentette a két 

munkáspárt egyesülését, a tanácsrendszer bevezetését, a bankok, üzemek szocializálását, 

valamint április 12-én az iskolák köztulajdonba vételét
42

. Ezzel is kifejezték a lelki és 

eszmei közösség vállalását a szovjet-orosz kormánnyal. 

A minisztériumok irányítását is megreformálták,
43

 vezetésüket az ún. népbiztosok 

vették át. A Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium közoktatásért felelős népbiztosa a 

volt szociáldemokrata párti Kunfi Zsigmond, helyettese pedig a kommunista Lukács 

György lett. A művelődésügyet legfelső szinten az ún. „Közoktatásügyi Népbizottság” 

irányította (Köte, 1979).  

                                                           
41

 Kun Béla (1886-1938/1939) zsidó családban született, 1902-ben lépett be a Magyarországi 

Szociáldemokrata Pártba. Az I. világháború alatt, 1916-ban orosz fogságba esett. 1918. március 24-én az ő 

elnökletével alakult meg az Oroszországi Kommunista Párt magyar csoportja. 1918. november 17-én tért 

haza, s nagy szerepet játszott a még ugyanabban a hónapban létrejövő Kommunisták Magyarországi 

Pártjának megszervezésében, mely a Központi Bizottságának első elnökévé választották. Később a 

Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa, tényleges irányítója lett. A kommunista diktatúra bukása után a 

Szovjetunióba emigrált. A különböző források alapján vagy 1939. november 30-án egy moszkvai börtönben 

hunyt el, vagy 1938. augusztus 29-én végezték ki. 
42

 Az iskolák államosítását a Forradalmi Kormányzótanács XXIV. sz. rendeletében írták elő. (Petrák és 

Milei, 1959. 14-17. o.) 
43

 A VKM-et már a Berinkey-kormány alatt átalakították, létrehozva a vallásügyi illetve a közoktatásügyi 

tárcát. Az utóbbi vezetőjének nevezték ki Kunfi Zsigmondot. A Tanácsköztársaság ideje alatt e szervezet 

felügyelete alá vonták az egyházakkal kapcsolatos ügyek intézését is.  
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A művelődéspolitikán belül a népművelés fontosságát jelezte az is, hogy e témával 

az újonnan alkotott alkotmány
44

 és a Szocialista- Kommunista Munkások Magyarországi 

Pártjának programja is foglalkozott, kifejezvén, hogy a felnőtt lakosság művelődésének 

segítése érdekében ki kell építeni az iskolán kívüli szolgáltatások rendszerét. Ezek alapján 

a népművelésnek három lényeges célt kellett szolgálnia: a produktív munkára serkentést, 

az öntudatos elhelyezkedésre való képesség kialakítását, valamint az emberiség értékeivel 

való megismertetést. A széleskörű feladatok elvégzése és azok ellenőrzése érdekében a 

Közoktatásügyi Népbizottságot eredetileg három főcsoportra osztották fel.
45

 A 

művelődésirányítás csúcsszerve mellett – a feladat széles horizontja miatt is – más 

szervezetek is foglalkoztak népműveléssel.
46

 Ezek ellenére – a hatékonyság érdekében – a 

művelődés alkalmait differenciálták korosztályok és társadalmi csoportok szerint (Novák, 

1989). Mivel a Közoktatásügyi Népbizottság egységesíteni akarta a felnőttoktatást, ezért az 

addig működő szabadoktatási szervezetek megszűntetéséről döntött, amely alól csupán a 

Szakszervezeti Tanács irányításával működő Országos Ismeretterjesztő Bizottság illetve az 

általa létesített munkás-szabadiskolák jelentettek kivételt, melyek fenntartásáról a kerületi 

munkástanácsoknak kellett gondoskodniuk.
47

  

Mivel e hatalom a termelés és a gazdasági célok teljesítése előfeltételének tekintette 

a műveltséget, ezért új szabadoktatási hálózat kiépítését tervezték el, mely legfontosabb 

feladatának az 1919. május 22-én a Közoktatásügyi Népbizottság által kiadott rendelet 

szerint az analfabetizmus felszámolását határozták meg.
48

 A Közoktatásügyi Népbizottság 

a régi szervezetek közül az Országos Szabadoktatási Tanácsot mégsem oszlatta fel, hanem 

                                                           
44

 10 §-a kimondja: „A Tanácsköztársaság megszűnteti a burzsoázia műveltségi kiváltságait és megnyitja a 

dolgozók előtt a műveltség tényleges megszerzésének lehetőségeit. Ezért a munkások és földművesek számára 

ingyenes és a műveltség magas fokát nyújtó tanítást biztosít.”   A 11. §-a pedig lefektette, hogy „A dolgozók 

igazi lelkiismeretszabadságát azzal védi a Tanácsköztársaság, hogy elválasztja teljesen az egyházat az 

államtól, az iskolát az egyháztól. Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja.” (Idézi: Tanácsköztársasági 

Törvénytár. Szerk.: Pongrácz Jenő. Bp. 1919. V. kötet 9-10.o.)  
45

 Az alábbi főcsoportokat alakították ki: 1. oktatási főcsoport: az összes állami iskola ügyének intézője lett. 

Vezetője: Antal Márk, 2. oktatási főcsoport az irodalom, művészet, tudomány vezetését kapta meg. Vezetője: 

Lukács György 3. oktatási főcsoport feladata a propaganda. (ez az osztály irányította a politikai nevelés 

hálózatát is) Vezetője: Szabados Sándor. 
46

 Ilyen szervek voltak többek között: Szellemi Termékek Országos Tanácsa, Országos Könyvtárügyi Tanács, 

Országos Levéltárügyi Tanács, Országos Műemlékhivatal, Társadalmasított Mozgóképüzemek Központi 

Üzemvezetői Tanácsa. 
47

 1919. április 30-án kiadott rendelet intézkedik ezekről a változtatásokról. Megjelent: Hivatalos Közlöny, 

1919. június 27-i számában. 
48

 1910-es adatok szerint a történelmi Magyarországon az analfabéták aránya a felnőtt lakosság körében 

közel 32%-os volt. 
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mint „likvidálás alatt álló intézményt” egyszerűen beolvasztotta a Közoktatásügyi 

Népbizottság – Szabados Sándor által irányított – VII/3 ügyosztályába.
49

  

A tényleges megszüntetést csak a tanács folyóügyeinek lezárása után tervezték,
50

 

amelyre a Tanácsköztársaság bukása miatt már nem kerülhetett sor. A Népbizottság tervbe 

vette továbbá a felnőtteket érintő szabadoktatás rendezését is.  Ezért az április 30-án 

kiadott rendelettel lehetőséget biztosítottak arra, hogy a szabadiskolák hatféle tanfolyamot 

indíthassanak el.
51

 A szabadiskolák célja tehát a „felnőtt lakosságot mindenkor a helyi 

viszonyokhoz alkalmazott, állandóbb jellegű, rendszeres alsó- és középfokú oktatásban 

részesíteni.” (Petrák és Milei, 1959. 120. o.) A szabadiskolák és a tanfolyamok ügyéért a 

Népbizottságon belül a Bresztovszky Ede vezetésével megalakuló Továbbképző 

Tanfolyamok Ügyosztálya volt felelős (Pásztor, 1970). Az ügyosztály által felkarolt 

analfabéta tanfolyamokat 10 hetesre tervezték, résztvevőinek pedig ingyenes könyv – és 

írószerek biztosítását ígérték.  

A szabadiskolák vezetőinek és oktatóinak feladatává tette a rendelet a hallgatóság 

kultúrigényének felébresztését és/vagy mélyítését az agitáció eszközeivel. Ezenfelül a 

tanterv kialakításának feladatát és a tanfolyam megszervezését a kerületi munkástanácsok 

jogkörébe utalta. A szabadiskola vezetője a kerületi munkástanács és a népbiztosság által 

egyaránt jóváhagyott személy lehetett, akinek egyebek mellett feladata volt  havonta – a 

fővárosi szabadiskolák vezetőinek pedig negyedévente – a kerületi művelődési osztály 

delegáltjának és a hallgatóság két küldöttének közreműködésével értekezletet tartania. A 

rendelet biztosította a tanfolyamok díjtalansága mellett a „látogatási bizonyítvány” 

kiadásának lehetőségét is. 

Az 1919. május 22-én kiadott, analfabéták oktatásáról szóló rendelet
52

 szerint a 

„Tanácsköztársaság kormányának (…) elsőrendű kötelessége, hogy rendet teremtsen, és a 

proletár analfabéták tömegeinek alkalmat adjon a legszükségesebb elemi ismeretek 

megszerzésére.” (Petrák és Milei, 1959. 125. o.) A jogszabály kimondta, hogy e 

tanfolyamoknak – melyek vezetését a népiskolai tanítókra testálták volna – két típusát kell 

elindítani, az analfabétáknak, illetve a hiányos ismeretekkel rendelkezőknek.  
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  A VII., a „Szocializmus Állami Propagandája” csoport 3. ügyosztálya volt felelős a továbbképző 

tanfolyamokért. (Az ügybeosztásról bővebben lsd.: A Közoktatásügyi Népbizottság ügyrendje, Vörös Újság, 

1919. április 5.) 
50

 RL C/39 25. (Imre Sándor iratai (Pályi Sándor beszámolója szerint)) 
51

  Az engedélyezett tanfolyamok: ipari szaktanfolyamok, üzemi szaktanfolyamok, mezőgazdasági 

szaktanfolyamok, analfabéta tanfolyam, elméleti ismeretek tanfolyamai valamint a középfokú 

(munkástovábbképző) tanfolyamok. 
52

 A Közoktatásügyi Népbiztos 1919. évi  94/299. sz. rendelete a Hivatalos Közlöny 1919. június 5-i 

számában jelent meg. 
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Az ügyosztály kezdeményezésére állították fel – szabadiskolákon kívül többek 

között propaganda célzattal – a Marx-Engels Munkásegyetemet, amelynek legfőbb 

feladatai közé tartoztak a beiratkozott hallgatók művelődési szintjének emelése és a 

rátermett és tapasztalt munkások vezetővé való kinevelése (Köte, 1979). Ezzel 

párhuzamosan a hathetes propagandista tanfolyamokat is elindítottak
53

, ahol egyszerre 130 

agitátort oktatattak, így a Tanácsköztársaság fennállása alatt kb. 6000 agitátor kiképzésére 

kerülhetett sor. 

A rendszer centralizáltságát mutatta, hogy a Közoktatásügyi Népbizottság által 

kiküldött művelődésügyi megbízottaknak ugyan meg kellett hallgatniuk a helyi tanácsok 

véleményét, viszont az intézkedési jogot maguknak tartották meg olyan ügyekben mint a 

művelődési intézetek megszervezése, megszűntetése vagy akár a személyi, fegyelmi 

eljárások. Viszont a helyi kulturális igazgatást – feltehetően a kapacitás szűkössége miatt – 

a tanácsok művelődési osztályaira bízták. A helyi művelődési osztályok
54

– melyek testületi 

szervként az önigazgatás elvét vallották – feladatai közé tartoztak a jogszabályok 

végrehajtása, a helyi művelődési intézetek gazdasági ügyeinek intézése, az ellenőrzés 

valamint a felsőbb szervek részére történő véleménynyilvánítás (Szamel, 1959). 

A gyors szervezési munka ellenére (vagy éppen emiatt) a népművelés területén sem 

a Közoktatásügyi Népbizottság sem helyi szervezetei nem tudták céljaikat maradéktalanul 

megvalósítani. Ehhez a Tanácsköztársaság fennállásának 133 napja túl kevés időnek 

bizonyult, mivel kül- és belpolitikai események hatására 1919. augusztus 1-jén a 

pártvezetőség és a Forradalmi Kormányzótanács együttes ülésén a tanácskormány 

lemondása mellett döntöttek.  

A rendszer bukása után csupán a hat napig fennálló Peidl Gyula kormánya 

abszolválta feladatát, és hatályon kívül helyezte a Tanácsköztársaság ideje alatt hozott 

törvényeket és rendelkezéseket. 1919. augusztus 6-án már új kormány alakult Friedrich 

István vezetésével, melynek kultuszminiszteri tárcáját az a Huszár Károly
55

 kapta, aki 

kezdetektől fogva markánsan elhatárolódott Kun Béláék rendszerétől. A kultúrát a 

kereszténység, a nacionalizmus, valamint a keresztényszocializmus eszmerendszereire 
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 Az 1919. június 10-én kiadott „szocialista oktató propaganda-tanfolyamok megszervezéséről” szóló 

rendeletben kimondták, hogy „A proletárdiktatúrának legfontosabb feladata a proletárlelkeket a szocialista 

világnézettel átitatni.” (Petrák és Milei, 1959. 126. o.) 
54

 Ezek a művelődési osztályok a tanácsokban falusi szinten maximum 3, városokban, járásokban, budapesti 

kerületekben maximum 8 fő és a Budapesti Központi Tanácsban maximum 25 tagúak lehettek. 
55

 Huszár Károly (1882-1941) Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának politikusa, 1919. augusztus 15 - 

november 24-e között vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetve 1919. november 24- 1920. március 15-e 

között Magyarország miniszterelnöke volt. 
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kívánta alapozni. A népművelés számára is új feladatokat jelölt ki: „arra is gondolnunk 

kell, hogy a felnőttek szívéből, lelkéből, elméjéből kigyomláljuk minden gazt, amelyet az 

elmúlt forradalmak a lelkekben és az elmékben maguk után hagytak.” (Huszár, 1919. 38. 

o.). Az a meggyőződés sugárzik ki ebből, hogy a népművelés szintjén az alsóbb néprétegek 

– a paraszti tömegek – oktatásával megelőzhetőek lesznek a jövőben a proletárdiktatúrához 

hasonló események. 

A Friedrich kormány alatt el is indult az Országos Szabadoktatási Tanács 

„újjászervezése”. Már 1919. szeptember 20-án a tanács prominens tagjai
56

 értekezletet 

tartottak, ahol az újonnan körvonalazódó rendszer által kívánt célok eléréséhez kapcsolódó 

feladatok megfogalmazására tettek kísérletet. Az ülésen a társadalmi béke megteremtése 

érdekében a népművelés kiszélesítése mellett érveltek: „szabadoktatást nem szabad 

valamely egyoldalú világnézetnek, pártpolitikai törekvésnek vagy valamely társadalmi 

osztály érdekeinek kizárólagos szolgálatába állítani, hanem annak az objektív tudomány 

vívmányait és megállapított igazságait kell a társadalom széles rétegeiben terjeszteni.”
57

 A 

tanács elgondolása szerint a kor követelményeit figyelembe véve a felnőttek tanításánál 

nem lehet az ifjúság oktatásához hasonló célokat kitűzni, hanem a szabadoktatásnak a 

felnőttekben rejlő szellemi munka és a tanulás iránti érdeklődést kellene felkeltenie. 

Friedrich István lemondása után Huszár Károly alakíthatta meg kormányát, 

amelyben Haller István kapta meg a kultuszminiszteri posztot. Ő kezdeményezte az 

Országos Szabadoktatási Tanács feltámasztását, miközben rendeletében kötelezte a 

törvényhatóságokat az ún. „Szabadoktatási Bizottságok” kialakítására. A rendelet szerint e 

bizottságok elnökeinek az alispánokat, illetve polgármestereket kell megválasztani, 

valamint az ügyvezető elnökeinek a helyi tanfelügyelőket szükséges megtenniük. Ezzel 

kívánta biztosítani a miniszter, hogy a törvényhatóságok és a tanfelügyelőségek részvétele 

révén az állam felügyelete kiterjedjen a szabadoktatás egész területére. Az állam 

központosító törekvéseinek megvalósítása érdekében már 1921-ben az Országos 

Szabadoktatási Tanácsot átszervezték, és az új szervezetet Országos Népművelési Tanács 

néven jegyezték be. Az új testületen belül kialakított három szakosztály volt felelős a 

földművelő, az ipari és kereskedelmi népesség valamint a középosztály iskolarendszeren 

kívüli nevelésének irányításáért (Bibó, 1923). 
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 Az értekezleten részt vett: Pályi Sándor, Beöthy Zsolt, Czettler Jenő, Fináczy Ernő, Gaál Jenő, Gieswein 

Sándor, Hegedűs István, Szász Károly. 
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 RL C/39 25. csomag Imre Sándor iratai (Pályi Sándor felszólalása) 
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A legfontosabb változást mégis az jelentette, hogy a népművelés célcsoportja ettől 

kezdve egyértelműen a falusi parasztság lett. Ennek jogosságáról többek között Fekete 

József 
58

 is értekezett az 1919-ben a Néptanítók Lapjában megjelent cikkében. Itt fejtette ki 

a társadalom szerkezetéről alkotott – már 1919 előtt is hangoztatott – azon véleményét, 

mely szerint az arisztokrata réteg gyenge, a polgári csoportok szervezetlenek, az ipari 

munkásság pedig csalódást okozott a Tanácsköztársaság idején betöltött szerepe miatt, így 

az ország irányítását az erkölcsileg és fizikálisan is rátermett falusi parasztságra kellene 

bízni (Fekete, 1919. 5-6. o.). Reményét és javaslatát is kifejezi: „nagy jövő vár a falura: a 

magyar megújhodásnak, az új magyar virágzásnak az ő termékeny, áldott méhéből kell 

fakadnia.” (Fekete, 1919. 6.o.). Emellett hangsúlyozta a szerző, hogy a falu népe – mivel 

eddig háttérbe volt szorítva a várossal szemben – nincs még abban a helyzetben, hogy a 

„nemzetirányító” szerepét betöltse. Ezért a népművelésnek a város helyett a falu irányába 

kell a tevékenységét kifejtenie, annak érdekében, hogy a parasztság minél hamarabb 

alkalmassá váljon az ország irányítására. Ez a Fekete József által is képviselt nézet válik a 

két világháború közötti korszak hivatalos népművelési koncepciójává, amely elképzelést 

nemcsak az oktatáspolitikát befolyásoló írók, egyházi személyek karolják fel, hanem a 

politikusok is. 

 

1.3. Horthy- rendszer iskolán kívüli népműveléssel kapcsolatos intézkedései 
 

1.3.1. Az 1920-as évek iskolán kívüli népművelése 
 

1920-as esztendővel a magyar történelemben több aspektusból is egy új korszak 

kezdődött, hiszen nemcsak a trianoni béke
59

 határozta meg a következő évtizedek politikai 

irányvonalát, hanem Horthy Miklós
60

 kormányzóvá választása is determinálta az ország 

kormányformája mellett annak ideológiai arculatát is. A trianoni békeszerződés és a két 

forradalom ellenhatása rányomta a bélyegét a magyar társadalmat érintő minden 

intézkedésre, így természetesen a népművelésre is. 
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 Fekete József (1889-?) esztéta, népművelő. Léván tanítóképző-intézeti tanár és a lévai Reviczky Társaság  

tagja. 1921-ben Czetter Jenővel közösen adják ki „A népfőiskolai gondolat” című munkájukat, majd Fekete 

már egyedüli szerzőként 1930-ban  „A magyar népművelés körvonalai” című művét jelenteti meg. 
59

A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá, melynek értelmében a történelmi – Horvátország 

nélküli – Magyarország területe 282 870 km²-ről 92 963 km²-re csökkent, valamint a 18,2 milliós lakosából 

10,6 milliónyian kerültek át az újonnan kialakuló országok fennhatósága alá. 
60

 Horthy Miklós (1868-1957) Magyarország kormányzója 1920. március 1-től 1944. október 15-ig. A két 

világháború közötti magyar történelmi éra névadója. 
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A korszak első, átfogó kultúrpolitikai programját az a Kornis Gyula
61

 körvonalazta, 

aki szerint az új nevelési eszmény alapjának három fogalmat kell központba állítani: az 

engedelmességet, a fegyelmet és a keresztény vallásos érzületet. E három pedagógiai 

tényező alkalmazásának – és a társadalmi rétegek megfelelő tudáshoz való juttatásának –

kell megvalósulnia a népművelés területén is ahhoz, hogy tudatos, nemzeti alapon 

gondolkodó társadalom alakuljon ki (Kornis, 1921). Az ismeretek átadásánál magasabb 

rendűnek tekintette a jellem és az akarat kiművelését, ezért a kultúrpolitika három lényeges 

feladatának a nemzeti érzés pozitív ápolását, az ifjúság lelkének az internacionalizmus 

szelleme elleni megvédését és a nemzet intelligenciájának visszamagyarosítását jelölte 

meg. Kornis a művelődést, a nemzetnevelést politikai célként értelmezte, illetve az 

iskolarendszeren kívüli kultúraterjesztést és annak ellenőrzését is már állami feladatként 

fogta fel. 

Kornishoz hasonló nézeteket vall Lukács György
62

 is, aki 1924-ben megjelent 

cikkében kifejtette, hogy a művelődést két tényező határozza meg: egyrészt a trianoni 

békediktátum, másrészt pedig az a megállapítás, hogy „csonka voltunkban kell 

berendezkednünk és a csonka ország reneszánszára kell törekednünk” (Lukács, 1924. 7. 

o.). Ennek következtében a kultúrfölény eléréséhez elengedhetetlen, hogy a szabadoktatás 

egy egységes nemzeti és polgári világnézetet alakítson ki a társadalomban. 

1922-ben Klebelsberg Kunót
63

 nevezték ki Bethlen István vezette kormány 

kultuszminiszterévé, aki miniszterségének elejétől vallotta, hogy a népművelés 

átszervezésének végső célja nem más, mint a dualizmus korában domináns liberális és a 

Tanácsköztársaság idején uralkodóvá vált szocialista, kommunista eszmék felszámolása a 

politikában valamint a közéletben. (Donáth, 2008b. 369. o.) Nem véletlen tehát, hogy 

Klebelsberg Kunó művelődéspolitikai felfogását a kultúrfölény-elmélet,
64

 a 

neonacionalizmus és a keresztény-nemzeti értékrend fogalmai fémjelzik. 
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 Kornis Gyula (1885-1958) kultúrpolitikus, filozófus, egyetemi tanár, a piarista rend tagja. 1927-1931 

között a VKM államtitkára. 
62

 Lukács György (1865 –1950) kultúrpolitikus, a Fejérváry-kormány kultuszminisztere 1905. június 18-tól 

1906. március 6-ig. 1910 és 1931 között nemzetgyűlési képviselő, egyidejűleg a revizionista mozgalom egyik 

vezető alakja. 
63

 Klebelsberg Kunó (1875-1932) a korabeli államtitkárságát követően 1921 decemberében a Bethlen-

kormány belügyminiszter lett. Az ezt követő évben az 1922-ben újjáalakuló Bethlen-kormányban vallás- és 

közoktatásügyi miniszteri pozíciót vállalta el. Utóbbi tisztségét az 1926-os és az 1931-es választások után is 

megtarthatta, viszont Bethlen István lemondásakor kénytelen volt maga is távozni a tárca éléről 1931-ben. 
64

 Klebelsberg szerint mivel a megcsonkított országot a kultúra teheti ismét naggyá, erőssé, így 

tulajdonképpen a VKM a kultúra terjesztésével és a testnevelés előtérbe helyezésével honvédelmi feladatokat 

lát el. 
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A kultuszminiszter a szabadoktatás koncepcióját a kezdetektől kritizálta,
65

 hiszen 

egy olyan liberális eszmével átfont, idejétmúlt rendszerként tekintett rá, amely nem képes a 

megújulásra, ezáltal nem is tud megfelelni a kor kihívásainak. Ebből a gondolatból 

egyenesen következett az a miniszteri megállapítás, hogy az addig liberális elveken nyugvó 

népművelést is új alapokra kell helyezni. Az új népművelés elvi alapjainak, valamint a 

jövőbeni hálózatnak – a kultúrpolitikus szerint – többek között a revíziós és a kultúrfölény-

elmélet gyakorlati megvalósítását és az állampolgári kötelességek tudatosítását kell 

szolgálnia. A népművelés elsődleges feladatává az egyén a közösségbe (nemzetbe) 

integrálását tette meg, végső céljának pedig a nemzet újraegyesítését tekintette. 

Meggyőződése szerint a kultúra az a támpont, amely alapja lehet a forradalmak keltette, 

valamint a trianoni sokkból való felébredésnek. 

A központosító törekvések már a Horthy-korszak első éveiben is érzékelhetőek 

voltak. Tipikus példa erre a Szabadoktatási Bizottság 1921-es reformjavaslata, amelyben 

egyebek mellett az alábbiak olvashatók: „az iskolánkívüli
66

 népművelés ügye a nemzeti 

kultúra szempontjából annyira fontos, hogy a minisztérium ennek nem csupán az általános 

irányítását és felügyeletét, de adminisztrációját sem adhatja ki a kezéből.”
67

 (Belovári, 

2010. 120. o.) Az adminisztrációs munkálatok elvégzésére a VKM-en belül egy különálló 

szervet, az ún. Iskolánkívüli Népművelési Központot hozták létre
68

 valamint a rövid ideig 

újra működő Országos Szabadoktatási Tanács nevét 1921-ben Országos Közművelődési 

Tanácsra változtatták, amely módosítás már jelezte a szabadoktatás koncepciójával való 

szakítást. 

A 123.500/1922. VKM rendelet határozott arról, hogy a minisztérium egy új, a 

népművelési munkálatokat véleményező és javaslattevő szervezetet hoz létre, 

„Iskolánkívüli Népművelési Országos Bizottság”
69

 néven. Ez a szerv volt hivatva átvenni 

az Országos Szabadoktatási Tanács feladatkörét, viszont a tényleges munkát a 

törvényhatóságonként felállított iskolánkívüli népművelési bizottságok végezték, 

melyeknek szervezeti szabályzatait az illetékes törvényhatóság állapította meg. Ebből 

kifolyólag feladatuk inkább gyakorlati és nem döntéshozatali volt, ugyanis a hatáskörük 
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 Klebelsberg 1923-ban megjelent cikkében foglalja össze a szabadoktatással kapcsolatos negatív 

véleményét: „általában a szabadoktatás eddig aránytalanul sokat foglalkozott a városokkal, helyesebben 

elhanyagolta a falut, pedig a falusi nép nemcsak hálásabb talaj, de a hosszú téli falusi esték gazdasági 

hasznosítása óriási nemzetgazdasági probléma is.” (Klebelsberg, 1923. 3.o.) 
66

 Korabeli dokumentumok írásmódja szerint 
67

 VKM 123.500. III/b. 1922. számú rendelete 
68

 Ez a szervezet alakul át a későbbiekben a ügyosztállyá! 
69

 A Bizottságon belül négy szakbizottság működött: mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi munkával 

foglalkozó egységek, valamint a más foglalkozásúak népművelési ügyeinek intézésére specializálódott 

szakbizottság. 
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főleg az ismeretterjesztő előadások, illetve a népművelési tanfolyamok megszervezésére 

terjedt ki (T. Kiss, 1998). Ez azt is jelentette, hogy 1922-ben rendeletileg is eltörölték a 

szabadoktatást, s helyette egy új fogalmat, az „iskolánkívüli népművelést” vezették be. 

A kormányzat központosító terveihez köthető az az 1922 októberében kiadott 

rendelet is, amely szabályozta az iskolánkívüli népművelési bizottságok vezetőségének 

összetételét.
70

 Amíg a helyi bizottság elnökének az alispánt vagy a polgármestert kellett 

megválasztani, addig a tanfelügyelő a szervezet ügyvezető elnökeként biztosította az állam 

érdekeit. Ráadásul még a népművelési titkár is a hatalom embere volt, hiszen személyét a 

miniszter nevezte ki. A rendelet megállapította továbbá, hogy az iskolán kívüli népművelés 

szervezése, lebonyolítása a társadalom feladata marad, viszont az anyagi hozzájárulások 

biztosításának reszortja már nem az állam felelőssége, hanem a helyi bizottságokra hárul.
71

 

Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a népművelési célokra az 1920-as években az állami 

költségvetésből éves szinten átlagosan 100-120.000 pengőt különítettek el, ami csupán a 

központi apparátus fenntartását és kiadásait fedezte. A népműveléshez szükséges 

költségeket a városoknak és községeknek kellett biztosítaniuk, elsősorban pótadók 

kivetésével.
72

  

A bizottságok feladatkörét később, 1924-ben rendelettel szabályozták,
73

 amelyben a 

felsorolt 15 tétel között megtalálhatjuk az analfabéták oktatását, népművelési tanfolyamok, 

előadások szervezését, az ifjúság körében szervezendő programokat, a népkönyvtárak, 

olvasókörök felügyeletét, valamint a külföldön élő magyarság népműveléssel kapcsolatos 

ügyeinek gondozását is. 

Erre az időre már kialakult a népművelés
74

 három jellegzetes formája, amely 

meghatározója lesz az 1920-as évek felnőttképzésének. A szabadoktatás rendszere
75

 azt az 

angol mintát követte, melynek központi törekvése az ismeretközlés volt. Ezzel egy időben 

jelentek meg az első népfőiskolák, amelyek a dán rendszert vették alapul, központi 

feladatuknak az erkölcsi nevelést állítva. A Tanácsköztársaság előtti időszakból 
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 VKM 132.243. III.b. 1922. számú rendelete 
71

 A szabadoktatás korabeli finanszírozási megoldását lehet itt tetten érni, hiszen akkor is a helyi közösségek 

feladata volt a népművelés finanszírozása! 
72

 A Belügyminisztérium csak 51.308/1930. számú rendelettel írta elő, hogy a kivetett pótadónak 1%-át a 

népművelés céljaira szükséges fordítani. 
73

 30.773/1924. VIII. a. sz. VKM rendelete 
74

 Az 1936-ban megjelent Pedagógiai Lexikon az alábbiakban határozta meg az iskolán kívüli népművelés 

fogalmát: „A társadalom széles rétegeinek hasznos szellemi javakban való részesítése, műveltségi 

színvonalának emelése, és ezzel a társadalmi osztályok műveltségbeli különbségeinek a kiegyenlítése. 

Tágabb értelemben idetartoznak az iskolát elvégzett emberek továbbképzésére szolgáló művelődési alkalmak 

is.” (Pedagógiai Lexikon, Révai Intézet, 1936. 959-967.) 
75

 Amíg a „szabadoktatás” fogalma az 1920-as években a műveltebb, iskolázottabb rétegek művelését 

takarta, addig a népművelés kifejezése kizárólag az alsóbb néposztály okítását jelentette. 
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fennmaradó szabadtanítás pedig Oroszországból importált rendszer volt (amelynek 

megszervezése korábban pártpolitikai érdekeket követett, és elsődleges feladatának a 

társadalmi szerkezet szocialista átalakítását tekintette). 

1923. június 19-én egy, a népművelési témában összehívott értekezleten 

Klebelsberg újfent nyomatékosította az elvárásait, miszerint a rendszernek elsősorban az 

internacionalizmus, a trianoni döntés és a Tanácsköztársaság emléke ellen irányuló 

nemzeti érzést szükséges erősítenie.  Klebelsberg megfogalmazásában: „erősíteni kell és 

öntudatosabbá kell tennünk a nemzeti érzést, hogy – a forradalmi – hangulatot szélesebb 

rétegekben a fejüket fel ne üthessék, mint aminőket 1918 végén és 1919 elején 

elhatalmasodni láttunk.” (Klebelsberg, 1926. 577. o.) 

Az értekezlet résztvevői egyetértettek abban, hogy szorgalmazniuk szükséges egy 

népműveléssel kapcsolatos törvény megalkotását, illetve megállapodtak abban is, hogy a 

népművelés fogalma alá kell besorolni az analfabéta tanfolyamokat, a népfőiskolákat, a 

műkedvelő előadásokat, a nyári egyetemeket, valamint a leventeünnepségeket is (T. Kiss, 

1999). Megfogalmazódott, hogy a népművelés ne csak a társadalom feladata legyen, 

hanem abban vállaljon tevékeny részt az állam is. Tárgyalták a népművelés 

időintervallumát is, s megegyeztek abban, hogy azt a 15-21 év közötti férfiak körében 

kötelezővé kellene tenni (nők esetében a hajadonokra vonatkoztatták volna ezt a 

kötelezettséget), valamint 35 éves korig kellene a lehetőséget biztosítani az analfabéta 

tanfolyamokra való beiratkozásra.  

Az 1923-as tervezet szerint létre kellene hozni egy olyan központi ellenőrzési 

szervet, (az ún. Iskolánkívüli Népművelési Felügyeletet), amelynek feladata lenne az 

anyagi fedezet előteremtése. A gyárakat, üzemeket, vállalatokat is kötelezték volna, hogy a 

munkásaik számára népművelési lehetőségeket biztosítsanak (Kékes Szabó, 1996). 

1924-ben az Országos Közművelődési Tanács közgyűlésén Szilágyi Sándor alelnök 

kifejtette, hogy a szabadoktatást végleg meg kell szüntetni, helyette pedig tervszerű 

központilag kidolgozott programokat kell elindítani. Ezen alkalommal nyújtotta be 

Klebelsberg azt a népműveléssel kapcsolatos törvénytervezetét, mellyel kötelezővé tette 

volna a középiskolai vagy szakiskolai oktatásból kimaradó 15-18 év közötti fiatalok 

számára évi 65 óra időintervallumú népművelési foglalkozásokon való részvételt. (Maróti, 

1998). 

1924-ben ezt a törvényjavaslatot a parlament ugyan tárgyalta, de mivel a 

koncepciót a kormánypárt oldaláról is több bírálat érte, így ebből a tervből nem született 

népművelést szabályozó törvény. 
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Czakó Elemér
76

 (1923) tanulmányából árnyalt képet kaphatunk az akkori iskolán 

kívüli népművelés irányelveiről.
77

 Úgy gondolta, hogy a magyar népművelés kereteinek 

kialakítása előtt három tényezőt kell figyelembe venni: a magyar népet, a nemzet sorsát, 

valamint a fennálló kulturális viszonyokat. Véleménye szerint ugyanis „a nemzeti szellem 

megerősödése egyenesen attól függ, hogy az iskola után mi követezik a serdülő fiatal 

számára, milyen társaságban, milyen vezetés alá kerül.” (Czakó, 1923. 6. o.) 

A következő lépcsőfokot az 1925. március 16-án megjelent  17.000/1925. VIII. a. 

számú rendelet jelentette, amely az iskolarendszeren felnőttképzés egységesítése céljából a 

népművelés keretébe tartozó ismereteket tárgykörök szerint rendszerezte. Ez egyrészt 

iránytűt jelentett a helyi bizottságoknak, hiszen a rendelet tartalmazta azoknak a 

forrásműveknek a jegyzékét, amelyeket fel lehet használni a különböző rendezvények 

megtartásához –, másrészt pedig a kormányzat számára biztosította az átláthatóságot és 

nem utolsósorban az ellenőrzési jog gyakorlását. 

A kultuszminiszter 1926-ban már úgy vélte, hogy a népművelés egyik központi 

feladata az analfabetizmus felszámolása, utalva arra, hogy az országban több mint 

egymillió írástudatlan él. Ezek mellett egy olyan vezetőréteg kiművelését is fontos célként 

határozta meg, amely segítségével európai dimenziókat kaphat a magyar kultúra 

(Klebelsberg, 1926). Még ugyanebben az évben a felnőttek oktatását is érintő törvényt 

fogadott el az országgyűlés, amely a „mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló 

népiskolák létesítéséről és fenntartásáról”
78

 szólt (Pukánszky-Németh, 1996). 

Az analfabetizmus csökkentése érdekében kezdeményezték 1927-től országos 

szinten az ún. „népkönyvtárak” hálózatának kiépítését, melynek eredményeképpen az 

1927/28-as évben közel 1500 községben
79

 népkönyvtárat alakítottak ki, közöttük közel 

20.000 kötetet osztva szét. Ezzel az intézkedéssel a kultusztárca három célt kívánt 

szolgálni: egyrészt a kulturális élethez való hozzáférést, másrészt a közkönyvtári 

intézményrendszer kiépítését, valamint a szakmailag megalapozott kultúraközvetítést 

(Drabancz és Fónai, 2005). 
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 Czakó Elemér (1876-1945) 1916-tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tanácsosa, 1925–1934 

között pedig az Egyetemi Nyomda főigazgatója volt. 
77

 Czakó Elemér a népművelésen belül két irányt különít el: a 18-24 év közötti fiatalok népfőiskolai képzését, 

melynek célja a nemzeti öntudat erősítése, illetve az idősebb generációk számára szervezett ismeretterjesztő 

tanfolyamok rendszerét, amelyek alapismereti, valamint gyakorlati tudás megszerzésére irányuló 

oktatásformák. 
78

 1926. évi VII. törvény 
79

 Magyarországon ezekben az években közel 3500 települést tartottak számon. 1938-ra a népkönyvtárak 

száma 5000-re emelkedett, amelyek közül többet ún. „vándorkönyvtárrá” szerveztek át. 
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1928-ban rendezték meg a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszust, ahol kiemelten 

foglalkoztak a népművelés kérdéskörével. Ezt a plenáris előadások között szerepelő témák 

és az azokhoz kapcsolódó felszólalások is igazolták, sőt külön szakosztályt is életre hívtak, 

amely az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés ügyének megtárgyalásáért volt felelős. A 

július 3-i alakuló ülésen Ilosvay Lajos „A népművelés korszerűsége, jelentősége és törvény 

útján való rendezésének szükségessége”
80

 című előadása is azt érzékeltette, hogy a 

kongresszus egyik központi témája a felnőttek nevelése. 

Az Iskolánkívüli Népművelés Szakosztály 1928. július 4-én tartott ülésén ugyan 

több szempontból közelítette meg a felnőttképzést, mégis a falusi népművelés témája állt a 

középpontban.
81

 A vidéki lakosság kulturális szintje emelésének kérdéskörével két 

központi előadó is foglalkozott. Novágh Gyula az állam szerepvállalásának mértékéről 

tartott előadást, hangsúlyozva, hogy a népművelés feladatának tekintett nemzeti műveltség 

és faji öntudat mélyítése mennyire körülményesen valósítható csak meg a falusi valamint a 

városi lakosság körében. Ezenkívül a népműveléssel foglalkozó egyesületek 

felelősségének kérdésével is kiemelten foglalkozott.
82

 Szekeres Bónis előadásában 

ugyancsak a falusi népművelés nehézségeiről beszélt, arra figyelmeztetve a hallgatóságot, 

hogy e téren szükség van az egységes irányításra, hiszen a népművelés gazdasági tényező 

is, mivel „közegészségügyi, szegényügyi, bűnügyi szempontból éppoly fontos, mint a 

társadalmi, erkölcsi, gazdasági és nemzeti érzék fokozására nézve.”. (Szekeres, 1928, 202. 

o.) 

A kongresszus végső aktusaként a résztvevők egy olyan – programnyilatkozatnak is 

tekinthető – dokumentumot szerkesztettek, amelyben kinyilvánították, hogy a jövőben a 

népművelés fő feladatává az analfabetizmus elleni küzdelmet kell tenni. Ezenkívül 

megfogalmazták, hogy a színházakat, mozikat és múzeumokat jobban kell ösztönözni a 

népművelésbe való szerepvállalásra, ahol pedig nincsenek ilyen létesítmények, ott létre 

kell hozni népszínházakat, népkönyvtárakat. Annak az óhajuknak is hangot adtak, hogy 

sem a pártok, sem a különféle név alatt futó politikai szervezetek ne foglalkozhassanak 

népműveléssel (Kosztyó, 2012). A gazdasági szakoktatás minőségének biztosítására 
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 Ilosvay Lajos itt főleg egy az iskolán kívüli népművelésről szóló törvény megalkotását szorgalmazta. 
81

 Többek között előadott: Novágh Gyula (A városi népművelés főbb kérdései, illetve Az iskolánkívüli 

ifjúsági egyesületek a népművelés szolgálatában), Szekeres Bónis (A falusi és tanyai népművelés főbb 

kérdései), Bocsánczy Lukács (Az analfabétaság elleni küzdelem), Fekete József (Az iskolánkívüli 

népművelés állandó intézményei), Németh Sándor (Mozi, rádió, énekkar, zenekar), Hudomel Hilda (A 

gyermekek iskolánkívüli nevelése és foglalkoztatása), Deák Andorné Dr.:Az iskolánkívüli nőnevelés). 
82

 Novágh Gyula véleményét költői kérdésbe fogalmazta meg: „A kommunizmus tanulságai után érdemes 

megfontolni, hogy vajjon a társadalmi egyesületek és szervezetek eme teljesen szabad népművelési 

tevékenysége a nemzet érdekeit, a műveltség előbbrevitelét szolgálják-e.” (III. Egyetemes tanügyi 

kongresszus Iskolánkívüli Népművelési Szakosztály 1928. július 4-i ülése II. kötet, 1928.196. o.) 
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népfőiskolák működtetését javasolták, illetve a megfelelő anyagi helyzetben lévő városokat 

a nyári szabadegyetemek megrendezésére kötelezték volna. Tervbe vették egy népművelési 

kézikönyv kiadását, emellett egy szaklap elindítását is indokoltnak tartották.
83

 A 

kongresszus mindehhez szükséges anyagi támogatást a kormánytól várta, amely ezekre 

„válaszként” levette a kérdést a napirendről s így a nemzetgyűlés sem tárgyalta ezt a 

törvénytervezetet. A népműveléssel kapcsolatos törvény megalkotása így az 1930-as évek 

feladata maradt. 

Novágh Gyula (1928) a kongresszusi eredményeket összegző cikkében kifejtette, 

hogy az ülésen mindenki a legnagyobb gondnak a népművelési törvény hiányát látta, 

amelyért a kormányt tették felelőssé. Az előadók egyöntetű véleménye volt az is, hogy a 

népművelés szervezete és ügyköre túlnőtte a 132.243/1922-III. b. VKM. rendelet által 

életre hívott kereteket, így annak a megszervezését nem lehet csak a társadalomra bízni. A 

kultuszkormánynak – vélte a kongresszus – a társadalom népművelési tevékenységének 

ellenőrzésével is érvényesítenie kell az irányítási jogát, ezért javasolták az Országos 

Népművelési Tanács felállítását, továbbá az egységes törvényhatósági népművelési 

bizottságok megszervezését. Ezeken túl a népművelési alkalmazottak státusának 

megalkotását is sürgős kormányzati feladatként jelölték meg. 

 Summázva megállapítható, hogy az 1923/24-es dokumentum, illetve a fent említett 

1928-as elképzelés is rendezni kívánta a népművelés státuszát. Azonos célként értelmezték 

az állami beavatkozást, valamint a baloldali és a szélsőjobboldali nézetek népművelésből 

való kiszorítását. Nem vették figyelembe viszont azt a tényezőt, hogy a kultúra 

terjesztésekor nem lehet kereteket meghatározni, s hogy csak nehezen lehet a társadalmi 

kezdeményezéseket szabályozni (T. Kiss, 1999). Klebelsberg Kunó utolsó felnőttneveléssel 

foglalkozó rendelete az iskolánkívüli népművelési bizottságok munkájához köthető, hiszen 

a VKM 882-4-1600/1930. VIII. rendeletében a bizottságok számára az addig éves szinten 

elkészítendő munkatervek helyett hároméves munkaterv megalkotását írta elő (Bogothay, 

1942). 

A korszak névleges lezárásának az 1929-ben kitört gazdasági világválságot lehet 

tekinteni, amely a magyar társadalmat is új kihívások elé állította, háttérbe szorítva – 

természetes módon – a népművelés kérdését. A válság kibontakozásának időszaka 

paradigmaváltást is hozott magával, amely már az új kultuszminiszter, Hóman Bálint 
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 El is indult az Iskolánkívüli Népművelés című lap, ami 1928-1929 között jelent meg. Szerkesztői Hankiss 

János és Milekker Dezső voltak. 
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regnálásához kapcsolódik.
84

 A jobb- és baloldali radikalizmus erősödésének hatására az 

1930-as évek elejétől új kultúrpolitikai elvek kerültek előtérbe, melynek hatásai a 

művelődéspolitikában is megjelentek a nemzeti egység megerősítésének, a nemzeti erők 

összpontosításának hangsúlyozásában. 

 

1.3.2. Az 1930-as és az 1940-es évek első felének iskolán kívüli népművelése 
 

Az 1929-es gazdasági világválság által okozott krízishelyzetet nem tudta sem a 

Bethlen István, sem a Károlyi Gyula által vezetett kormány megoldani, így Horthy Miklós 

1932 szeptemberében Gömbös Gyulát nevezte ki kormányfőnek. Ez a személyi változás a 

fennálló rendszeren belül is egy jobbratolódást okozott, amely a bethleni rendszerhez 

képest radikálisabb irányba vitte a bel –és külpolitikát egyaránt (Pölöskei- Gergely- Izsák, 

1997). Az új kormány kultuszminisztere Hóman Bálint lett.
85

 

Gömbös Gyula kormányprogramját a 95 pontból álló ún. „Nemzeti Munkaterv”-ben 

összegezte. Ebben a programnyilatkozatban már helyet kaptak a népműveléssel 

kapcsolatos megállapítások is (85., 90. pont),
86

 amelyekből kiérződik, hogy a felnőttképzés 

fő feladata a nemzetnevelési koncepció kibontakozásának, gyakorlatba való átültetésének 

segítése. A programterv kultúrával kapcsolatos pontjait az új kultuszminiszter készítette el. 

Az itt kitűzött céljait 1933-ban a parlamentben megtartott beszédében bővebben ismertette, 

- idézi Mann Miklós - mely szerint a kultúrpolitikát „a nemzeti kultúrafejlődés szellemében 

kívánom irányítani és ezért a valódi érdekek és a céltudatos kulturális fejlesztés 

előfeltételeinek biztosítására törekszem” (Mann, 2005. 96. o.). 

Hóman művelődéspolitikájának kereteit a nemzetnevelés alapgondolata adta, amit 

az oktatás minden színterén – így a népművelés területén is – elsődleges feladatként 

kezeltek. 
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 Klebelsberg Kunó 1931. augusztus 24-én köszönt le a miniszteri posztról (gr. Bethlen István lemondatása 

miatt), s nemsokára, 1932. október 2.-án el is hunyt. Klebelsberget Ernszt Sándor (1931. aug.14- dec. 16) és 

Karafiáth Jenő (1931. dec. 16- 1932. okt. 1) követték a kultusztárca élén.  
85

 Hóman Bálint (1885- 1951) történelem professzor 1925-től, az Akadémia tagja, a Magyar Történelmi 

Társulat elnöke. Gömbös Gyula, később Darányi Kálmán kormányainak kultuszminisztere, 1932. okt. 1-

1938. máj. 13., illetve 1939. febr. 16-1942. júl. 3. között. 
86

 A Munkaterv 85. pontja szerint: „Nem ismerjük el a magas kultúra és a népművelődés közt mesterségesen 

támasztott ellentét jogosultságát s a magyar nemzeti művelődés egysége és teljessége érdekében egyaránt 

fontos feladatunknak tartjuk magas kultúránk színvonalon tartását és népkultúránk hatványozott 

fejlesztését.” A 90. pontban leírtak alapján a nemzetnevelés érdekében: „népművelési és testnevelési 

szervezetünket az e körbe tartozó intézmények korszerű átszervezésével és fejlesztésével kapcsolatban 

szélesebb alapokra helyezzük.” 



44 
 

Az új irányvonal megerősödése Fekete József 1932-ben megjelent cikkéből
87

 is 

érzékelhető volt, ahol a szerző kifejti, hogy a népművelés a „magyar felsőbbségre való 

törekvésnek (…) az egyedüli helyes kiindulópontja és alapja”. (Fekete, 1932. 469. o.) 

Figyelmeztet arra is, hogy végső cél az önművelésre való képesség kifejlesztése, melynek 

alapja az érdekes, hasznos valamint a szórakoztató népművelés. Elvárásként fogalmazta 

meg, hogy a nemzeti érdekek figyelembevétele mellett a népművelés alkalmazkodjon a 

helyi körülményekhez is. Az írásból kitűnik a kultúrát irányító réteg népről alkotott 

véleménye is: „a nép nincs velünk egy műveltségi színvonalon s nincs a lelki fejlettségnek 

ugyanazon a fokán, mint mi.” (Fekete, 1932. 484. o.) A népművelőktől pedig elvárta a 

fajszeretetet,
88

 a szociális lelkületet, a hivatásszeretetet, valamint a lokálpatriotizmust. 

Hóman Bálint miniszterségének első népműveléssel foglalkozó rendeletét 1933-ban 

adta ki.
89

 A új szempontokat adó jogszabály már az egyre hangsúlyosabbá váló 

nemzetnevelési ideológia gondolatvilágát tükrözte. A legfontosabb célnak a nemzeti 

egység megteremtéséhez hozzájáruló magyar öntudat kifejlesztését tekintette. A nemzeti 

példaképek bemutatásán és ismertetésén kívül a trianoni békeszerződés és a revízió témája 

köré csoportosította azokat a történelmi, földrajzi, társadalmi és nemzetpolitikai 

ismereteket, amelyek a nemzeti öntudat kialakítását voltak hivatva elősegíteni (Bagothay, 

1942). Mindezek mellett fontos szempontként jelenik meg a vallásos életérzés, valamint az 

erkölcsi nevelés is.
90

 Az állampolgári nevelésen belül a kötelezettségek tudatosítását, 

illetve az adófizetés jelentőségének magyarázatát tették központi témáknak. A rendelet 

hangsúlyozta a népies nemzeti értékeket terjesztésének fontosságát, feladatként a 

népművészet, népviselet, népszokások megtartását, terjesztését tűzte ki. 

Hóman a fent említett rendelet kiadása után kezdeményezte a népműveléssel 

foglalkozó törvény megalkotását, melynek érdekében 1935 áprilisában össze is hívta a 

népművelési titkárok országos értekezletét. A résztvevők annak a meggyőződésüknek 

adtak hangot, hogy egy, a népműveléssel kapcsolatos törvénynek nem feltétlenül kell 

alaptörvénnyé válnia, hanem elég lenne egy ún. kerettörvény, amely csupán a körvonalakat 

rögzíti. Azonban ez a javaslat sem került a törvényhozás elé, így nem is emelkedhetett 

törvényerőre (T. Kiss, 1999). A kudarc ellenére Hóman a népművelésre úgy tekintett, mint 
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 A cikkben szereplő vélemény csupán a szerző gondolatmenete, amit nem tekinthetünk a kormány hivatalos 

álláspontjának! 
88

 Fekete szerint a „fajszeretet” arra ösztönzi a népművelőt, hogy a parasztban és a munkásban is a „testvérét” 

lássa,, aki „ugyanazokat a faji értékeket hordozza magában amelyeket én..” Tehát a népművelő feladata ezen 

értékek kialakítása a nemzet javára. 
89

 76800/1933. VII. a. VKM. számú rendelete 
90

 A vallás és az erkölcsi ismeretek előtérbe állításával akarták visszaszorítani többek között az 

alkoholizmust, a fajtalankodást illetve a trágár beszédet. 
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kultúrpolitikájának egyik alapelemére. Már egy 1933. évi parlamenti felszólalásában 

kifejtette azt a tervét, mely szerint a népművelés terén a klebelsbergi „formai” szerkezetet 

meghagyja, viszont tartalmi reformok meghozatalát fogja kezdeményezni. Ezenfelül tervbe 

vette a cserkészet bevonását, a szemléltető gyűjtemények létrehozását, illetve a 

népművelés és a testnevelés kapcsolatának szorosabbá fűzését (Hóman, 1938). A 

klebelsbergi neonacionalizmus kifejezést is elhagyta, helyett a „nemzetnevelés” terminusát 

kezdte el használni, amelyben a „nemzeti szintézis” megteremtésének igényét fejezte ki. 

Mindazonáltal a szervezeti átalakítás az 1930-as évek második felében elkezdődött, 

hiszen 1938-ban létrehozták a Magyar Népművelők Társaságát,
91

 amely többek között a 

Magyar Lélek
92

 című folyóirat kiadásáért volt felelős. Ez a sajtóorgánum vette át a 

megszűnő Tanítók Lapja helyét és szerepét.  

A népművelés új csúcsszervének állították fel 1943-ban az ún. Országos 

Iskolánkívüli Népművelési Intézetet,
93

 amelynek feladata a népművelés tudományos 

megközelítése, fejlesztése, valamint a felnőttképzéssel kapcsolatos kérdésekben – a 

miniszter számára – véleményalkotás, illetve a népművelők rendszeres szakmai 

továbbképzése volt (H. Sas, 1963). Az intézet, amely munkáját a háború végéig 

végezhette, közvetlenül a Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium alá tartozott. 

 

A népművelés történetében is fordulatot hozott a II. világháború. A népművelési 

munka támogatása, az 1940-es évek elején – a háborúba való belépésig – folyamatos volt, 

viszont egyre inkább a hazafias nevelés került előtérbe. Hóman Bálint ekkorra már a 

nemzetnevelés legfontosabb feladatának a közhangulat befolyásolását tekintette, amihez az 

iskolán kívüli népművelésben egy alkalmas terepet látott. Kijelentette, hogy „a népművelés 

magas színvonaláról pedig csak ott beszélhetünk, ahol a vezetők és a dolgozók, a 

közösségek és egyének kultúrájában összhangzatos egységben vannak jelen az értelmi és 

erkölcsi értékek.” (Hóman, 1942. 178. o.). A kultuszminiszter szerint ezen a területen is a 

legfontosabb az értelmi és az erkölcsi nevelés, illetve a magyar nép összetartozás-

érzésének, a magyarságtudatnak az erősítése.
94
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 Tiszteletbeli tagok közé választották Kodály Zoltánt, Imre Sándort, Teleki Pált, Hóman Bálintot, Kornis 

Gyulát és Wlassics Gyulát. A Társaság célja az értelmiség és a „nép” közötti kapcsolat szorosabbá fűzése 

mellett a nemzet- és honismeretre, valamint a nemzeti életre való nevelés volt.  
92

 1939-től 1944-ig jelenik meg a lap Hankiss János szerkesztésében. A kiadásért Milleker volt felelős. A 

lapban a népművelés mellett aktuálpolitikával foglalkozó cikkek is jelentek meg. 
93

 VKM 1943/10.100. számú rendelet alapján 
94

 Az 1942 tavaszán megrendezett balatonkenesei értekezleten kijelentette: „Vagy magyar valaki vére és 

lelke, erkölcse és cselekvése szerint, vagy nem az. Nincs fokozás, nincs alsóbbrendű, magasabbrendű 

magyar, csak magyar, vagy nem magyar (…) A magyarság vér és lélek, érzés és tudat, hit és cselekvés, és 
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Hóman Bálint 1942. július 3-án köszönt le a posztjáról. Utódja, s egyben a Kállay 

Miklós
95

 vezette kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere Szinyei Merse Jenő
96

 lett, 

aki a népművelés helyzetét a II. világháború eseményeinek tükrében ítélte meg. 1943-ban 

megjelent cikkében kinyilvánította, hogy: „a népművelés feladata és lényege nem lehet 

más, mint a nemzeti eszmények és a nemzeti öntudat fejlesztése révén a nemzeti egység 

tervszerű munkálása.(…) feladata az is, hogy a magyar jövő hitét és akarását 

megszilárdítsa minden magyar emberben.” (Szinyei Merse, 1943. 249.o.) Ezért a közérdek 

és a kormányzati érdek miatt is szükséges – vallotta a miniszter – a felnőttképzést állami 

ellenőrzés alá vonni. 

A Horthy-rendszer utolsó nagyobb szabású népműveléssel kapcsolatos eseménye az 

1943. május 19-21-e között megrendezett balatonkenesei országos népművelési értekezlet 

volt. A meghívottak között szerepeltek Szinyei Merse Jenő, Hóman Bálint, Hankiss 

János,
97

 Bisztray Gyula a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium illetékes ügyosztályának 

vezetője, a Kulturális Egyesületek Szövetsége, a Magyar Népművelők Társasága valamint 

az egyházak és a vármegyék képviselői. A gyűlés fő témája a paraszti kultúra 

terjesztésének feladatainak értelmezése volt. Itt jelezte Hankiss János, hogy nem lesz 

népművelési törvény, helyette csupán rendeletekkel fogják a népművelés rendszerét 

irányítani. Mindezek ellenére a konferenciát elégedett hangulat jellemezte, miközben 

minden felszólaló a népművelés szerepét hangsúlyozta, kiemelve, hogy a fő cél továbbra is 

a nemzetnevelés marad. 

A világháború későbbi időszakában regnáló kultuszminiszterek
98

 már nem tudtak 

érdemleges változtatásokat végrehajtatni a rendszeren, hiszen a háborús kiadások, a 

hadiipart kiszolgáló gazdaság, majd Magyarország hadszíntérré válása nem tették lehetővé 

a népművelési munka továbbvitelét. A Horthy- rendszer népművelési intézményeinek 

sorsa a szovjet jelenléttel megpecsételődött.  

                                                                                                                                                                                

mindez együttesen. Ezt teszi a magyarságot. Ezzel a magyar fajt, a magyar népet és a magyar nemzetet is 

meghatároztuk.” ([Sine nomine], 1942. 196.o.) 
95

 Kállay Miklós (1887-1967) 1932 és 1935 között földművelésügyi miniszter és egyben Horthy bizalmasa. 

1942. márc. 10.- 1944. márc. 22. között Magyarország miniszterelnöke. Az ország német megszállásának 

másnapján (1944. március 20-án) a török nagykövetségre menekült. November közepén letartóztatták, 

Dachauba deportálták. A háború végén Olaszországba ment, később az Egyedült Államokban telepedett le. 
96

 Szinyei Merse Jenő (1888-1957) 1936-ban a Nemzeti Egység Pártja ügyvezető alelnökévé, 1938-ban a 

képviselőház egyik alelnökévé választották. 1942. júl. 3-tól 1944. márc. 22-ig vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a Kállay-kormányban. 
97

 Hankiss János (1893-1959) 1929-1950 között a debreceni egyetem professzora. 1943. áprilisa és 1944. 

március 19-e között a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára volt. Ő volt Hankiss Elemér és 

Hankiss János édesapja. 
98

 Antal István (1944. már. 22.- aug. 29.), Rakovszky Iván (1944. aug. 29.- okt. 16.), Rajniss Ferenc (1944. 

okt. 16.- 1945. márc. 7.), Szálasi Ferenc (1945. márc. 7.- márc. 28.) 
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A két világháború közötti hazai népművelés arculatát nemcsak az állami szervek 

elképzelései alakították, hanem civil kezdeményezések is, amelyek főleg az ún. 

„népfőiskolai mozgalomban” teljesedtek ki. Erre viszont a felekezetek kulturális 

tevékenységei, illetve a népi írók irodalmi munkássága hatottak erőteljesen. 

A kulturális élet ideológiailag is megosztott volt a fent említett korszakban. A 

nacionalista beállítottságú konzervatív tábor és a reformpárti polgári demokratikus 

humanisták közösségének kultúráról alkotott véleménye markánsan eltért egymástól. Ezt a 

kétpólusú helyzetet az 1930-as években bővítette ki az akkor kialakulóban lévő ún. 

„népiesek” csoportja. A népiek mozgalma elsősorban paraszti származású írókból, 

gondolkodókból állt, kiknek elsődleges célja a paraszti élet bemutatása volt, amellyel az 

uralkodó osztályok társadalmi szerepvállalását próbálták aktivizálni a szegényebb rétegek 

helyzetének javítása érdekében. A népi íróknak három, személyhez köthető eszmei 

forrásuk volt. Munkásságukra Ady Endre költészete, Szabó Dezső nemzettudata illetve 

Móricz Zsigmond szociális érzékenysége mellett a debreceni Protestáns Szemle hatott 

legerőteljesebben (Gergely- Izsák, 2000). Ez az irodalmi csoport is heterogén volt, hiszen 

voltak olyan képviselői, mint például Veres Péter, Darvas József, Illyés Gyula, Erdei 

Ferenc, akik a szocializmus ideológiájához álltak közel. Amíg az antiszemita és 

nacionalista nézeteket a népiek körében főleg Erdélyi József, Sinka István, Matolcsy 

Mátyás képviselte, addig egy harmadik utas, polgári demokrata szárnyat Kovács Imre, 

Bibó István és Németh László neve fémjelezte (Romsics, 1999). A népi írók parasztságról 

alkotott elképzelései ugyan különböztek, mégis a társadalmi feszültségek kezelését egy a 

belterjesen gazdálkodó művelt paraszti réteg kitanításában látták, amelynek a vezetésével 

létre lehet hozni egy demokratikus „kert-Magyarországot”. 
99

 

A népiek – a különbségek ellenére – 1936-1937-ben egy közös „vállalkozásba” 

fogtak, amelynek az eredménye a „Magyarország felemelkedése” című sorozat lett. Ezen 

keretek között megjelent írások
100

 próbálták meg a kor „szociológiai” helyzetképét 

árnyalva szociálpolitikai elveket javasolni a kormányzatnak.  A mozgalom „hivatalos” 

sajtóorgánuma az 1934-1938 között Sárközy György által szerkesztett „Válasz” volt, 

melynek szerepét a lap megszűnése után a Móricz Zsigmond szerkesztésében 1939-1942 

között megjelent „Kelet Népe” vette át. 

                                                           
99

 A koncepció központi elemei a dán szövetkezetekhez hasonló együttműködés kialakítása, valamint 

földnélküli parasztság földhöz juttatása voltak. 
100

 Itt jelent meg egyebek mellett Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság, Kodolányi János: Süllyedő világ, Féja 

Géza: Viharsarok, Erdei Ferenc: Futóhomok című munkája. 
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A népi írói mozgalom csúcspontjának az 1943-as évet tekinthetjük, amikor 

megrendezésre került az ún. szárszói találkozó a Balaton partján, ahol új erőre kapott az 

úgynevezett népi-urbánus konfliktus a magas, városi kultúra és a népi kultúra hívei között. 

Itt olyan személyek is felszólaltak, akik fontos szerepet kapnak majd a világháború utáni 

kultúrpolitika alakításában.
101

 (Juhász, 2010). 

 

A két világháború közötti korszak politikájának az egyik legfontosabb tartópillére 

az a keresztény-nemzeti ideológia volt, ami determinálta az egyházak szerepének 

növekedését. Ezért is nevezik ezt a katolikus reneszánsznak, vagy – Szekfű Gyula 

terminusával élve – neobarokk korszakának. Az egyházak nemcsak a hívek életét alakító 

intézmények voltak, hanem a politika szerves résztvevői is, hiszen képviselőik a különböző 

törvényhozó testületekben is fontos posztokat töltöttek be 
102

 (Gergely és Izsák, 2000). 

A trianoni béke után a csonka Magyarország vallási összetétele miatt a Horthy-

korszakban a legbefolyásosabb helyzetbe az a római katolikus egyház került, amelyhez a 

lakosság 63%-a tartozott. 
103

 Ez arra ösztönözte a katolikus egyházat, hogy tevékenyen 

részt vegyen a népművelésben.
104

 Ennek a feladatnak fontosságát XI. Pius pápa 

„Quadragessimo anno” című enciklikája is jól tükrözi, melynek alapján 1931-ben 

alakították ki az önálló kulturális alosztállyal működő Actio Catolica szervezetét. E 

mozgalom égisze alatt szervezi meg a Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm a Katolikus Legények 

Országos Tanácsát (KALOT) valamint a Luczenbacher Rita a Katolikus Leányok 

Általános Szövetségét (KALÁSZ). Amíg az előbbi szervezet tagjainak száma 1941-ben 

meghaladta az 500 000 főt, addig a leányok szövetsége erre az időre már közel 60 000 

tagot tömörített. A KALOT szervezetei az 1930-as évektől hálózták be az országot, és 

főleg a falusi ifjúságnak biztosítottak művelődési és szórakozási lehetőségeket, néhol a 

levente szervezetekkel együttműködve. 

Az első, a KALOT által megszervezett népfőiskolát Érden állították fel
105

 1940-

ben, ahol a kezdetektől háromféle tanfolyamot indítottak el, amely jól érzékeltette a 

népfőiskoláknak szánt helyet és feladatot az egyház által kifejtett népművelési 
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 Például Illyés Gyula, Darvas József, vagy Karácsony Sándor. 
102

 1927-től a főpapság képviselői hivatalosan is a felsőház állandó tagjai lettek. Helyet kapott a felsőházban 

19 katolikus, 1 görögkeleti főpap, 6 református, 4 evangélikus és 1 unitárius lelkész is. A nemzetgyűlésbe, 

illetve a képviselőházba pedig politikai pártállás szerint megválasztva kerülhettek be az egyházak képviselői. 
103

 Az evangélikus egyházhoz az ország lakosságának 6%-a tartozott, míg a reformátusok számaránya 21% és 

az izraeliták aránya pedig  5% körül mozgott. 
104

 Az egyház a korszak végén már 20 népfőiskolát működtetett. 
105

 Az érdi népfőiskola felállítása után Szegeden, Zircen, Palicsfürdőn, Jánosin és Csíksomlyón létesítettek 

hasonló intézményeket. 
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tevékenységen belül. A kulturális, hivatásrendi vezetőképző valamint a bizományos-

ügynökképző tanfolyamokat
106

 párhuzamosan indították el, amelyek végső célja a 

népkultúra megőrzése és a különböző néphagyományok népszerűsítése volt (Balogh, 1998. 

122. o.). Ezen a főiskolán tanító tanárok dolgozták ki a KALOT népfőiskoláira vonatkozó 

pedagógiai irányelveket is, amelyek a vezetők kiképzésének mintatanterveként 

funkcionáltak a későbbiekben.  

A népfőiskolákban rejlő lehetőségeket az állam is felismerte, ezért szorgalmazta az 

1942-es évtől, hogy ezen intézmények keretében leventék képzésére is kerüljön sor.
107

 

Balogh Margit (1998) szerint a népfőiskolák létrejöttének összetett okai voltak. A paraszti 

társadalom válsága illetve ennek megoldására adott válaszok megtalálása voltak a 

legfontosabb kiváltó tényezők. A népfőiskolák felállításának kezdeményezői szerint ez az 

intézményrendszer segíthet abban, hogy a paraszti réteg is „kitermelje” saját vezető 

rétegét.  

A protestáns egyházak ugyancsak törekedtek a vidéki lakosságot átfogó 

kultúrmunka megszervezésére, ezért állították fel azokat a népműveléssel is foglalkozó 

tömegszervezeteiket, amelyek közül legjelentősebb az a református alapítású Keresztyén 

Ifjúsági Egyesület (KIE) volt, melynek diákszervezeteként működött a Soli Deo Gloria 

Diákszövetség (SDG). A református egyház figyelme az 1930-as években egyre jobban a 

falu felé irányult, amihez a sárospataki Református Kollégium égisze alatt létrehozott 

népfőiskola sikeressége is hozzájárult. A népművelés jelentőségét felismerve az Egyetemes 

Konvent felkérte Imre Sándort
108

 1935-ben, hogy dolgozza ki az egyház 

művelődéspolitikai koncepcióját. Imre Sándor gondolatait „A magyar református egyház 

művelődéspolitikája” című írásában összegezte. Itt kifejtette a népművelésről alkotott 

téziseit, mely szerint az egyházi iskolarendszeren kívüli nevelésnek három alappillére van: 

a családgondozás, az ifjúsági gondozás illetve a népgondozás, amelyen belül nemcsak a 

gyermekek, hanem a felnőttek nevelését is meg lehet valósítani. Hangot adott annak a 

véleményének is, hogy a református egyháznak el kell ismernie az állam főkegyúri jogát a 

művelődés területén is, követnie kell az állam által megalkotott rendeleteket, miközben 

törekednie kell az önkormányzat fenntartására. A nevelést egyetemes egyházi ügynek 
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 A kulturális tanfolyamok résztvevőit főként kulturális műsorok megtartására, s azokon való részvételre 

készítették fel, a hivatásrendi vezetőképző kurzusokon a szervezési munkálatok álltak központban, és a 

bizományos-ügynökképző képzésen a hallgatók gazdasági ismeretekhez juthattak. 
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 Teleki Pál már 1940-ben levélben kérte Hóman Bálintot, hogy a népfőiskolák központosításának tervétől 

álljon el. Teleki szerint „a népművelésnek az állam csak bizonyos mértékig lehet ellenőrző szerve, de nem 

szabad, hogy azt saját maga vegye kezébe és még sokkal kevésbé szabad, hogy azt monopolizálja” (idézi 

Balogh, 1998. 141. o.) 
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tekintette, ahol „mind az iskolai, mind az iskolánkívüli (missziói) szervezet költségeit az 

egész magyar reformátusság arányos megterheléssel szolgálhassa és az egész református 

művelődésügy középponti irányítása kialakuljon.” (idézi Varga, 2011. 127.o.). 

Az egyházi elöljárók elfogadták ezt a koncepciót, amely mind a II. világháború 

előtti évekre hatást gyakorolt, mind az 1945 utáni időszak református kulturális 

tevékenységét meghatározta. 

A magyar népművelés történetének a népfőiskolai mozgalom – habár az első 

próbálkozás 1914-ből datálható
109

 – az 1920-as évektől részese szervesen,
110

 melynek 

fénykorának az 1930-as évek második felét tekinthetjük. A népszerűségét annak 

köszönheti, hogy, koncepciójának központjába a paraszti tehetséges fiatalok felkarolását 

állította, amely beleillett az állam által preferált keresztény-nemzeti gondolatkörbe. A 

katolikus egyházon belül a már említett KALOT
111

 tartott fenn több népfőiskolát, 

amelyeknek egyrészt a faluvezetők képzését, másrészt pedig a népi kultúra terjesztését 

tűzték ki céljaiul. A népfőiskolák tanfolyamai általában néhány hetesek vagy maximum pár 

hónaposak voltak, amelyeket főleg – a paraszti életformát figyelembe véve – a téli 

időszakra terveztek.  

A katolikus egyház mellett a protestánsok is elindították a saját népfőiskolai 

hálózatuk kiépítését. Amíg a református egyház által fenntartott legismertebb népfőiskola a 

sárospataki,
112

 pápai, kecskeméti valamint a veszprémi volt, addig az evangélikusok 

többek között Nagytarcsán és Nyíregyházán létesítettek népfőiskolát. A protestáns 

egyházak által fenntartott népfőiskolák az autonómia valamint a faluközösségekhez 

hasonló szövetkezeti formák kialakítására törekedtek.  

Az egyházakon kívül több népfőiskola jött létre az állam segítségével, ezek közül 

legnépszerűbb a Tatán illetve Pilisen felállított szervezetek voltak, amelyek mellett a 

Győrffy Kollégium erzsébeti népfőiskolája is kiemelkedő szerepet töltött be. 

Az ügy fontosságát mutatja, hogy 1941 májusában megalakították az ún. 

Népfőiskolai Tanácsot,
113

 mely egészen 1948-ig működött, első elnökének Szabó Zoltánt, 

alelnökének pedig Kerkai Jenőt választották meg. A tanács központi törekvése az ifjúság 
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 Bajaszentivánon hozták létre az első népfőiskolát. 
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 Az 1920-as években kb. 70 népfőiskola működött Magyarországon. 
111

 A KALOT négy célt tűzött ki a népfőiskolák számára: 1. Krisztusibb ember, 2. Műveltebb falu, 3. 

Életerős nép, 4. Önérzetes magyar művelése. (Kovács, 1991. 55.o.) 
112

 Sárospatakon a Kollégium keretein belül a népfőiskola 1936. február 1-jén kezdte meg első, kilenc napos 

tanfolyamát. A népfőiskola 12 évig áll fent, a szabadművelődés időszakában is megtartva központi 

jelentőségét. 
113

 A Tanácsban 7-7 taggal képviseltette magát a KALOT, KALÁSZ, KIE, illetve a Keresztény 

Leányegyesület is. 
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nemzeti, valamint vallási nevelésének elősegítése volt (Kovács, 1991). A tanács szerint a 

népfőiskolák feladata a „felnőttkor határán lévő ifjúság vallási, nemzeti és hivatásbéli 

szolgálatra való nevelése”. (Kovács, 1994. 6. o.) 

A népfőiskolák ugyan nem váltak, de nem is válhattak az akkori társadalmi 

problémák egyedüli gyógyítóivá, viszont a két világháború közötti népfőiskolások aktívan 

részt vettek a koalíciós évek alatt a társadalmi viszonyok megváltoztatására törekvő 

demokratikus kezdeményezésekbe. A népfőiskolák nemcsak a két világháború közötti 

népművelés intézményhálózatai voltak, hanem a II. világháború utáni koalíciós időszakban 

– az 1948-as megszűntetésükig – bekapcsolódtak a szabadművelődés tevékenységébe.
114

 

1. 4. Nemzetközi kitekintés  
 

A hazai (felnőttképzési) eseményeket csak úgy lehet (érdemes?) értelmezni, ha 

legalább érintőlegesen áttekintjük a nemzetközi tendenciákat. Itt csak azokra a 

„mozgalmakra” teszek utalást, amelyek erőteljesen hatottak a hazai andragógiai nézetekre. 

A magyar oktatási/művelődési rendszerre mind a XIX., mind pedig a XX. században az 

angolszász gyakorlat mellett a német és a skandináv (azon belül is leginkább a dán) minta 

volt hatással. Természetesen nem felejtjük el, hogy az általunk tárgyalt periódusban a 

népművelés területén is már a szovjet példa átvételét készítették elő, de ennek elemzése 

már nem tartozik a szűkebben vett vizsgálatunkhoz.  

A XIX. század végén és a XX. század elején az angol felnőttképzési elgondolások 

nagymértékben befolyásolták a hazai próbálkozásokat is. A századforduló Angliában a 

liberális felnőttoktatás előretörésének kétség kívül legjelentősebb eseménye a Workers’ 

Education Association
115

 (WEA) megalakulása volt 1903-ban. A szervezet, amely 

kifejezetten a munkás rétegek oktatását karolta fel, azonnal kereste azokkal az 

egyetemekkel
116

 való együttműködést, amelyek érdekeltek voltak a munkások tanulási 

lehetőségeinek kiszélesítésében. A felsőoktatási intézmények az ún. extramurális 

tanfolyamokat indították el a munkások számára. E kezdeményezésből alakult meg - a 
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  A baloldal népfőiskolákhoz való hozzáállását jól mutatja Darvas József 1945-ös a „Sorsunk” című lapban 

megjelenő cikke ahol a következő véleménnyel volt az intézményhálózatról: „Az úgynevezett népfőiskolákra 

ma már nincs szükség, mert mi valódi, komoly főiskolákat akarunk adni a parasztságnak (…) Az iskolán 

kívüli népoktatást komoly tanfolyamok formájában kívánjuk megvalósítani (…) parasztiskolának fogjuk hívni 

az új intézményt. Ez azonban nem pártfeladat, hanem a kultuszminisztériumra vár” (Darvas, 1945. 102. o.)  
115

 Ez a szervezet a Munkásoktatási Társaság terminussal szerepel a hazai szaknyelvben. 
116

 Itt elsősorban az oxfordi illetve a cambridgei egyetemekkel való együttműködésnek voltak meg a 

feltételei. 
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hazánkban is jól ismert – „University Extension”, ahol már a beiratkozott munkások 

diplomát is szerezhettek (Maróti, 2010). Azonban e tanfolyamok sikerességének két 

akadályozó tényezője is volt: a kurzusok középosztály-jellege és a finanszírozás. A 

munkások bevonásának nehézségét előre látták már a korai kezdeményezők is, és 

próbáltak lépéseket tenni ezzel kapcsolatban, például azt tervezték, hogy megduplázzák az 

előadásokat, annak érdekében, hogy a fiatal hölgyek és a középosztály a délutáni, míg az 

iparosok az esti előadásokat látogathassák. Ezt a tervet végül elvetették, mivel az esti 

előadások résztvevői nem feltétlenül iparosok voltak és a költségek sem térültek meg. Az 

oxfordi és a cambridgei egyetem vezetőinek soha nem volt szándékuk, hogy ez a 

kezdeményezés kizárólag vagy csak dominánsan is az iparosokat/munkásokat célozza, de 

nagyon tudatosak voltak, hogy megpróbálják elérni azokat a rétegeket, akiknek a 

szükségletei a leginkább el voltak hanyagolva (Harrison, 1961). A brit felnőttképzés 

palettáján egy újabb színt hozott az 1907-ben megalapított Ruskin College, amely 

intézményt a szakszervezetek az egyetemmel együtt működtettek a káderek kiképzésére. Itt 

főleg politikai és közgazdaságtani képzést nyújtottak, és különlegessége abban rejlett, hogy 

bentlakásos intézmény volt, s a kiadott bizonyítványát később diplomának is elfogadták. 

Érdekes kezdeményezés volt az 1887-ben alapított People’s Palace is (magyarul 

Néppalota), ahol egyszerre megtalálható volt a könyvtár, olvasóterem, koncertterem, de 

még az uszoda is (Kelly, 1970). Az épület „szolgáltatásait” nemcsak a személyek, hanem a 

különböző egyesületek, klubok is igénybe vehették (hazánkban ezt próbálta felkarolni az 

Erzsébet Népakadémia). Később megváltozott a szerepe, s főiskolává alakult. A brit 

népművelésre nemcsak a munkások érdekeit felvállaló kezdeményezések hatottak, hanem 

olyan kulturális egyesület is alakító tényezője lett, mint a Young Men’s Christian 

Association (YMCA) – vagyis a Keresztény Ifjak Egyesülete.
117

 Az I. világháború utolsó 

évében, a brit koalíciós kormány különbizottságot hozott létre abból a célból, hogy a 

felnőtt oktatást felhasználásával készüljön fel a háború utáni drámai társadalmi és 

gazdasági változásokra.  A híres 1919-es „Jelentés” a felnőttoktatást mint a nemzet 

számára nélkülözhetetlen oktatási szintet, az állampolgárság elválaszthatatlan jogát ismert 

el. 

Ezek az angol példák ugyan a XX. század elején megjelentek a magyar 

szabadoktatás koncepcióiban is (lásd fentebb), de a tárgyalt korszakunkban már nem voltak 

ezen elképzelések nagy hatással az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre. 

                                                           
117

 Magyarországon e mintára hozták létre a református Keresztyén Ifjak Egyesületét. 
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A német felnőttképzés más úton haladt. Mivel az egységes Németország csak 1871-

ben jött létre, így más gazdasági és társadalmi kihívásokra kellett megoldást találnia a 

népművelésnek is. Még az egység kimondásának évében hozzák létre a „Gesellschaft für 

Verbreitung von Volksbildung” szervezetét, (népművelési társaság), amely 

népkönyvtárakat alapított országszerte (Kovalcsik, 2003). 1888-ban létesült az az Uránia, 

Egyesület, amely tudományos és ismeretterjesztő előadásokat is szervezett. 

Németországban – az angol és skandináv mintát követve – szervezték meg a 

„Volkhochschule” intézményeit, vagyis azokat a népfőiskolákat, ahol ismeretterjesztő 

előadásokkal igyekeztek szélesíteni a hallgatóság látókörét. Az országszerte elterjedt 

szabad népszínház mozgalom pedig kísérleti szinten megszervezte azt a munkásszínházat, 

amelynek példaként szolgált a Magyarországon a Thália Színház számára. A hazai 

felnőttképzésre még nagy hatással volt a német „Liedertafel” – vagyis dalköri – mozgalom 

illetve az a népházi mozgalom, amely a szociáldemokrata kezdeményezés révén a 

munkások szabadidős tevékenységeinek biztosítására létesítettek. Németország hosszú 

évszázadok széttagoltsága is determinálta a társadalmi konfliktusokat, főleg a 

munkásságnak kellett hosszú utat megtennie a (művelődési) jogának elismeréséig. Ennek 

egyik módja volt az önszerveződő művelődési szervezetek voltak. Arra is rá kell mutatni, 

hogy a Közel- és Kelet-Európában a civil mozgalmak túl gyengék voltak saját liberális 

felnőtt oktatásuk megszervezésére, és a közösségi valamint felnőtt oktatásban való 

szélesebb körű önálló részvételre. Ebből adódóan ez a feladat az államra hárult. A két 

világháború közötti Németországban a jobboldali szélsőség került hatalomra, az angolszász 

gyakorlattól eltérően más – inkább antiliberális és demokratikus ellenes – utat választott. A 

nemzetiszocialisták nem engedték meg, hogy az oktatáspolitika megtestesítse a gondolat és 

intézmények pluralizmusát, következésképpen autoritárius politikáknak nyitott utat és 

módszeresen leépítették a felnőtt és “második esély” típusú iskoláit (Németh, 2014). 

A skandináv államokban a XIX. és XX. század fordulójától kezdődően olyan 

oktatási törvényeket fogadtak el, amelyek a felnőtt oktatást azonos jogokkal ismerte el, 

mint a közoktatást és a felsőoktatást.  Ennek előzményeikként lehet megemlíteni azokat a 

XIX. században megalakuló önsegélyező egyleteket, amelyek felvállalták a kulturális 

nevelés feladatát. Ezenfelül talán a legjellegzetesebb skandináv „népművelési” irányvonal, 

– a Grundtvig kezdeményezésére létrejövő – népfőiskolai mozgalom is ekkor bontakozott 

ki, mely a hagyományos, népi és keresztény értékrend mentén valósította meg az oktatói-
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nevelői munkát. Ez a mozgalom hazánkban a két világháború közötti időben élte 

fénykorát, ami átnyúlt a szabadművelődés időszakára is.
118
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 A magyar népfőiskolai mozgalom 1945-1948 közötti történetére és az intézményeiben domináns 

munkamódszereire később, a református egyház szabadművelődési tevékenységét elemző alfejezetben térek 

ki. 
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2. fejezet: Az új népművelési struktúra kialakításának kezdete: a II. 
világháború végétől 1946 elejéig  
 

„Az iskolán kívüli nevelésnek a társadalmi öntevékenységen kell épülnie. A 

nevelőtevékenység ereje és sikere a társadalmi szervek közreműködésében, 

illetve együttműködésében rejlik.” 

62.132/115. VI. sz. VKM rendelet 

 

2.1. Társadalompolitikát befolyásoló elképzelések 
 

2.1.1.  Demokrácia-felfogások, viták a demokráciáról 1945-ben 
 

A demokrácia a II. világháború előtt is népszerű és ismert fogalomnak számított, 

viszont először az 1945-ös esztendő hozta el azt a helyzetet, – vélték mind a politika, mind 

pedig a közélet prominens alakjai – amely ennek a társadalmi berendezkedés 

megvalósításának lehetőségét hordozta magában. Hubai László (2006) szerint az 1945-től 

kialakuló társadalmi rendszert nem lehet egyértelműen demokráciának nevezni, mert habár 

kialakításra kerültek a demokratikus intézmények, de ezeknek a működését korlátozta a 

szovjet csapatok jelenléte, valamint az egyre nagyobb befolyást élvező kommunista párt. 

Privilegizált helyzetben voltak a kommunisták azért is, mert nem tudták őket sem 

ellenőrizni sem elszámoltatni, sőt még befolyásolásuk is lehetetlen volt. Ezek ellenére egy 

optimista közhangulat volt érezhető 1945-ben.  

Sokan – főleg az értelmiségiek közül – nemcsak a kialakuló helyzet 

átmenetiségében reménykedtek, hanem a demokrácia és a szocializmus 

összeegyeztethetőségében is bíztak (Bujdosó, 1990). Általános véleményként 

fogalmazódott meg, hogy azért jutott katasztrofális helyzetbe az ország, mert a nemzetnek 

nem volt se beleszólási, se ellenőrzési joga a politikai döntéshozatalba. Ebből adódóan az 

egyik fő társadalmi kérdéssé olyan helyi szervezetek kialakítása vált, amelyek 

ellensúlyként működnek a központi – és az esetleges központosító – törekvésekkel 

szemben.
119

 

A következő időszak demokráciáról alkotott képét helyzetükből adódóan 

legmarkánsabban a kommunisták alakították, a többi párt e témában alkotott elképzelései 

egyben az MKP-val való kapcsolatuk leképezése volt. 1945-ben a kommunista párt a 

                                                           
119

 Ezen elv érvényesült  későbbiekben a helyi szabadművelődési tanácsok jogköreinek kialakításánál is! 



56 
 

demokrácia fogalma alatt egyértelműen a kapitalista reakciót értette, és ezért sajátította ki 

magának a „népi demokrácia” terminológiát. A népi demokráciát átmeneti állomásnak 

tartották a szovjet típusú államrend kialakításának útján.
120

 A párt fő ideológusa, Révai 

József 
121

 ki is jelentette: „mi népi demokráciát akarunk. Olyan demokráciát, amely kiirtja 

a reakciót. Olyan demokráciát, amely döntő hatalmi állásokat juttat a munkásosztály és a 

dolgozó nép kezébe” (Révai, 1945a 57. o.). A szociáldemokraták jobb szárnyához tartozó 

személyek viszont másképpen viszonyultak a „népi demokráciához”, hiszen ők 

következetesen felvállalták a parlamentarizmus, a szólás-, a gondolat- és a szervezkedési 

szabadság elvét. Természetesen megmaradtak a szociáldemokrácia hagyományos értékei 

mellett is, melyeknek fő szószólója a párt egyik prominens személyisége, Kéthly Anna
122

 

volt, aki demokráciáról alkotott véleményét a „Köznevelés” című folyóirat első számában 

fejtette ki a következőképpen: „csak biztos jellemű egyénben van kezdeményező készség és 

felelősségérzés, két olyan erény, amely a demokratikus közösségi életben 

nélkülözhetetlen.” (Kéthly, 1945. 3. o.) A párt másik fő ideológusa és oktatással foglalkozó 

szakembere, Justus Pál
123

 a demokráciát történelmileg változó kategóriaként közelítette 

meg, kifejtve, – idézi Hubai – hogy a demokrácia „értelmetlen absztrakció” (Hubai, 2006. 

62. o.). 

A demokráciáról alkotott felfogások azért is megkerülhetetlen témái voltak az 

akkori közéletnek, mert ezekből a diskurzusokból következtethettek a választó polgárok, 

hogy melyik párt mit ért demokrácián, illetve hogyan képzeli el annak kiépítését. Általános 

véleményként fogalmazódott meg, hogy a II. világháború előtti Magyarország 

berendezkedése nem volt demokratikus, így annak a rendszernek végleges eltörlésében 
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 Papp István (2012) szerint a kommunisták üresítették ki a „népi” kifejezést, mivel mindenre ezt a 

megnevezést aggatták, így a nép egy behatárolhatatlan társadalmi kategória maradt, szabadon hagyva azt a 

lehetőséget, hogy kik és miért nem tartoznak bele. 
121

 Révai József (1898-1959) 1944 novemberében tért haza a Szovjetunióból. A „moszkoviták” egyikeként 

Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály mellett az ún. „négyesfogat” tagja volt. 1949-ben ő lett a 

népművelésügyi miniszter, s ezt a pozíciót 1951-ig töltötte be. 1945 márciusától 1950-ig a Szabad Nép 

főszerkesztője, valamint 1945 áprilisától az MKP KV Propaganda és Sajtó Osztályának vezetője. 1946–47-

ben az Értelmiségi Osztályt, majd 1949-ig az MDP PB tagjaként az oktatási és a külügyi osztályt irányította. 

Részt vett az MDP programnyilatkozatának kidolgozásában is. 
122

 Kéthly Anna (1889-1976) szociáldemokrata politikus. 1945 után fokozatosan szembekerült az SzDP 

hivatalos irányvonalával, s a jobboldal egyik vezetője lett. 1948 márciusában kizárták az SzDP-ből, mert 

ellenezte a két munkáspárt egyesülését. 1949-ben a koncepciós perek során letartóztatták, 1954-ben 

amnesztiával szabadult. 1956 októberében, a forradalom idején részt vett az SzDP újjászervezésében, 

november 3-4-én államminiszter lett a második Nagy Imre-kormányban. 
123

 Justus Pál (1905–1965)  társadalomtudós, 1945  után az SzDP Agitációs és Popagandaosztályának 

vezetője, a párt országgyűlési képviselője, valamint a Szocializmus című lap szerkesztője is egyben. A Rajk 

per során őt is megvádolják, és börtönbüntetésre ítélik. 
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egyetértettek a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörülő pártok,
124

 melyeknek 

emellett a földreformban, valamint a művelődési lehetőségek kiterjesztésében is 

megegyezett a véleményük. A pártok demokráciáról alkotott elképzeléseinek bemutatása 

és értelmezése azért is fontos témánk szempontjából, mert a kulturális életet és a 

népművelést e szempontrendszer szerint próbálták meg irányítani a koalíciós 

időszakban.
125

  

A demokráciáról és a jövőről való gondolkodás már 1944-ben elkezdődött. Elsők 

között a kommunista párti Révai József fejtette ki véleményét a „Harcos demokráciát!” 

című cikkében, ahol még a nyilas uralom elleni fellépés volt a központi gondolat, bár nem 

fejtette ki, hogy kit tekint nyilasnak, vagy fasisztának, így a „leszámolandók” táborát sem 

határozta meg egyértelműen, ezzel is éreztette, hogy bárkiből lehet az elkövetkező rendszer 

kedvezményezettje vagy ellensége. Továbbá hangsúlyozta, hogy a nyilasok elleni 

fellépéssel lehet egy egységes nemzetet, illetve háború utáni koncepciót kiépíteni. 

Kiemelte: „a demokratikus újjászületést meg lehet és meg kell azonnal kezdeni, nem kell és 

nem lehet várni addig, amíg lesz új kormányunk, új törvényhozásunk.(…) mai nemzeti 

szerencsétlenségünknek nem utolsó sorban az az oka, hogy a magyar demokraták (…) 

fogatlan, vértelen, hústalan demokrácia hívei voltak (…) miközben felülről várták a 

sültgalambot, bekövetkezett március 19-e és október 15-e.” Ebből arra következtethetünk, 

hogy a kommunisták által demokráciának tartott államforma keretei még flexibilisek, úgy 

alakíthatóak voltak, ahogy a párt célja, a „nép érdeke” megkívánta.
126

 Révai cikkét a 

következőképpen fejezi be: „a magyar demokrácia vagy harcos demokrácia lesz, vagy 

nem lesz!” (Révai, 1944. 214-215. o.) Amíg az 1945-1948 közötti időszakban a mondat 

első fele vált valóra, addig a kijelentés második része 1949-től vált valóra. 

Az új korszak „alakítói” ugyan a demokrácia alaptéziseiben – céljaiban, 

feladataiban – egyetértettek, de a demokráciához vezető út gyakorlati megvalósításának 

lépéseiben már markáns véleménykülönbségek mutatkoztak. 1945-ben a politikai elit, 

illetve a tudománnyal foglalkozók közösen még olyan (vita)fórumok lehetőségeinek 

megteremtetésére törekedtek, ahol megismerhették egymás nézeteit. A témában rendezett 
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 A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944. december 2-án alakult meg a Magyar Kommunista Párt, a 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt valamint a Polgári 

Demokrata Párt részvételével. 
125

 A szabadművelődés intézményrendszerét a demokrácia nevében úgy hozták létre, hogy egyenlő esélyt 

biztosítsanak a a pártok, szakszervezetek, társadalmi szervezetek, valamint az egyházak számára. 
126

 Darvas József  véleménye is – idézi Standeisky Éva– jól tükrözi a demokráciával kapcsolatos kétségeket: 

„az ami itt Magyarországon demokratikus politika címen folyik – kisérlet. Még a kommunisták sem látják 

pontosan, mi lesz ebből a kisérletből.” (Standeisky, 2015. 18. o.) 
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egyik legismertebb eszmecsere színhelyének a Pázmány Péter Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karát választották, ahol 1945. június 26. és július 6. között 

előadássorozatot rendeztek az akkori közélet olyan prominens személyeinek 

közreműködésével, mint Erdei Ferenc,
127

 Rákosi Mátyás, Veres Péter,
128

 Horváth 

Barna,
129

 Moór Gyula,
130

 Tildy Zoltán vagy Ortutay Gyula. Az előadások színvonala 

megközelítési módjai nagyon eltérőek voltak, de ezen nem csodálkozhatunk, ha az előadók 

addigi életpályáit, ideológiai hovatartozásait figyelembe vesszük (Kovács, 2005). 

Érdemes az előadások tartalmát górcső alá venni, hiszen ezekből a beszédekből 

nagyon tisztán kirajzolódtak azok a töréspontok és véleménykülönbségek, amelyek mentén 

a belpolitikai küzdelmek ténylegesen kibontakoztak. Természetesen a legnagyobb 

érdeklődésre a Magyar Kommunista Párt képviseletében Rákosi Mátyás tarthatott számot. 

Előadásából – melynek címe: „A magyar demokrácia kérdése” volt – még a kezdeti 

óvatosság, az enyhe bizonytalanság érződik, hiszen ekkor még nem lehetett tudni, milyen 

irányban fognak a bel- és külpolitikai események haladni. A pártvezető megállapította, 

hogy az a rendszer, ami Magyarországon kezd kibontakozni, nem polgári demokrácia a szó 

szoros értelmében, hiszen ennek a berendezkedésnek nincsenek meg hazánkban sem a 

hagyományai, sem pedig a feltételei. Az akkori antidemokratikus intézkedések jogosságát 

úgy próbálta interpretálni, mint amelyek a demokrácia védelmi rendszerének kiépítéséhez 

szükségesek. Kitért a párt „intelligenciáról” alkotott véleményére,
131

 az értelmiség 

demokráciához való viszonyulására is, amit merevnek jellemzett, hiszen az addigi rendszer 

nem biztosított számukra megfelelő életkörülményeket. A beszéd külön érdekességét az 

adta, hogy az előadó akkor még tartózkodott a Szovjetunió dicsőítésétől, nem is említette a 
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 Erdei Ferenc (1910-1971) baloldali politikus, 1939-ben a Nemzeti Parasztpárt egyik alapító tagja. 1944-

ben a szegedi „Délmagyarország” című lap főszerkesztője. 1944-től titkosan belépett a kommunista pártba. 

1944 decembere és 1945 novembere között belügyminiszter. 1949-1953 között földművelésügyi miniszter. 

1956 októberében miniszterelnök-helyettessé választották. 1957-ben a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkárává nevezték ki, tisztségét 1964-ig töltötte be. 1964-1970 között a Hazafias Népfront főtitkáraként 

tevékenykedett. 
128

 Veres Péter (1897-1970) író, publicista, politikus. Az 1930-as évektől publikált parasztsággal kapcsolatos 

írásokat. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt elnöke, 1947. március 14.- 1948. szeptember 9. között honvédelmi 

miniszter. Írásaiért 1950-ben és 1952-ben Kossuth-díjat kapott. 
129

 Horváth Barna (1896-1973) Jogtudós, 1945-től a Polgári Demokrata Párt tagja, a szervezet programjának 

kidolgozója. 1949-ben emigrál az Egyesült Államokba. 
130

Moór Gyula (1888-1950) 1945/46-os tanévben a Budapesti Tudományegyetem rektora, az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés tagja. 1947-ben a Magyar Függetlenségi Párt színeiben bekerült a parlamentbe, de 1948-ban 

nyugdíjazták a baloldali pártok nyomására. 
131

 Rákosi szerint: „a magyar intelligenciát, ugyanúgy, mint az egész magyar népet, az elmúlt 25 esztendő 

nem nevelte a demokrácia szeretetére, mondhatjuk inkább ellenkezőleg. Hozzászoktak ahhoz a reakciós 

elnyomáshoz, amiben 25 esztendeig részük volt és a szokás kissé természetükké vált” (Rákosi, 1945. 149.o.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1947
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_9.
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szovjet minta átvételének
132

 tervét, sőt úgy állította be a pártját, mint a demokrácia legfőbb 

védelmezőjét. (Rákosi, 1945). 

Témánkhoz szorosan kapcsolódik Erdei Ferenc belügyminiszternek, a Nemzeti 

Parasztpárt tagjának a „Népi demokrácia” című előadása – hiszen ez volt az a párt, amelyik 

Keresztury Dezső révén vezette a kultusztárcát –, melyben kifejtette azt az álláspontját, 

miszerint történelmi felelősségük miatt az új típusú demokráciából ki kell zárni a volt 

uralkodó rétegek tagjait. A „népi demokráciában”
133

 azért vélte megengedettnek a 

jogsértést és a szabadság korlátozását, mert ekkor még nem lehetett tudni, hogy polgári, 

vagy „népi” berendezkedésű lesz-e az ország (Standeisky, 2005). Ebből adódóan a 

demokrácia feladatait és eszközeit átmenetieknek tűntette fel, mivel a stabilizálás után a 

konszolidáció szakaszban már más célokat kell kitűzni (Erdei, 1945). 

Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt színeiben tartotta meg előadását, amelyből a 

szocializmus iránti elköteleződése mellett a paraszti társadalom felemelésére irányuló 

tettrekészsége is kiérződött. Véleménye szerint a demokrácia lényege a „mindenkinek 

egyenlő joga legyen a benne levő különbségek érvényesítésére” elv megvalósítása, vagyis 

a politikus itt az alulról építkező társadalom létjogosultságában való hitének adott hangot, 

ami tükrözte pártjának demokratikus elképzeléseit is.
134

 Veres az előadásában végezetül 

megfogalmazta a demokrácia két kritériumát: „első lépés a demokrácia intézményesítése 

az egyéni és társas jogok és kötelességek törvényes biztosítása, hogy a nép megszokja, 

hogy az ország az övé és részt vegyen a dolgaiban. A második, hogy az így kialakuló 

demokratikus pártküzdelmekben és gazdasági érdekharcokban a magyar nép saját 

természete bontakozzon ki, hogy harcolni is a maga módján tudjon, hogy úgy mozogjon a 

demokráciában, mint a hal a vízben, egyszóval, hogy az intézményes keret élettel, magyar 

élettel telítődjön.” (Veres, 1945, 207. o.) Veres Péternek sikerült – állítja Standeisky Éva 

(2015) – leginkább megfogalmaznia a társadalom aljára szoruló rétegek vágyait. 
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 Nem lehet a szovjet viszonyokat hozzánk átültetni, mert a Szovjet-Únió óriási területe, nagyszámú 

lakossága és száz és száz egyéb gazdasági előfeltétele a mienkkel nem azonos. A magyar demokráciának más 

utat kell választania.(Rákosi, 1945. 163.o.) 
133

 Erdei Ferenc  ezt nevezte „harcos demokráciának”. 
134

 A Nemzeti Parasztpártban a demokráciáról alkotott nézeteket jól érzékelteti a következő, vélhetően 1946-

ban készült dokumentum:„a népi demokrácia nem a szocializmus felé vezető út, hanem a demokrácia 

valóságos megteremtésének az útja. Hogy ezen a téren valaha szociális társadalom fog-e kialakulni vagy 

sem, az a történelem távoli jövőjének a titka. Ha egyszer a szocializmus lesz a történelmi fejlődés útja, akkor 

ahhoz a népi demokrácia sem jobban, sem rosszabbul nem vezet, mint bármi más társadalmi rendszer, vagy 

politikai rendszer. De nem is a szocializmus kezdete a népi demokrácia. A népi demokrácia nem szocialista 

rendszer, csak kapitalista ellenes politika.” (PIL 284. f. 6./31. ő.e.) 
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Az előadók közül még ki kell emelnünk az akkor betöltött pozíciója miatt is Teleki 

Gézát, aki nem politikusként, hanem inkább a tudós nézőpontjából közelítette meg a 

demokrácia kérdéskörét. Előadását a Horthy-időszak társadalmi, gazdasági helyzetének 

elemzésével kezdte, konklúzióként megállapítva, hogy a „jelenlegi” helyzet inkább a 

diktatórikus törekvéseknek kedvez, mintsem a civil összefogásnak vagy a polgári 

demokrácia létrejöttének. Teleki Géza a demokrácia magyar jellegére hívta fel a figyelmet: 

„egy nemzet, ha nem nyelvében és történelmében él, akkor nem nemzet többé” (Teleki, 

1945b. 183. o.). Ő volt az egyetlen, aki kiemelt jelentőséget tulajdonított a szellemi 

megalapozottságnak, kijelentvén, hogy „a demokrácia akkor egészséges, ha számításba 

veszi a tudományos fejlődés értékeit, mint a vallás, bölcselet eredményeit is (…) tudnunk 

kell előre, hogy a magyar nép lelkülete sohasem lesz sem nyugati, sem keleti” (Teleki, 

1945b. 182. o.). Viszont hozzá kell tenni, hogy az oktatáspolitikus szerint a demokrácia 

problémáit azért nem tudja a nevelés megoldani, mert a nevelők is politikafüggőek, s 

csupán azt tudják továbbadni, amit „engedélyeznek” nekik (Standeisky, 2015). 

A szociáldemokraták demokrácia felfogását Szakasits Árpád (1945) ismertette, aki 

csupán általánosságokat mondott a demokrácia és a szocializmus közötti kapcsolatról. 

Kiemelte, hogy kizárólag központi irányítással lehet a demokráciát biztosítani, hiszen a 

többség nem érzékeli, – hiszen ezt a „látást” a múlt rendszer nem fejlesztette ki az 

egyénben –, hogy mi a számára a legkedvezőbb, ezért a közösségnek megfelelő irányítókra 

kell bíznia a döntéshozatalt, amiből azt a következtetést vonta le a pártfőtitkár, hogy az 

individualizmus helyett a kollektivizmusra kell építeni a jövőben kialakítandó demokráciát. 

Szakasits ezzel a hozzáállásával radikálisabb, harciasabb elveket hangoztatott a 

kommunistáknál is, és tulajdonképpen a diktatúra jogosságát támasztotta alá beszédében, 

ahol összegzésképpen egy eléggé borúlátó képet fest az akkori demokráciáról.
135

 A párt 

demokráciához való hozzáállását az egyik jelmondatuk tükrözi leghitelesebben: „Ma a 

demokráciáért, holnap a szocializmusért!” 

Moór Gyula az előadásában egyrészt optimizmusának adott hangot, úgy értelmezve 

az akkori helyzetet, hogy a hatalomra került pártok közül egyik sem kívánja a Horthy-

rendszer restaurálását. Véleménye szerint a pártok a szabadság és az egyenlőség elvén 

nyugvó demokrácia új rendszerét kívánják felépíteni. Viszont – a professzor szerint – 

ennek a demokráciának mindkét alapelve államellenes, mert „embernek ember felett 

gyakorolt minden uralma – s így az államhatalom érvényesítése is – ellenkezik mind a 
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 „Az egészséges, a valósággal számotvető pesszimizmus arra sarkal, hogy feloldja, megszüntesse azt az 

ellentmondást, mely a valóság csúfsága és az eszmény szépsége közt van.” (Szakasits, 1945.177.o.) 
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szabadság, mind az egyenlőség elvével.” (Moór,1945. 102. o,). Horváth Barna a 

„Demokrácia és jog” című előadásában fejtette ki azt a nézetét, mely szerint két típusú, 

politikai és gazdasági demokrácia létezik. Amíg a politikai demokrácia a nép érdekében 

történő kormányzás, addig a gazdasági demokrácia esetén a nép a saját érdekének 

érvényesítéséhez használja fel az állam által biztosított jogait. A jogtudós a politikai 

demokrácia fajtáiként értelmezte a közvetett és közvetlen demokráciát. A közvetlen 

demokrácia természetes elemének a népszavazást, a népbíráskodást, illetve a nép által 

kirobbantott forradalmat tekintette (Horváth, 1945). 

1945-ben nemcsak a Pázmány Péter Tudományegyetemen lefolytatott eszmecsere 

alakította a demokráciáról alkotott nézeteket, hanem a Bibó István által írt cikk
136

 kapcsán 

kialakult vita is hozzájárult a közvélemény demokráciáról alkotott képének alakításához. 

Az akkori társadalomról Bibó adta a leghitelesebb képet, abból a megállapításból 

kiindulva, hogy a társadalom válságban van és félelemben él, hiszen egyszerre tart a 

proletárdiktatúrától, s retteg a reakció visszatérésétől. (Bihari, 2005). Ezt azért tartja 

aggasztónak, mert mindkét tábor előhívhatja azt a folyamatot, amitől éppen fél, ezért az 

okokat és félelmeket tisztázni kellene. Bibó szerint válságba jutott Magyarország, ugyanis 

nemcsak a megszálláshoz való viszony került válságba, hanem a reakcióellenes 

kommunista taktika, amit tetéznek a szocializmus értelmezésében tapasztalható zavarok, 

illetve a koalíciós pártok együttműködésében érzékelhető ellentmondások. A cikkben a 

szerző annak az álláspontjának is hangot adott, hogy a kommunista-kisgazda 

pártpolarizáció nem helyes, inkább a centrumra és a koalíciós középpontokra (vagyis a 

szociáldemokrata- parasztpártra) kellene a hangsúlyt helyezni. Ezt a véleményt nem 

meglepő módon a kommunista párt vitatta leghevesebben. A párt nevében Lukács György 

kezdeményezte a nyílt vitát Bibóval.
137

 A vitát 1946 januárjában rendezték meg, ahol a 

közönséget az MKP ifjúmunkásokkal töltötte fel. Vitapartnerek közé Karácsony Sándort is 

meghívták, akinek a „mérleg nyelve”szerepet szánták. Lukács a demokrácia bibói bírálatát 

jobboldali kritikának állította be, miközben tagadta a proletárdiktatúra kialakulásának 

esélyét is (Tóth M., 1992). Révai azt vetette Bibó szemére, hogy a cikke felében csak a 

kommunista párttal foglalkozik úgy, hogy ezt a pártot teszi meg a válság előidézőjének. 

Ezt a véleményt elutasította, s a demokrácia válságát is tagadta a kommunista politikus, 

habár beismerte, hogy az egy helyben toporog. 
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 Bibó István  „A magyar demokrácia válsága” című írását különlenyomatként a „Valóság” 1945. évi 2-4. 

száma hozta le. 
137

 Révai József nem is engedte volna megjelenni a cikket, csak Lukács György közbenjárásával sikerült, 

amikor is rávette Révait, hogy a cikk publikálása után legálisan lehetne Bibót nyílt vitában „legyőzni”. 
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A Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium illetékes ügyosztályán dolgozók
138

 és 

neves pedagógiával foglalkozó szakemberek
139

 demokráciáról szóló írásaiból a tárca 

szerkesztett egy kötetet „Szabadnevelés” címmel. E kötetben az elméleti – programadó – 

cikkek mellett művészeti életről szóló írások is szerepeltek, valamint helyet kaptak 

különböző folyóiratok, hetilapok publikációinak rövid ismertetései, sőt az aktuális 

népművelési programokról is lehetett olvasni. A bevezető cikkben Bereczky Albert
140

 

államtitkár az „elmúlt” rendszer hibáinak felemlegetése mellett felhívta a figyelmet arra, 

hogy ha tiszta helyzetet szeretne teremteni magának a magyarság, akkor bűnbánatot kell 

tartania, hiszen „a rendeltetésszerűen magyarok vagyunk mindahányan s a kollektív 

felelősség csak egy módon hordozható el: kollektív bűnbánattal. (…) a bűnbánat nem 

pesszimizmus, nem is önmagunk gyalázása, legkevésbé kétségbeesés, hanem becsületes 

megmérése a múltnak. Van magyar jövő, de csak ezzel a kiindulóállomással.” (Bereczky, 

1945. 3. o.) Ehhez viszont a szociális reformok meghozatalát valamint a szabadságjogok 

tiszteletben tartását is elengedhetetlennek tartotta. A demokrácia akkor működhet egyrészt 

– vélekedett az államtitkár – ha a szabadság jogával már élni tud az egyén, illetve ha a 

magyar öntudat is megszilárdul. Ennek elérésében azért hárul jelentős szerep a 

népművelésre, mert ezen oktatási formán keresztül lehet megtanítani az egyéneket a felelős 

közszolgálatra.
141

 Karácsony Sándor cikkében kifejtette azt az álláspontját, mely szerint a 

kialakuló népnevelés nem lehet sem a propaganda eszköze, sem pedig az elmulasztott 

iskolai tudás megszerzésének a színhelye, mivel a népművelés nem tanítás, mert nincs 
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 Ekkor még  a szervezet „Iskolánkívüli Népművelési Ügyosztály” megnevezéssel működött. 
139

 A kötetben publikált többek között: Ágoston Péterné, Barra György, Bereczky Albert, Karácsony Sándor, 

Kassák Lajos, Kodály Zoltán, Koczkás Gyula, Ortutay Gyula, Moór Gyula, Simándy Pál, Szemerényi 

Oszwald, Victor János. 
140

 Bereczky Albert (1893-1966) 1928-tól a Református Figyelő szerkesztője, majd a Keresztyén Család és a 

Református Élet lapok társszerkesztője. 1945-től a Független Kisgazdapárt tagjaként az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés, majd a Nemzetgyűlés, 1947. augusztus 31-től pedig az országgyűlés tagja. 1945. május 1-

jétől 1946. május 20-ig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára. A Magyar–Szovjet 

Művelődési Társaság vezetőségének és a Magyar–Jugoszláv Társaság elnöki tanácsának tagja. 1948 

júliusától a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.  

(http://www.tortenelmitar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3521&catid=43:b&Itemid=

67&lang=en) 
141

 Bereczky Albert véleményére valószínűleg hatott Ravasz László református püspök gondolatrendszere. 

Ravasz László 1945. február 11-én tartott istentiszteleten – idézi Donáth Péter – hangsúlyozta, hogy a 

híveknek és az egyháznak is bűnbánatot kell tartani. Kijelentette, hogy „Testnek vettetett ez a világ, amikor 

felépítette a szívtelen kapitalizmust (…) Testnek vetettünk mi is – hadd zúgjon a mi mea culpánk, amikor 

hadat üzentünk a világ három legfélelmesebb nagyhatalmának (…) A testnek vettetett az a nemzedék, amelyik 

legnagyobb történelemformáló erőnek a gyűlöletet vallotta” (Donáth, 2008a, 430. o.) Ugyancsak Ravasz 

önkritikusan fogalmazta meg április 30-i nyilatkozatában, hogy „Vádoljuk magunkat is, hogy e feszültség 

feloldását legalább részben nem segítették elő az egyházak a jobb társadalmi igazságosság bátrabb 

hirdetésével (…) kérjük az új világ bajnokait, ne vessék meg a múltat, amely őket is szülte s még 

ellenkezésükben is alakította.” (Donáth, 2008a. 430. o.). 
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tudományos funkciója, s nem nevezhető nevelésnek sem, mert nem feladata világnézetet 

adni (Karácsony, 1945d).  

Gombos Ferenc – írói nevén Simándy Pál – írásában a népnevelés feladatait vette 

számba. A többi cikkhez hasonlóan a Horthy-rendszer politikájának bírálata után az új 

népművelési rendszer előtt álló feladatokat sorolta fel. Szerinte ugyanis az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés felé támasztott követelmények nem merülhetnek ki a 

szakmai ismeretek biztosításában, hanem fel kell vállalni a politikai, a tudományos, a 

művészeti és a filozófiai ismeretek nyújtását is. Az ismeretközvetítés mellett – vélekedett a 

miniszteri tanácsos – fontos szerephez juthat az új „népművelési” irány az új magyar tudat 

és a helyes magatartási formák kialakításában, hiszen „nem elég ismerni és hirdetni a 

szocializmust, közösségi magatartásra kell törekedni” (Simándy, 1945a. 10. o.). A 

feladatok felsorolása után kitért az Országos Szabadművelődési Tanács létrehozásának 

indokaira is. Azért tartotta elengedhetetlennek egy ilyen szervezet felállítását, mert így 

könnyen nyilvántarthatóvá, ellenőrizhetővé és értékelhetővé válnak az országban 

megnyilvánuló kulturális tevékenységek, illetve összhangba lehet hozni a társadalmi 

egyesületek működését. Az OSZMT ellenőrzési és értékelési feladatait – gondolta Gombos 

– három szempontból érdemes megközelíteni: politikai, szakszerűségi, nevelési célok 

megvalósítása alapján.
142

 A politikai szempont jelentette azt, hogy mennyire felelt meg a 

népművelés a demokrácia szellemének, hiszen „a szabad művelődés legelső feladata (…) 

az, hogy a politikai műveltség hiányát pótolja.” (Simándy, 1945a. 9. o.) Továbbá az új 

népművelés központi céljai közé sorolta a nevelők nevelésének megszervezését is.  

Szemerényi Oszwald (1945) – kommunista képviselőként – számolt be pártjának 

népműveléssel kapcsolatos elképzeléseiről. Hangsúlyozta, hogy pártja kapcsolta be az 

„intelligenciát” az újjáépítési munkálatokba, akiknek számítanak az aktív szereplésükre a 

kulturális területen, ahol nemcsak az általános műveltség mélyítése a feladatuk, hanem a 

földhöz jutott paraszti rétegek számára is kell mezőgazdasági szaktudást biztosítaniuk. A 

szociáldemokrata Vágvölgyi Tibor is utalt a demokrácia a népművelés felé támasztott 

elvárásaira, aki szerint a világnézeti nevelés, az érdeklődés felkeltése, az önálló 

gondolkodásra nevelés és az ismeretkör tágítása lenne a népművelés feladata. Molnár 

József a Nemzeti Parasztpárt nézőpontját képviselve jelentette ki, hogy a nemzeti öntudat 

megerősítésének legjobb eszközei az irodalmi nevelés mellett a zene és a népművelés 
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 A szerző cikkében érdekes módon együtt használja a népművelés, népnevelés és a szabad művelődés 

kifejezéseket, amit az átmeneti időszak jellegzetessége!  
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„helyes felkarolása”. Felhívta arra is a figyelmet, hogy koncentrálni kellene a gépesítéssel 

kapcsolatos ismeretek átadására, hiszen a gépek kezelését az elmúlt korokban 

elhanyagolták. A képviselő megemlíti még, hogy mindezek eléréséhez „az egész népet át 

kell nevelni. (…) elsősorban a nevelők nevelésére van szükség.” (Molnár, 1945. 19. o.). A 

rádió és a népművelés kapcsolatának témáját a Magyar Rádió elnökeként Ortutay Gyula 

vetette fel. Véleménye szerint a rádió elsőrangú feladata politikai öntudat erősítése mellett 

a demokrácia és a szabadság fogalmi tisztázása, hiszen az iskola mellett a rádió a nevelés 

leghatásosabb eszköze (Ortutay, 1945b). 

Victor János írásában az ifjúság körében végzett népművelési munkálatok 

fontosságára hívta fel a figyelmet, úgy gondolta ugyanis, hogy a fiatalokban mindig nagy 

fogékonyág van az újra, a modernre. Az iskola ezen igények kielégítésére nem tud 

vállalkozni, de nem is ez a feladata, ezért a népművelésnek kell ezt megtennie, miközben 

nem szabad figyelmen kívül hagynia azt sem, hogy e réteg nemcsak a passzív befogadója a 

kultúrának, hanem egyben továbbörökítője is (Victor, 1945). 

A publikációk között egy igazán rendhagyó írásnak tűnik Veöreös Imre 

népfőiskolával foglalkozó műve, amely látásmódjában markánsan eltér a többi cikktől, 

ugyanis a szerző nem tulajdonít nagy jelentőséget a politikai nevelésnek, hanem a vallásos 

nevelést tekinti meghatározónak a demokratikus gondolatok elterjesztésében: „magában 

véve semmiféle pártfegyelem vagy államrendszer nem képes biztosítani a szociális 

gondolat teljes érvényesölését az egyénnél. Mert az emberben lakó ősi önzés erősebb 

mindennél. Csak belső lelki erők nyithatják meg az önző embert és képesíthetik szociális 

életre. (…) Egyedül az evangélium életformáló hatására változhat meg a magyar paraszt 

lélekben és életben, újulhat meg gyökeresen” (Veöreös, 1945. 36. o.). Azt sejtetette tehát, 

hogy a kezdeti politikai egység nem sokáig marad fenn, a vélemények szükségszerűen 

polarizálódni fognak a kultúra területén is. A szabadművelődés céljait a nemzetmegtartó 

erőnek tekintett népi kultúra ápolásában és elterjesztésében láttatta. Ennek 

megvalósulásához a népfőiskolák járulhatnak hozzá, mely szervezetek főként a paraszti 

ifjak számára adnak lehetőséget. Ezzel párhuzamosan a munkások számára a 

munkásfőiskolák biztosíthatnák a szakoktatást.  

Összességében elmondható tehát, hogy az 1945. évi „Szabadnevelés” című kötet 

célja a kultúrpolitikai irányelvek meghatározása volt. A szerzők közös mondanivalóinak 

lényege „a demokráciába, mint az emberhez legméltóbb államformába” vetett hit volt. A 
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kötet érdekességei közé tartozik az is, hogy Széchenyi és Petőfi idézetek mellett helyet 

kaptak már Rákosi és Sztálin gondolatai is.
143

 

 

2.1.2. Értelmiségpolitika a II. világháború után Magyarországon 
 

Az értelmiség megítélése koronként változik, a mindenkori hatalom egyik legfőbb 

szándéka e társadalmi réteg befolyásolása, támogatásának elnyerése. Ez nem volt másként 

1945-ben sem. A politikai pártok az értelmiség megítélésében nem voltak közös 

állásponton, mégis mindegyikőjük a „múlt rendszer kiszolgálóit” látta bennük. Itt 

jelezném, hogy a disszertációmban nem kívánom a kor értelmiségi politikáját 

mélységeiben elemezni,
144

 viszont egy átfogó kép felvázolását azért tartom szükségesnek, 

mert a szabadművelődés fő bázisát adó pedagógusközösséget is érzékenyen érintette a 

hatalom intelligenciához való viszonyulása.  

A becslések szerint az értelmiségi réteg száma ekkoriban Magyarországon 

félmillióra volt tehető, amely rétegnek társadalomra való hatása messze túlmutatott a 

statisztikai számadatokon (Standeisky, 1989). Az értelmiség fogalma is megváltozott a XX. 

század közepére, hiszen ekkorra már a kifejezetten a diplomások körét értették a fogalom 

alatt.
145

 A kor sajátossága volt az is, hogy az értelmiségi rétegben a fizikai munkással, 

valamint a paraszti osztállyal szembenálló közösséget láttak, így vált az negatív 

fogalommá.  

A fenti vélekedés ellenére az Ideiglenes Nemzetgyűlés már felismerte az 

értelmiségpolitika jelentőségét, ezért annak megtárgyalását az 1944. december 21-22-i 

ülésén napirendre is tűzte. A gyűlésen felszólalók bírálták az értelmiség múltbeli szerepét, 

de hangot adtak annak a véleményüknek is, hogy azokra az értelmiségieknek, akik a 

demokrácia ügye mellé állnak, lesz helyük az újonnan kialakuló társadalomban. 

Összességében viszont az értelmiség ezeket a pozitív hangokat nem tudta elhinni, mert az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány olyan intézkedéseket is hozott, amelyekből úgy érezhették, 
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 A koalíciós kormányzás néhány éve alatt a politikai szabadság, a demokrácia mozgástere egyre szűkebb 

lett, míg végül 1949-re teljesen eltűnt. Ez a demokráciáról gondolkodó magyar politikai fórum végét is 

jelentette, amire csak negyven év múlva lett újra lehetőség… 
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 Ezt a témát dolgozza fel Jakab Miklós a „Társadalmi változás és a magyar értelmiség 1944-1948.” című 

1979-ben kiadott monográfiájában. 
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 Amíg a diplomások száma 1941-ben 92.000, addig 1949-re ez a szám 97.000-re nőtt. Ebből 19.000 fő volt 

a pedagógus. 
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hogy a hatalom továbbra is a nép ellenségeit látja bennük.
146

 A kormányzat és a pártok 

viszont gyorsan felismerték, hogy az ország újjáépítése az értelmiség aktivizálása nélkül 

kivitelezhetetlen. Ebből adódott, hogy 1945-től kezdve a politikai szervezetek már a 

későbbi együttműködés reményében alakították ki az értelmiséggel kapcsolatos 

szempontrendszerüket.   

Azt az általános képet kezdték 1945-től a pedagógusokról terjeszteni – mint a többi 

értelmiségi csoportról is –, hogy e réteg egyszerre volt a Horthy-rendszer kiszolgálója és 

áldozata is. Ezért és a megfélemlítésük miatt gátló tényezői voltak a baloldali gondolkodás, 

eszmerendszer elterjedésének. Mivel kiszolgálói is voltak a Horthy-rendszernek, így őket 

is terheli felelősség a társadalmat „nyomorba döntő” háború kirobbanásáért.
147

  

A kommunisták pedagógusokról alkotott véleményét Révai József nemzetgyűlési 

beszéde hűen tükrözte, melyben kijelentette: „a magyar tanítók és tanárok között százával 

és ezrével vannak olyanok, akik előtt a magyar demokráciának kalapot kell emelnie (…), 

akik kétkezi munkával biztosították a tanítás folytonosságát”.
148

  Ezen megnyilatkozás is 

jól demonstrálja, hogy ugyan az MKP kritizálta ezt a réteget, de nem zárkózott el az 

együttműködés elöl sem, amelynek kritériumaként a pedagógusok világnézeti átnevelését 

állította, hiszen – vélték a népfrontos politika hívei – a körükben a „Horthy-fasizmus” 

eszmerendszer tovább él, ami a demokratikus átalakulás egyik akadályozó tényezőjévé 

válhat.  

A kommunisták felismerték azt is, hogy a pedagógus réteg lehet a „közvetítő” 

közeg a vidéki (falusi) közösségek és a párt között. Ezt a véleményt Révai „Az ország 

felépítésének politikai feltételei” című 1945 júniusában megtartott beszédében is 

kinyilvánította: „ne felejtsük el, hogy falun van az intelligencia nagy része. Ezrével 

vannak, akiknek a véleménye a közvélemény kialakításánál szerepet játszik. Számunkra 

nem közömbös, hogy mit mond a falu, a pap, a tanító. Az ő támogatásukat kényszerrel 

elérni nem lehet. (...) Engedményeket tettünk az igazi értelmiségnek, hogy áthangoljuk, 

hogy alkalmassá tegyük az újjáépítésben való részvételre. Ez az engedmény arra szolgál, 

hogy megmutassuk az értelmiségnek, hogy megbocsátjuk múltjuk hibáit, ha beállnak a 
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 Ilyen határozat volt a közalkalmazottak és a magánalkalmazottak igazolásáról szóló rendelet, amely 

gyakorlati alkalmazása során nem csak az értelmiségi réteget ellenőrizték. 
147

 Még Bibó István sem volt túl jó véleménnyel a pedagógusi rétegről, hiszen egy 1947-ben megjelent 

cikkében – idézi Jakab Miklós – a következőképpen jellemezte az oktatói gárdát: „középosztály 

korlátoltsággal súlyosan megterhelt, fasizmustól nem érintetlen, üres tekintélytartásra hajlamos, nemzeti 

sérelmekben megrekedt, szociológiailag tájékozatlan, anyagilag leromlott, de nem rosszakaratú, 

áldozatvállalásra kész” (Jakab, 1979. 44. o.). 
148

 Nemzetgyűlés Naplója, 1946. II. kötet 123. o. 
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nemzeti felépítés sorába és részt vesznek a munkában.”
149

 Révai az értelmiség megnyerése 

érdekében beszédeiben különválasztotta őket a történelmi középosztálytól, s elmondása 

szerint nem a vádlottak padján, hanem a magyar demokráciában van a helyük. A 

kommunista ideológus szimbolikusan kinyújtotta a segítő jobbját, amikor arról értekezett a 

„Szekfű Gyula útja” című írásában, hogy azok az értelmiségiek, akik hajlandóak 

„megtérni”, azokat nem szabad magukra hagyni, sőt segíteni kell őket abban, hogy minél 

hamarabb a demokrácia hívei legyenek. (Révai, 1945b). Révai szerint a hatalomért vívott 

harcot csak akkor tudja pártja megnyerni, ha az értelmiségi réteg támogatását megszerzi. 

Fogarasi Béla
150

 1946-ban megjelent cikkében élesebb bírálatot adott az értelmiségi 

rétegek szerepéről. Úgy láttatta ennek a társadalmi csoportnak a hozzáállását, hogy „vagy 

jobboldali reakcióérzelmű, vagy politikailag passzív”, viszont ezt az álláspontjukat meg 

kell változtatniuk, mivel megszűnt a monopolisztikus befolyásuk a társadalmi 

folyamatokra. Az egyetemi tanár szerint ehhez viszont demokratizálni kell – az anyagi 

helyzetük javításával – az értelmiséget. Azt is tudatosítani kell bennük, – hangoztatta 

Fogarasi – hogy a politikai vezetéshez politikai műveltségre van szükség, amit csak a párt 

biztosíthat számukra. (Fogarasi, 1946). 

Az elméleti írásokban érzékeltetett passzivitás azonban a gyakorlati életben más 

arcát mutatta, hiszen 1945-ben a társadalom minden rétegéből – így az értelmiség köréből 

is – tömegesen léptek be a „demokratikus” szervezetekbe, így a kommunista pártba is. 

Ezzel a jelenséggel a párt eleinte a „felkészületlensége” miatt nem tudott mit kezdeni. Ez 

azért fordulhatott elő, mert a „megszabadulás” után több vezető egy szűk rétegű, minőségi 

pártként képzelte el az MKP-t. Az első hónapokban pont e hozzáállás miatt szigorították 

meg a tagfelvételt, aminek az lett a következménye, hogy sok értelmiségi a 

szociáldemokrata pártba kérte a felvételét. Ez a tendencia késztette arra a pártot, hogy 

szélesítse a tagtoborzását az értelmiségiek körében. Ezt 1945 őszétől
151

 1947-ig bezárólag 

sikerült megvalósítaniuk, összességében viszont éppen a pedagógusokat nem tudták 

megnyerni maguknak, amit jól mutatott, hogy 1947-ben is a tanítók-tanárok 4,5%-a volt 

csupán a párt tagja. Ez az arányszám az iskolák államosítása és a „fordulat éve” után 

változott meg drasztikusan.  
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 BFL 274-7.cs./36.öe. 
150

 Fogarasi Béla (1891-1959) filozófus, egyetemi tanár, 1918-ban lépett be a kommunista pártba. A 

tanácskormány a Közoktatásügyi Népbiztosság főiskolai ügyeinek vezetőjévé nevezte ki. A II. világháború 

után tért haza, miután a Társadalmi Szemle főszerkesztőjévé, egyetemi tanárrá és a Közgazdasági Egyetem 

rektorává nevezték ki. 
151

 1946 őszére már 31.300 értelmiségi tagja volt a pártnak. Városokban a párttagok 7,4%-a, vidéken 1,9%-a 

volt értelmiségi (Jakab, 1979). 
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A Szociáldemokrata Párt értelmiségi réteghez való hozzáállása kedvezőbb képet 

mutatott, hiszen a két világháború között legálisan működő pártként volt ideje kiépíteni 

saját értelmiségi bázisát. Az együttműködés sikerének kulcsa abban is állt, hogy olyan 

neves pártvezetők is bekapcsolódtak az egyeztetési munkálatokba, mint Kéthly Anna, 

Justus Pál, vagy Faragó László. A párt kezdetektől fogva nyitott volt az értelmiségi 

csoportok szervezésére, bővítésére, illetve a pártba való belépéshez is enyhébb feltételeket 

szabtak, mint a kommunisták, ráadásul a szociáldemokratákat nem is tartották annyira 

radikálisnak, mint az MKP-t (Jakab, 1979). A teljes képhez viszont az is hozzátartozik, 

hogy a pedagógustársadalom az SzDP-t sem preferálta az erőszakos beszervezési munka 

miatt, így e réteg tagjai közül sokan ki is léptek a pártból.
152

 

A Nemzeti Parasztpárt értékpreferenciái álltak legtávolabb az értelmiségi köröktől, 

bár a népi és a paraszti intelligencia e pártban találta meg az érdekképviseleti szervét.
153

 Az 

NPP számára pozitív hatással volt az a tendencia, hogy az értelmiségi réteg érdeklődése 

1945-től kezdve egyre inkább a paraszti társadalom és annak életformája felé fordult. Ez az 

érdeklődés azonban a választások után gyorsan alábbhagyott. Veres Péter úgy látta, hogy 

az értelmiség nem vállalja fel a nemzeti felelősséget, ők viszont nem érezték azt, hogy a 

parasztpárt markánsan tudná képviselni az általuk preferált „harmadikutas” irányvonalat. 

Ezen okok miatt a párt értelmiséggel való kapcsolata leszűkült, s csak a vidéki, falusi 

pedagógusokkal próbálta a szoros kapcsolatot fenntartani. A Párt létre is hozta 1945-ben a 

már működő művelődéspolitikai munkaközösségen belül az a pedagógus csoport, melynek 

tagjai voltak: Győrffy György, Bakó József, Ormos Pál, Angyal János, Szaláncky Károly, 

Vörös István, Fekete Béla, Rozsondai Zoltán,
154

 Szomorú Árpád, Lengyel Albert, Ács 

Lajos, Iványi Ferenc, Nagy Vendel és Litkey György (N. Szabó, 1995). A párt későbbi 

minisztere, Keresztury Dezső is kijelentette, hogy a magyar elit légüres térbe került, a jól 

művelt középréteg hiányában megszakadt az eleven érintkezés az elit és a tömeg között, 

ezért „ezt a középréteget kell mindenképpen megteremtenünk.” (Keresztury, 1945/b. 1. o.) 

A pozitív hozzáállás ellenére az NPP hosszútávon a kommunistákhoz hasonló 

értelmiségpolitikát alkalmazta, azaz csak szűk keresztmetszetet hagyott az „intelligencia” 

pártba való belépéséhez. Ehhez járult az a parasztpártban elterjedt vélemény is, mely 

szerint a régi értelmiségi réteget fel kell váltani a paraszt és munkásosztályokból kikerülő 

új értelmiségi csoportokkal.  
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 A pedagógusok 16%-a volt SzDP tag 1947-ben.  
153

 Az NPP olyan neves népi írókat tudhatott maga mögött, mint Illyés Gyula, Veres Péter, Darvas József, 

illetve olyan értelmiségiek is a párthoz tartoztak, mint Keresztury Dezső, vagy Bibó István. 
154

 A VKM Tanítóképző Ügyosztályát vezető Rozsondai Zoltán tevékenységéről lásd Donáth 2008a. 
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A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai a fenti gondolatok ellenére a 

pedagógusoknak fontos szerepet tulajdonítottak a demokratikus elvek elterjesztésében, 

azonban úgy vélték, hogy csak akkor tudják ezt a rendeltetésüket betölteni, ha ők is egy 

világnézeti átképzésen vesznek részt. Ezen tanfolyamok megszervezését a VKM vállalta 

magára,
155

 és 1945 augusztusában már el is indították a fővárosi és az agglomerációból 

származó pedagógusok részére az első átképző tanfolyamot, amelyen 350-400 tanár vett 

részt. A tanfolyam világnézeti előadásainak anyagából a minisztérium ki is adta a 

„Demokrácia és köznevelés”
156

 című kötetet, amit egyúttal irányadó műnek is szánták a 

további hasonló tanfolyamok előadói és hallgatói számára.
157

 Az átképző tanfolyamok 

szervezése 1946 nyaráig tartott, amikor a gazdasági helyzetre hivatkozva felfüggesztették 

továbbiak indítását. A VKM továbbiakban – a kiváló pedagógus és egyben kommunista 

szakszervezeti vezető Kemény Gábor révén – hároméves tervezetet dolgozott ki az 

intézményes keretek között megszervezendő átképzésekre. Ezt az elképzelését a VKM 

nyomtatásba is kiadta „Szolgálati utasítás a nevelők hároméves továbbképzési tervének 

első évére” címmel. Az itt meghirdetésre kerülő tanfolyamokon kb. 40.000 pedagógus vett 

részt (Jakab, 1979). Ezeken a kurzusokon két tantárgycsoportot kellett hallgatniuk, 

egyfelől közgazdaságtant, társadalomtudományt, pedagógiát, gyermeklélektant, 

történelmet és az emberi jogok kodifikálásáról szóló előadásokat is. A másik tantárgyi 

blokk a szaktárgyakat s azok tanításának módszertanát ölelte fel (Jakab, 1975). Az átképző 

tanfolyamoktól Keresztury Dezső, tárcavezető nem várt gyors sikereket. A kommunisták 

viszont e tanfolyamok eredményességét abban látták, hogy 1947-re egyre több pedagógus 

lépett be a munkáspártba.
158
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 A szervezési feladatokban a Béki Ernő, Kemény Gábor és Mérei Ferenc révén kommunista befolyás alatt 

álló Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete és az Országos Köznevelési Tanács is segített a 

Minisztériumnak. 
156

 E kötetben jelent meg többek között a kommunista Andics Erzsébet, Mód Aladár, Molnár Erik, a 

szociáldemokrata Simon László, a parasztpárti Veres Péter és Kovács Máté cikke is. 
157

 A további tanfolyamokról nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. 
158

 Erről a tendenciáról számolt be Uherkovich Gábor – idézi Donáth Péter – amikor 1947 elejére 

visszaemlékezve közölte, hogy „Az MKP-ba való belépés akkor még nem volt olyan ellenszenves dolog a 

legtöbb értelmiségi számára, mint később, mert akkor még az értelmiség jó része előtt annak a záloga, hogy 

Magyarország teljesen megszabaduljon az ország félfeudális társadalmi berendezkedésétől, az MKP 

tevékenysége volt.” (Donáth, 2008a. 44.o.) 
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2.2. A „demokratikus” pártok népműveléssel kapcsolatos elképzelései 1945-
ben 
 

2.2.1. Magyarország belpolitikai eseményei 1944 végétől- 1945 novemberéig 
 

A második világháború és az ún. „fordulat éve” közötti belpolitikai események 

közül csupán a témánkhoz szorosan kapcsolódó történések felvázolására vállalkozom e 

fejezetben, hiszen ezek részletes bemutatása és elemzése már túlmutatna a disszertáció 

terjedelmi keretein. 

Az 1944. december 2-án Szegeden megalakuló Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Front sajátjaként fogadta el a kommunisták által már kidolgozott és 1944. november 30-án 

kihirdetett akcióprogramot. E program célul tűzte ki egy új, népi demokratikus államiság 

központi szerveinek a megteremtését. A Függetlenségi Front tervei szerint az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés 1944. december 14-én tartotta meg alakuló ülését Debrecenben.
159

 

December 22-én pedig megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, Dálnoki Miklós Béla 

vezérezredes vezetésével,
160

 de mivel annak összetétele nem tükrözte a hatalmi 

erőviszonyokat, így Rákosi Mátyás javaslatára már 1945 tavaszán átalakították azt. A 

kormány első intézkedései közé tartozott a Németországgal való szakítás, amely az 1944. 

december 28-i hadüzenet küldésében realizálódott. Az 1945. január 20-án Moszkvában 

aláírt fegyverszüneti szerződésben de facto az Ideiglenes Nemzeti Kormány nemzetközi 

elismerése mellett érvénytelenítették az első és a második bécsi döntés határozatait, 

valamint életre hívták a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, sőt szerződésben 

megállapították a jóvátétel fizetésének mértékét is (Balogh, 1986). 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 januárjában adta ki az ún. „nemzeti 

bizottságok” felállításáról szóló rendeletet, amely tulajdonképpen a közigazgatás 

újjászervezését jelentette. E testületekbe döntő többségben a „demokratikus” pártok és 

szakszervezetek helyi képviselői kerültek be. A kormány rendeletet hozott a 

„közalkalmazottak igazolásáról” is, mellyel a „fasiszta, valamint a polgári jobboldali 

személyek” közigazgatásból való eltávolítását kívánták elérni. E rendelethez szorosan 

kapcsolódik a „fasiszta és a polgári jobboldali szervezetek” feloszlatásáról szóló határozat, 
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 A Nemzetgyűlés 230 képviselőjéből 90 MKP, 56 FKGP, 43 SzDP, 16 NPP és 13 PDP tag volt, akik 

mellett 12 pártonkívüli személy is részt vett az üléseken. 
160

 A kormány tagja volt többek között Erdei Ferenc belügyminiszter, Gerő Ernő kereskedelmi és 

közlekedésügyi miniszter, Nagy Imre földművelésügyi miniszter, Bán Antal iparügyi miniszter, Teleki Géza 

vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
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mely révén 25, e kategóriába sorolt pártot, (kulturális)egyesületet számoltak fel. A 

művelődés „térképének” átrajzolásához az 1945. március 17-én a kormány által elfogadott 

földosztásról szóló határozat is hozzájárult, hiszen nemcsak a nyilas és fasiszta vezetők 

földjeit kobozták el ezzel a határozattal, hanem minden 1000 hold feletti földterületet 

kisajátították, sőt a 100 hold feletti „úri” és a 200 hold feletti paraszti birtokok nagy részét 

is felosztották. Ezek után válhatott valóra a földosztás, amely révén nemcsak a gazdasági 

erőviszonyok változtak meg, – felszámolva a nagybirtokrendszert – hanem az új 

„földbirtokos” csoportok megjelenésével átalakult a társadalmi szerkezet is, valamint az 

egyházi oktatási, kulturális intézmények finanszírozási háttere megrendült. A korszakot 

politikailag az 1945. november 4-én megtartott országgyűlési választások zárták le, hiszen 

ezek eredményei évekre meghatározták az országos kultúrpolitika irányvonalát is. 

2.2.2. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt népművelés-politikája 1945-ben 
 

A II. világháború utáni politika palettáján kétségtelenül a Magyar Szociáldemokrata 

Párt volt az egyik legtöbb tapasztalattal rendelkező szervezet, hiszen a Horthy-korszakban 

már ellenzéki pártként működött.
161

 Ennek ellenére a Szociáldemokrata Pártot politikailag 

és szervezetileg egyaránt felkészületlenül érte a felszabadulás, ebből adódóan nem 

rendelkezett konkrét, világos elképzelésekkel az ország jövőjével kapcsolatban. Ezt a 

„hiányosságot” csak a párt, 1945. évi augusztus 18–20. között megtartott XXIV. 

kongresszusán pótolták, ahol a programalkotás mellett kijelentették, hogy az 1903-as 

pártprogramot
162

 változatlanul időszerűnek tartják. Az SzDP „Magyarország gazdasági és 

politikai, társadalmi és szellemi újjáépítésének munkaterve” címmel dolgozta ki és tette 

közzé 1945-ös cselekvési programját, amely a választások programtervezete is lett egyben. 

A munkatervben többek között az oktatás, a művelődés és a kultúra témaköre is fontos 

szerepet kapott, amelyet a program a közoktatás és a népművelés kérdésköreként a XV. 

fejezete taglalta. Itt olvasható, hogy az oktatást és a művelődést állami feladattá kívánták 

tenni. A kötelező nyolcosztályos általános iskola felállítása mellett érveltek, valamint a 

                                                           
161

 Mivel a párt aktívan részt vett az 1919-es Tanácsköztársaság létrehozásában és működtetésében, ezért a 

Horthy-rendszer ideje alatt mérsékeltebb politikát folytatott, ezért nem vállalt/vállalhatott közösséget a 

kommunistákkal. 
162

 Az 1903-as pártprogramban (amelyet a párt X. kongresszusán fogadtak el) egyebek mellett leszögezik, 

hogy a szociáldemokraták célja az osztályuralom eltörlése és a munkásosztály felszabadítása. Emellett azt is 

kinyilvánították, hogy a kapitalista társadalmat egy új, szocialista társadalommal kell felváltani. Ebből 

kifolyólag követelték az általános és ingyenes oktatást, az egyházak állami támogatásának megvonását, 

vagyonának köztulajdonba vételét és a vallás magánüggyé nyilvánítását is. Végül az „önkormányzati 

rendszer” bevezetése mellett is érveltek a programban. 
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gyakorlati élethez közelítő munkaiskolák létrehozását szorgalmazták. A jövőbeli 

népműveléssel kapcsolatosan kijelentették, hogy „az iskolán kívüli népművelés 

demokratikus és szociális szellemű megszervezésére” törekszenek. A munkaprogram XVII. 

fejezete közvetlenül és közvetve is érinti a népművelést, hiszen itt esik szó egyrészt arról, 

hogy: „az iskolán kívüli népoktatás széles körű kiépítését” kell támogatni, valamint arról, 

hogyan kell a sajtót, a rádiót, a művészeteket, a tudományokat, a tömegtájékoztatási 

eszközöket felhasználni a „dolgozó tömegek szellemi felszabadítására, az új embertípus 

kialakítására”. A párt feladatának tekintették „a munkás kultúrszervek, kultúrcsoportok, 

dalkarok, szavaló- és mozgáskórusok, színjátszó csoportok, irodalmi és zenei 

szemináriumok, képzőművészeti kiállítások” megszervezését. Beszédes a program 

zárómondata is, amely valón tükrözi a párt kultúrához való hozzáállását: „a kultúrát a 

demokráciáért és szocializmusért
163

 folytatott küzdelem egyik legfontosabb területének 

tekintjük. A szocialista kultúrpolitika legmagasabb feladata új harcosokat nevelni, az 

eddiginél tökéletesebb fegyvereket kovácsolni, hogy az új harcosok az új fegyverekkel 

kiküzdhessék a társadalmi felszabadulást, és megvethessék alapjait az első igazán szabad 

és igazán emberi kultúrának.”(Balogh és Izsák, 1977. 213. o.)  

Összességében leszögezhetjük, hogy az akcióprogram a többi pártéhoz viszonyítva 

ugyan részletesebb volt, azonban az elérendő feladatokat csak általános síkon határozta 

meg. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a Szociáldemokrata Párt kezdetektől elsősorban a 

propaganda és az agitáció – vagyis tulajdonképpen az osztályharc – eszközét látta a 

művelődésben, és nem önálló politikai ágazatként tekintett rá. (Molnár, 1987). 

Szakasits Árpád főtitkár fogalmazta meg a kultúra és a politika közötti 

viszonyrendszert, ami szerinte az új harcosok kiművelésében realizálódik. Ehhez az 

elgondoláshoz ragaszkodott a párt a koalíciós időszak alatt, többek között a népművelés 

területén is ennek a gyakorlati megvalósításáért tettek lépéseket, így a két világháború 

közötti hagyományaik ismeretében nem meglepő, hogy kizárólag a munkásrétegek 

számára rendeztek kulturális összejöveteleket.
164

 A Teleki Géza vezette tárca 

tevékenységét még akkor is kritizálta a párt vezetése, amikor már Keresztury Dezső volt a 

tárca vezetője. Solti Lajos 1945. november 21-i levelében felháborodva értesíti a 

vezetőséget, hogy a kultuszminiszter „még ez év áprilisában megígérte, hogy 
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 Az SzDP  a „szocializmus” terminológia alatt változatlanul a hagyományos szociáldemokrata értékeket 

tükröző  fogalmat értette. 
164

 Molnár János (1987) szerint a koalíciós időszakban a Szociáldemokrata Párt művelődéspolitikájában két 

markáns periódust lehet elkülöníteni, egy-egy különálló egységet foglal magába az 1945 tavaszától – 1947 

tavaszáig tartó időszak, illetve az 1947 tavaszától 1948 nyaráig tartó időszak is. 
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minisztériumában felállítja a Testnevelési ügyosztályt és abban helyet foglalnak a munkás-

sport küldöttei is. Teleki Géza ezt az ígéretét nem tartotta be, mert a Testnevelési 

ügyosztály helyett Népművelési ügyosztályt állított fel, ahová egyetlen emberünk sem került 

be.”
165

 

A párt művelődéspolitikájának alakításában több központi szerv is tevékenyen részt 

vett, hiszen az Oktatási Titkárság mellett az Értelmiségi Titkárság, a Propagandaosztály és 

a Sajtóosztály feladatköre is kiterjedt a kulturális szférára. A Kulturális Osztály – melynek 

első elnöke Szegő István, későbbiekben pedig Kovács György volt a vezetője, – már 1945. 

január 17-i megalakulásától kezdve önálló szervezeti egységként működött, ezzel is 

érzékeltetve a művelődés irányítására való törekvést. Az Értelmiségi Titkárság égisze alatt 

meg is alakult január 20-án az a nevelői csoport,
166

 amelynek vezetője, Dollai Antal már a 

tavasz folyamán kérte a párt vezetőségét, hogy a szociáldemokraták tartsanak igényt a 

VKM miniszteri és adminisztratív államtitkári posztjaira.  

A párt művelődési tevékenységének fókuszában mégis a közoktatás-politika állt, 

ami természetes is volt, hiszen ekkor az országos belpolitikai élet egyik központi 

kérdéseként a nyolcosztályos állami általános iskolák felállítása merült fel. Mindezek 

ellenére a párt népművelési tevékenysége két egymástól markánsan elkülönülő vonalon 

indult meg. Amíg a Magyar Kommunista Párttal együtt 1945. március 16-án létrehozott 

Munkás Kultúrszövetség (továbbiakban MKSz)
167

 elsősorban a munkások művészeti 

igényeit próbálta kielégíteni, addig a „tisztán” szociáldemokrata párt által alakított „Kunfi 

Gárda” a baloldali nézetek terjesztésével, a Népszava-agitációval, valamint az újság 

előfizetéseinek növelésével foglalkozott. Ezek ellenére sem tudtak kiteljesedni a párt 

kulturális törekvései a választásokig, amelyet a kortársak is két fő okra vezettek vissza. 

Úgy gondolták, hogy egyrészről a központi irányítás minden igyekezete ellenére sem tudta 

aktivizálni a vidéki, helyi csoportjait, másrészről a fent említett központi szervek között 

még nem alakult ki a munkamegosztás, így több ízben – egymás tudta nélkül – 

hatáskörüket átlépve gyengítették a párt kulturális tevékenységét. A népművelési munka 

ezek miatt csak – más pártokhoz hasonlóan – az 1946-os év folyamán kezdett 
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 PIL 283.f. 10./88. ő.e. 
166

 A nevelőcsoport több neves tagja, Justus Pál és Horváth Zoltán is folyamatosan támadta a vallás- és 

közoktatásügyi minisztert, akinek a „bukásához” így közvetett úton, de hozzájárultak. 
167

 A szervezet első nagyobb feladata az 1945. május elsejei ünnepség megszervezése volt (Kovalcsik, 2003). 

Kovalcsik József ismerteti Szendrő Ferenc, az MKSz főtitkárának az 1946 decemberéig elvégzett munkáról 

szóló beszámolóját. A főtitkár szerint addig 150 kultúrversenyt rendeztek 3000 résztvevővel. Emellett 

megemlítette, hogy 36 vidéki szervezet működik az országban. (Kovalcsik, 2003. 700. o.) 
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kibontakozni, miután a hatalom egyre inkább a baloldali munkáspártok kezében kezdett 

összpontosulni. 

2.2.3. A Magyar Kommunista Párt elképzelése a művelődésről az 1944-1945-ös években 

 

Magyarország 1944 decemberében vált
168

 hadszíntérré. Ez a tény, valamint az 

előrelátható szovjet győzelem kézzelfogható közelsége és az itt tartózkodásukról szóló 

híresztelések megerősítették a kommunisták pozícióit, amely a hatalom megragadását 

célzó tervek készítéseire ösztönözte a pártot.
169

 A párt Központi Bizottsága már 1944. 

október 2-ára elkészítette a nevelésügyet is érintő programtervezetét, amelyben kifejtette, 

hogy „az oktatást a magyar nép demokratikus hagyományainak megfelelően új szellemi és 

pedagógiai alapokra helyezi.”
170

 A Vörös Hadsereg jelenléte privilegizált helyzetet 

teremtett a kommunisták számára, ami abban is megnyilvánult, hogy a párt elsőként tehette 

közzé – az 1944. november 30-i debreceni Néplapban – a programját. Itt fogalmazták meg 

azt a kívánalmukat, hogy a nemzetnek tevékenyen részt kell vállalnia az ország 

felszabadításában, valamint az általános és titkos választójog, a földosztás követelése 

mellett a szövetséges nagyhatalmakkal és a szomszédos országokkal való baráti 

kapcsolatok kialakításának fontosságára is felhívták a figyelmet. A háborús körülmények 

azonban ekkor még nem tették lehetővé, hogy a kidolgozott programokba bekerülhessenek 

kultúrával kapcsolatos álláspontok megfogalmazásai (Molnár, 1980).  

A művelődéssel kapcsolatos kívánalmak először az 1945-ben pártszinten elfogadott 

programokban jelentek meg, amelyekből már tükröződött, hogy a művelődéspolitika a 

szervezet általános politikájának részévé vált. A művelődési kérdéseken belül az oktatás, 

valamint a népművelés ügye már ekkor kiemelt hangsúlyt kapott.
171

 A Magyar 

Kommunista Párt a népfrontos politika híveként a kultúráról való elképzeléseit próbálta 

összeegyeztetni más pártok koncepcióival. Ennek az elképzelésnek a kivitelezése ekkor 

még egyszerűnek tűnt, hiszen mindenki a kultúra demokratikus átalakításában volt érdekelt 
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 A szovjet hadsereg már 1944. szeptember 25-én átlépte a trianoni Magyarország határát, december 26-ára 

pedig körbezárják a fővárost, amit 1945. február 23-ára szabadítanak fel a német és nyilas uralom alól. A 

fegyveres harcok 1945. április 13-ára fejeződnek be hazánkban. 
169

 A Moszkvából hazatérő kommunista vezetők ekkor azzal a szovjet ukázzal kezdték meg a legális politikai 

tevékenységüket, hogy nem szabad még a hatalomra törniük, se a proletárdiktatúrát kilátásba helyezniük. 
170

 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai és dokumentumai. Budapest, 1967. 

28. o. 
171

 A pártnak 1919-es Tanácsköztársaság  idejéből ugyan maradt még művelődéspolitikai „tapasztalata”, 

viszont ezeket nem lehetett – és nem is akarták –  1945-re átkonvertálni. 
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(N. Szabó, 2014). Ezek ellenére éppen a kommunisták népműveléssel kapcsolatos 

elképzelései tértek el leginkább a többi párt felfogásától, mivel azt a kezdetektől politikai, 

azon belül is propaganda, valamint agitációs célokra óhajtották felhasználni.  

A párton belül a kulturális ügyekkel elsőként a „Tömegszervezetek Osztálya” 

kezdett el foglalkozni, még 1945 tavaszán. A feladatok nagyságát felmérve alakították ki 

azt a Kulturális Osztályt, melynek első teendői közé tartozott a MKSz támogatása mellett a 

tömegszervezetek kulturális osztályainak megszervezésében való közreműködés, valamint 

a munkás színházak segítése (N. Szabó, 1992). 

Érdekes javaslat született Hay Gyula és Hont Ferenc tollából 1945 nyarán, 

amelyben egyrészt egy, a koalíciós alapon álló, az országban működő kulturális 

egyesületek vezetését magára vállaló csúcsszervezet felállítását látták célszerűnek, 

másrészt pedig a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai által közösen felállítandó és 

azok kulturális tevékenységét támogató „Demokratikus Kultúrszövetség” létjogosultsága 

mellett érveltek.
172

 Ez a javaslat azonban nem valósulhatott meg, éppen a népfrontos 

politika előtérbe helyezése miatt.  

A pártban is egyre több olyan központi szervezeti egység is felvállalta a kulturális 

munka segítését, mint a Propaganda Osztály, amely a nyár folyamán parasztoktatás 

megszervezését tervezte.
173

 Ezek ellenére az is igaz, hogy 1945 tavaszán a falvakban még 

nem a művelődési élet megindítása volt a legsürgősebb feladata a helyi pártszervezeteknek 

sem,
174

 viszont az már ősszel esedékesnek tűnt, ezért is kezdték el kiépíteni a falusi 

vándortanítók hálózatát. A mozgalom elsődleges céljaként a választások befolyásolása 

mellett a „reakciós” katolikus egyház háttérbe szorítását tűzték ki (Czigler, 1984). A 

kultúrmunka egységesítéséhez az is hozzájárult, hogy a Magyar Kommunista Párt 

ideiglenes szervezeti szabályzatát már 1944. november 12-én elfogadták, amit az 1946. 

szeptember 28. - október 1. között tartott kongresszuson módosították csak.
175

 Továbbá a 
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 PIL 274.f. 21./79. ő.e. 
173

 PIL. 274. f.  21./ 1. ő.e. 
174

 A falusi pártszervezetek munkájára azért is lehettek nagy befolyással a helyi körülmények, mert a párt 

vezető szervei ekkor még alig figyeltek a kultúrmunkára, hiszen a gazdaság stabilizálása volt a priori 

feladatuk. 
175

 A módosított szabályzat szerint a népműveléssel kapcsolatos ügyek a  két alosztályra tagolt Propaganda 

Osztály hatáskörébe tartoztak. Az egyik, a Bíró Zoltán vezette Propaganda Alosztály, melyhez a pártoktatás 

megszervezését kapcsolták feladatként, illetve az Agitációs Alosztály Orbán László vezetésével, ide tartozott 
az agitációs munka, a röplapokkal, a plakátokkal, a sajtóval és a rádióval kapcsolatos tevékenység valamint  a 

„kultúrmunka” is. 1945-re megmaradt az Agitációs Alosztály, viszont kialakították mellette a szuverén Sajtó, 

az Oktatási illetve a Kulturális alosztályt. 1947 folyamán pedig kialakították a Népművelési Alosztályt is.  
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népművelési tevékenység beindítását az is segítette, hogy a nyár végére már a teljes 

kultúrmunkát a Propaganda Osztály hatásköre alá vonták,
176

 ami magával hozta a pártérdek 

hangsúlyosabbá válását.
177

 Helyi szinten a kommunista párttitkárok legjellemzőbb 

kultúrmunkája ekkor az énekszámokból, zenélésből, szavalatokból álló alkalmi műsorok 

megszervezése volt, amit a népkönyvtári állomány feltérképezése, és a jegyzék alapján 

történő selejtezéssel kapcsolatos teendők egészítették ki. Viszont a művelődési lehetőségek 

megszervezését több tényező hátráltatta, melyek közül talán legmeghatározóbb azzal az 

értelmiséggel kapcsolatos bizalmatlanság volt, amely addig a kulturális alkalmak 

megszervezésének egyik kulcscsoportjaként tevékenykedett. Ebből adódóan nem merték 

rájuk bízni a népműveléssel kapcsolatos feladatokat, miközben a párt káderei ekkor még 

nem voltak alkalmasak e területen (sem) helyettesíteni a fenti réteget. (Czigler, 1984). 

A Központi Vezetőség 1945. december 15-én kiadott a Párt szervezeti kérdéseiről 

szóló határozatában leszögezte, hogy a „falusi pártszervezetekben döntő feladat, hogy a 

pártszervezetek működésének népi jelleget és tartalmat adjunk.”
178

 Ennek kialakítására 

előírták, hogy minden szervezetnek ki kell alakítania – lehetőleg a párthelyiségen belül – 

olvasóköröket, társas köröket, ahol lehetősége lenne a falubeliekkel kapcsolatot kiépíteni. 

Tanácsként szerepelt ezenfelül az is, hogy lehetőleg a falusi pártszervezetek élére olyan 

parasztembereket válasszanak, akik tekintéllyel bírnak az adott közösségen belül és 

akiknek „a kiválogatása és nevelése elsőrangú pártfeladatunk.”
179

 

Az ideológia megjelenítő eszköze ezek után az agitáció és a propaganda lett. Ennek 

a két „módszernek” nem a meggyőzés volt a célja, hanem a szervezés. A propagandát 

cselekvésösztönzőként illetve a kommunista eszme támogatásának megnyeréséhez 

használta a párt. Az agitáció viszont már egy szűkebb területet jelentett, amelynek feladata 

az általános irányelvek aktualizálása, helyi szinteken és körülmények közti alkalmazása 

volt, ezért is nevezték „mikropropagandának” (Halász, 2013). Mindkét megközelítési 

módnak célja tehát a tömegek megnyerése volt, amelyhez a kultúrát és a művelődési 

alkalmakat is felhasználták a kezdetektől fogva. 
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 Az Osztály tevékenységének három fő területe volt: a pártoktatás, az agitáció valamint a kultúrmunka. 
177

 Ezeken felül a minisztérium illetékes ügyosztályán ekkor még alig volt kommunista párttag, de nem 

jelentett gondot, mert az MKP ekkor még úgy gondolta, hogy a VKM VIII. ügyosztálya a leginkább 

progresszív szellemben dolgozó osztály. 
178

 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai, 1944-1948. 188-189. o. 
179

 Uo. 
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2.2.4. Nemzeti Parasztpárt  elképzelései az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésről a II. 
világháború után     

 

A II. világháború utáni magyar politikai paletta legfiatalabb pártja az az 1939-ben 

megalakult Nemzeti Parasztpárt volt,
180

 amely már a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 

aktív résztvevőjeként kapcsolódott be az Ideiglenes Nemzetgyűlés munkálataiba. 1945 

elejére készítette el a „Mit akar a Nemzeti Parasztpárt?”című röpiratát, amelyet a 

szeptember 1-jén kiadott „A Nemzeti Parasztpárt kiskátéja” követett. Ebben már említés 

szintjén foglalkoztak a népműveléssel, hiszen olyan Paraszt – és Munkásegyetemek 

felállítását szorgalmazták, ahol esti tanfolyamok elvégzése után a rátermett hallgatók 

lehetőséget biztosítanának egy szakképzettséget megszerzésére. Kitért a program az 

értelmiségiek helyzetére is, melynek hangvételéből kiérződött az NPP bizalmatlansága. Az 

értelmiségi helyzet megoldása érdekében paraszt és munkásszármazású személyeket 

delegáltak volna az értelmiségiek mellé. Az új paraszti származású értelmiségi csoport 

kinevelésében pedig fontos szerepet szántak a népfőiskoláknak.  

Nemcsak az értelmiséggel kapcsolatos nézetekben, hanem a politika más 

aspektusaiban is 1945 elején tetten érhető volt az NPP és a kommunista párt közeledése. 

Veres Péter, a parasztpárt elnöke május 5-én kijelentette, hogy pártja szoros kapcsolatot 

kíván kiépíteni a munkáspártokkal, hiszen a pártelnök a népi demokrácia alapjának 

kizárólag egy munkás-paraszt szövetséget tudott elképzelni. Ezzel a megnyilvánulásával a 

baloldali elköteleződését kívánta reprezentálni a munkáspártok felé. A kommunisták ezt a 

nyitást pozitívan értékelték, ezért is alakulhatott ki az az együttműködés a két párt 

között,
181

 ami a kulturális életben is megnyilvánult
182

 (Tóth, 1972). A két párt között a 

közeledés ellenére voltak kulturális kérdésekben is nézeteltérések, főleg a népi írók 
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 A párt első helyi szervezete 1944. december 1-jén alakult meg Szegeden. Az ideiglenes vezetőség elnöke 

Veres Péter lett, alelnököknek pedig Erdei Ferencet és Darvas Józsefet választották meg. A fővárosi 

szervezetét Illyés Gyula irányította. A párt központi lapja ekkor már a Szabad Szó volt. 
181

 Rákosi, pártja 1945. augusztus 25-én megtartott központi vezetőségi ülésén fedte fel a két párt 

közreműködésének valódi szándékát: „Fel kell karolni a Nemzeti Parasztpártot, mellyel szemben a mi 

pártunkban igen sokan vétettek. Elvtársaink nem látják meg a Nemzeti Parasztpárt jelentőségét. Nem értik 

meg, hogy a Parasztpárt révén a demokrácia részére olyan paraszti tömegeket nyerhetünk meg, amelyek a 

Kommunista Párt hívására nem reagálnak. És hozzáférhetünk a falusi intelligenciához. A Nemzeti 

Parasztpárt, mint egyetlen igazi parasztpárt balról támadhatja a Kisgazdapártot, s ezért óriási szerepe 

lehet.” (PIL 274. f.  2./30. ő.e.) 
182

 A kisgazdapárt által létrehozott Parasztszövetségen belül  ugyancsak ez a két párt működött együtt. A 

művelődéspolitikai elképzeléseikben közös pont volt, hogy az oktatáspolitikában mindkét párt kiállt az 

általános iskola megteremtése, és annak államosítása mellett. 
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tevékenységének megítélésében.
183

 A szoros együttműködés magával hozta – természetes 

módon – az NPP-n belül kialakuló két tábor konfrontációját is. Amíg Kovács Imre, Farkas 

Ferenc, Illyés Gyula a kommunistáktól való valós távolságtartásban látták a párt 

szuverenitásának alapját, addig Veres Péter, Darvas József és Erdei Ferenc
184

 inkább a két 

párt közötti szorosabb kapcsolat kiépítésének híve maradt.
185

 Mindkét csoportban közös 

álláspont volt, hogy a „felszabadulás” egy lehetőség, aminek megragadásával a 

parasztságot fel lehet zárkóztatni és egy modern társadalomba integrálni. A művelődési 

alkalmak kiszélesítésének gondolatában látták az e célhoz vezető út egyik alapvető 

eszközét. A paraszti öntudat mélyítését és aktivizálását 
186

 a Parasztszövetségen keresztül 

kívánták erősíteni 1945/46 fordulóján.
187

 Ezért indították el a „parasztiskola” néven 

ismertté vált közművelődési tanfolyamaikat, ahol többnyire történelmi és irodalmi 

előadásokat
188

 hallgathattak az érdeklődők. A parasztiskolák mellett a párt kezdeményezte 

a parasztegyetemek és a népfőiskolák felállítását is, utóbbiakat Debrecenben és Pécsett 

létesítettek (Póth, 1985). 

 Az NPP mivel fontos ügynek tekintette a parasztság megnyerése mellett annak 

kulturális felemelését, megszervezte azt a Propaganda Osztályt, aminek vezetője Erdei 

Ferencet lett. Az osztály elsődleges feladatául a parasztpárt ideológiájának elterjesztését 

tűzték ki. Emellett propagandisztikus célokat is szolgáltak Muharay Elemér népi színjátszó 

csoportjai és Somogyi Imre határjáró mozgalma is.
189

 A párt vezetői ugyan 1945-ben 

kételkedtek a paraszt-demokrácia életképességében, ez azonban nem jelentette azt, hogy a 

paraszti kultúra elterjesztését ne támogatták volna. Illyés Gyula (1945) szerint e cél elérése 

érdekében a „forradalmi magyarság” eszményképét kell középpontba állítani, hiszen ennek 
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 A nézeteltérések részben abból adódtak, hogy az NPP-ben helyet foglaló népi írókhoz kötődő személyek 

idegenkedtek a kommunisták módszereitől. Ezen felül Keresztury Dezső miniszterségének megítélése is 

komoly konfliktusforrás volt a két párt között. 
184

 Erdei Ferenc és Darvas József is be akartak lépni a kommunista pártba, de erről Révai József lebeszélte 

őket, így „csak” titkos tagok lehettek későbbiekben.  Ekkoriban Veres Péter is kacérkodott az MKP-ba való 

belépésének gondolatával. 
185

 Az NPP és a szociáldemokraták közötti viszony már nem volt annyira kiegyensúlyozott, mint a 

kommunistákkal, hiszen az SzDP konkurenciát látott a parasztpártban a kommunistákkal való szövetség 

tekintetében. Más ok miatt, de a kisgazdáknak is az volt a céljuk, hogy az NPP-t leválasszák az MKP 

„oldaláról”. Eközben arra törekedtek, hogy a parasztpárttal szorosabb viszonyt alakítson ki, melynek alapját a 

Parasztszövetségen belüli együttműködésben látták. A parasztpártok kooperációjának a lehetőségét végül az 

NPP – a kommunistákhoz fűződő viszony miatt– utasította el. 
186

 A koncepcióval kapcsolatosan Bibó István úgy gondolta, hogy ehhez az „úri öntudat és a jobbágyi alázat” 

felszámolása szükséges. 
187

 Kiss Sándor, a szervezet igazgatója 1946. júniusi beszámolójában – idézi Kovalcsik, 2003 – ismertette, 

hogy addig 800 községben rendezett közműveltségi tanfolyamot 8000 főnek, és 18 állandó népfőiskolát 

működtet 600 fő részvételével a Parasztszövetség (Kovalcsik, 2003. 702. o.) 
188

 A népi írók műveinek ismertetése mellett Kassák Lajos és József Attila írásai is bekerültek a tematikába. 
189

 PIL 284.f. 6./1. ő.e. 
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a gondolatrendszernek a segítségével lehet megszabadítani a társadalmat az 

antidemokratikus jegyeitől, valamint bevonni a szegények rétegeit a társadalom 

vérkeringésébe. A demokrácia kiépítésének legfontosabb feltételei – vallották a pártban – a 

kulturális nyilvánosság megteremtése mellett a paraszti rétegek felől jövő igények 

kielégítése. Ezt próbálta megvalósítani az 1945 végén formálódó új népművelési 

irányvonal, a szabadművelődés, melynek minisztériumi irányítói is a Nemzeti 

Parasztpártból kerültek ki, Kovács Máté és Gombos Ferenc személyében. Ezzel 

elmondható, hogy 1945-től a hivatalos népművelés-politika a parasztpárt kezébe került 

ugyan, de ezen a területen is a hatalmat egyre nagyobb befolyással bíró – elvi és gyakorlati 

síkon egyaránt – a kommunisták gyakorolták. 

 

2.3. A szabadművelődés irányító szervezeteinek kialakítása 1945 folyamán 
 

2.3.1. A Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium újjászervezése 
  

1944 utolsó hónapjaiban – a nyilas uralom alatt – már tudható volt, hogy a szovjet 

csapatok fogják az országot megszabadítani a német uralomtól. Ez a vélemény és 

bizakodás éreztette a hatását az 1944. december 22-én Debrecenben megalakuló Ideiglenes 

Nemzeti Kormány összetételében, amelynek kultusztárcáját gróf Teleki Géza kapta meg. 

Teleki megválasztását több okra is vissza lehetett vezetni. Lényeges szempont volt a 

vallásossága, hiszen a vallás- és közoktatási tárcát csak katolikus személy kaphatta meg. 

Ehhez járult hozzá, hogy tevékenyen részt vett a Horthy-féle kiugrási kísérlet 

megszervezésében. Az a tény is mellette szólt, hogy ő is aláírta azt a memorandumot, 

amiben a fegyverszünet megkötésére szólították fel a kormányzót.  Sőt, Teleki Gézát is a 

Moszkvába kiküldött fegyverszüneti bizottság tagjává választották. Személye viszont a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium súlyát is tükrözte, hiszen a miniszter elődeihez 

képest egy „másodvonalbeli” politikusnak számított, aki megválasztását a fenti tények 

mellett édesapja – gr. Teleki Pál – emlékének is köszönhette. Ez a vérségi kapcsolat is 

közrejátszott abban, hogy a vezető munkáspártok kezdetektől bizalmatlanul figyelték – 

ebből adódóan éles kritikával is illették – a grófi családból származó miniszter 

tevékenységét. Ezt a viszonyulást érzékelteti Losonczy Géza (1945) cikke is, amelyben a 

Teleki vezette tárca tevékenységét summázta: „azokat a baloldali szellemű tanárokat, akik 

meggyőződésükért börtönviseltek, vagy állásukat veszítették, csak nagy nehezen 
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rehabilitálják, s nem kerülnek olyan helyre, ahol döntő szavuk lenne (…) A 

kultuszminisztériumban olyan urak ülnek, akik tíz évvel ezelőtt is ott ültek. A Teleki féle 

reakciós szellem kisöprése, a kultuszminisztérium s a közoktatásügy vezető személyeinek 

alapos felfrissítése (…) fontos követelése a pedagógusoknak.” (Losonczy, 1945. 2. o.). 

1944 decemberében a minisztérium Budapesten maradó tisztviselői közül Pusztai 

János miniszteri osztályfőnök jutott kezdeményező szerephez,
190

 akinek a tevékenységét 

először 1945. január 26-án a Budapesti Nemzeti Bizottság legalizálta azzal, hogy megbízta 

az ideiglenesen működő VKM pesti részlegének vezetésével. Teleki Géza miniszter pedig 

február 17-én hagyta jóvá Pusztai tevékenységi körét. Pusztai irányítása nem sokáig tartott, 

hiszen már 1945. március 16-án a kultuszminiszter Budapestre érve nemcsak a vezetést 

vette át, hanem meg is kezdte a tárca átszervezését. Teleki Géza (1945a) a „Köznevelés”
191

 

című folyóirat első számában adta közre programtervezetét, ahol kifejtette, hogy ugyan új 

elvekre kívánja helyezni az oktatás irányítását, de ehhez nem akar teljesen új struktúrát 

kialakítani, hanem a már meglévő rendszert kívánja átalakítva fenntartani. Véleménye 

szerint a művelődésnek két célja van: „legyen magyar és legyen az egész nemzeté”. Ezzel a 

nézőpontjával (és az osztályharc létjogosultságának tagadásával voltaképpen a polgári 

értékek melletti elköteleződését nyilvánította ki. Ezzel a programmal viszont a baloldali 

munkáspártok ellenszenvét váltotta ki, ami meg is maradt a miniszteri tevékenysége alatt. 

A minisztérium munkájáról 1945. január elejéig írásos dokumentum sajnos nem 

maradt fent. Az első irat, amely hűen tükrözte a minisztériumban végzett munkát, az 1945. 

január 9-i datálású dokumentum, amellyel Teleki kinevezte első beosztottait,
192

 akik ekkor 

még a Hóman Bálint minisztersége alatt is foglalkoztatott szakembereket jelentették. Az 

első „új” munkatárs az a szociáldemokrata Simon László volt, akit március 16-án a 

miniszterelnök nevezett ki államtitkárrá. Az ezt követő kinevezéseknek köszönhetően a 

hónap végére a tárcánál már 19-en dolgoztak főállásban.
193

 A munka elindításának 

dinamikáját jól tükrözi, hogy a budapesti minisztériumban 1945. március elején már négy 

szervezeti egység között osztották fel a teendőket: 

1. Általános ügyeket irányító csoport 

                                                           
190

 A VKM Debrecenben 1945. április 15-ig működött, majd az ottani apparátus is Budapestre költözött. 
191

A Köznevelés című folyóirat a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hivatalos sajtóorgánumának, a 

Néptanítók Lapja folytatása volt, melynek első száma 1945. július 15-én jelent meg. A lap első 

szerkesztőjévé Bíró Lakos Pált nevezték ki, akit Kiss Árpád váltott fel 1946 őszén. 
192

 A VKM létszáma 1945 január elejéig  mindössze öt fő volt. 
193

 A Minisztériumban dolgozó 19 személyből az MKP, SzDP, NPP, DPD egy-egy taggal képviseltette 

magát, a többiek pártonkívüliek voltak. 
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2. Élelmezést illetve biztosításokat intéző csoport (elsősorban a minisztériumban 

dolgozók számára) 

3. Illetmény, segély, családi pótlék számfejtéséért és folyósításáért felelős csoport 

4. Romeltakarítást, újjáépítés szervezését, anyagi, műszaki feltételek biztosítását 

intéző csoport (Welker, 1984). 

 Amíg a fővárosban kialakított tárcánál elkezdődött a tevékenységi körök szerinti 

ügyosztályok elkülönítése, addig a még működő debreceni minisztériumban nem 

alakítottak ki különálló szervezeti egységeket, így az ügyeket az előadók útján maga a 

miniszter intézte, egészen 1945. április 15-ig, amikor a debreceni apparátus is Budapestre 

költözött. A VKM újjáalakítása, – a debreceni egység megszűnését is figyelembe véve – 

ezen belül az új ügybeosztásának előkészítése 1945. április elején kezdődött el, amely 

munkálatok végére kialakított új szervezeti egységeket felállító szabályzatot a miniszter 

május 20-án hagyta jóvá.
194

 Az ügyosztályvezetők névsorát tartalmazó listán csak három új 

név szerepelt: Kovács Máté, Gombos Ferenc és Nemes József.  

A minisztériumban a következő ügyosztályok kialakítása került sor (Welker Ottó alapján): 

Ügyosztály 

megnevezése 
Feladatkör Vezető Létszám 

Elnök 

ügyosztály 

Központi igazgatás, nyilvánosság 

tájékoztatása, jogi- költségvetési ügyek 
dr. Pusztai János 17 

I. ügyosztály Katolikus egyházi ügyek dr. Beresztóczy Miklós 4 

II. ügyosztály Nem katolikus egyházi ügyek dr. Simon László 6 

III. ügyosztály 
Nevelési Ügyosztály (nevelők átképzése, 

OKT ügyei) 
dr. Kovács Máté 11 

IV. ügyosztály Iskolai ügyosztály dr. Bassola Zoltán 27 

V. ügyosztály 
Tudományos és Felnőttoktatási 

Ügyosztály 
Bisztray Gyula 14 

VI. ügyosztály 

Iskolánkívüli Népművelési Ügyosztály   

18 
a., Népművelési ügyek, iskolánkívüli 

testnevelési ügyek 
a) július 7-től Gombos Ferenc 

b., Egyesületi sport, a Nemzeti 

Sportbizottság ügyei 
b) helyettes dr. Mező Ferenc 

VII. ügyosztály Művészeti és Irodalmi Ügyosztály 
Vezetőt nem neveztek ki, de 

helyettes: dr. Takács Menyhért 
16 

VIII. ügyosztály Külföldi Kulturális Ügyek Osztálya dr. Paikert Géza 13 

IX. ügyosztály 
Gazdasági Ügyosztály (alapítványokkal 

foglalkozik) 
dr. Farbaky Zoltán 18 

X. ügyosztály 
A fegyverszünet végrehajtásával 

kapcsolatos ügyek 
Nemes József 7 

1. táblázat: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ügybeosztása 1945 végén 

                                                           
194

 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány fennállása alatt csak a III., és az V. ügyosztály ügyköreit módosították. 
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A táblázatból kitűnik, hogy az Iskolánkívüli Népművelési Ügyosztály 

munkaterületét ekkor még két vonalon képzelték el.
195

 Sajnos ezen munkacsoportok 

tevékenységéről részleteiben nem tudunk beszámolni, mivel a korszakban keletkezett 

iratok az 1956-os forradalom és szabadságharc ideje alatt megsemmisültek. (T. Kiss, 

1993). 

Teleki Géza ezt követően az ügyosztályok felett álló felügyeleti jogköröket 

alakíttatta ki, melyek alapján az Iskolánkívüli Népművelési Ügyosztály ellenőrzése 

Bereczky Albert
196

 államtitkár feladata lett. A minisztériumban a nehéz körülmények 

ellenére 1945 tavaszán elkezdődött a munka, amit jól érzékeltet, hogy Teleki Géza 

minisztersége alatt – tehát 1945. november 15-ig – 50 rendelet jelent meg, amely 

szabályozta az oktatás, kultúra kereteit. 

 Az ideiglenes VKM munkáját a Budapesten állomásozó Vörös Hadsereg mellett a 

Függetlenségi Frontba tömörülő pártok, a Budapesti Nemzeti Bizottság, valamint a február 

2-án megalakult pedagógus szakszervezet is „segítették”, annak ellenére, hogy a baloldali 

erők a kezdetektől kritizálták Teleki Géza tevékenységét, hiszen úgy vélték, hogy 

változtatás nélkül óhajtja a klebelsbergi, illetve a hómani időszak alatt érvényesülő 

kormányzati elveket továbbvinni (Rácz, 1962). A tárca megítélését nemcsak a Teleki 

Gézával szembeni fellépés érintette súlyosan, hanem a nehéz helyzetet a 600/1945. M.E. 

sz. rendelet is mélyítette, amely a nagybirtokrendszer megszűnését deklarálta. A 

minisztérium ugyanis a II. világháborúig 111.090 hold szántóval és 55.100 hold erdővel 

rendelkezett, amiből a fenti rendelet értelmében 1945 után csupán 700 hold szántót 

tarthatott meg (Kubinszky, 1947. 193. o.). A birtokok elvesztésén felül a 4050/1945. M.E. 

sz. rendelet a mezőgazdasági szakképzés irányítását is kivette a minisztérium hatásköréből, 

aminek megszervezését és felügyeletét a Földművelésügyi Minisztériumra testálták át. Erre 

a sorsra jutott a kereskedelmi szakoktatás, valamint az iparoktatás is, melyek a 

Kereskedelem – és Közlekedésügyi Minisztérium, illetve az Iparügyi Minisztérium kezébe 

kerültek át.  

A miniszter távozásakor megjelent a Köznevelésben egy interjú, amelyben Teleki 

Géza a munkájáról nyilatkozott. Itt a következőt fejtette ki: „tulajdonképpen, hogy őszinte 

                                                           
195

 Az „a” csoport feladatköréhez a következőket rendelték: társadalmi tevékenységek számbavétele, a 

kultúrmunka összehangolása, a kultúrmunka beindításához a kezdeményezés felvállalása, a nevelők képzése. 

A „b” csoport pedig az egyesületi sport ügyeit volt hivatott intézni. 
196

 Bereczky Albert 1945. április 24-én lett a VKM politikai államtitkára. Bereczky magánéleti szinten közel 

állt Tildy Zoltánhoz, hiszen a kisgazdapárti politikusnak a veje volt.(ÁBTL O-9047) 
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legyek, részleteiben nem is tudom megmondani, mit is akartam?! (… )Az én esetemben 

mindent romokban találtam. Egyetlen célom volt: az, hogy a magyar nép gerince ne törjön 

ketté.”
197

 

 

2.3.2. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Iskolánkívüli Népművelési Ügyosztályának 
tevékenysége 1945 őszéig 
 

 A harci események befejezésekor más szervezetekhez hasonlóan újrakezdte 

működését a Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága is,
198

 melynek 

vezetőjét, Füzesi Árpádot
199

 már éles kritikával illették pozíciójának betöltésétől kezdve.
200

 

A szervezet népművelési munkálatok elkezdését sürgette már abban a levelében is, amit a 

pedagógus szakszervezetnek küldött 1945. április 6-án.
201

 Indoklásai között szerepelt, hogy 

az új társadalom felépítésében fontos szerepe lehet a népművelésnek, ezért is arra kérte a 

szakszervezetet, hogy állítsa fel a saját népművelési szakosztályát. A leendő szervezeti 

egység feladatkörét hat pontban foglalták össze. Ezek alapján sürgősen be kívánták 

szervezni a szakszervezeten kívüli tanárokat és népműveléssel hivatásként foglalkozókat, 

és felhívták a figyelmet arra is, hogy gondoskodni kellene olyan szaktanfolyamok 

szervezéséről, melyek során a népművelési vezetőket felkészítik hivatásuk betöltésére. 

Továbbá a népművelés vezetésére alkalmas személyek kiválasztásának feladatával is 

megbízták volna a szakszervezetet.
202

  

Eközben a Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága is 

aktivizálta magát, hiszen már a tavasz folyamán politikai és társadalomtudományi 

előadássorozatot rendezett, amelynek célja a fasiszta propaganda örökségétől való 

megszabadulás volt. Ezekre az előadásokra, – amelyeknek prominens előadóit a pártok 

                                                           
197

 [Sine nomine] (1945): Teleki Géza távozásakor. Köznevelés, 1945. 1. 10. sz. 5-7. 
198

 A Bizottság titkári hivatala 1945.január 25-én kezdett el újra dolgozni. (PML XXIV.f./511. cs. 1. doboz) 

Bizottság ekkori munkatársai: Füzesi Árpád (Pest vármegyei népművelési titkár), özv. Kovács Antalné, 

Csatári János, Baráth Béla, Csatári István, Simon Béla, Zámbó M. Gabriella, Keresztes Margit, Borsos 

Lenke. Azelőtt, hogy a bizottság tagjaivá váltak volna, nekik is igazolniuk kellett, hogy 1939. szeptember 1-je 

előtt és utána se voltak politikai pártnak tagjai, és hogy nem vettek részt népellenes törvények és rendeletek 

végrehajtásában. 
199

 Nevét több helyen Füzessy-ként említik, akit még 1944. szeptember 29-én kelt 194.468/1944. XI. üo. 

rendelettel nevezték ki Pest vármegye népművelési vezetőjének. 
200

 Erre példa a Szabadság 1945. május 19-i számában „Viharsarok” címmel megjelent névtelen szerző cikke, 

amelyben Füzesi Árpádot olyan németbérencnek nevezte a cikkíró, aki éveken át terrorizálta és 

megfélemlítette tanártársait és hallgatóit. 
201

 SZKL 43. fond/15 őe. 
202

 A szakszervezeten belül ezen kérések ellenére is csak később alakították ki a népművelésért felelős 

szakosztályt. 
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maguk jelölték ki
203

 – a bizottság főként a fővárosi értelmiséget invitálta meg, azon belül is 

különösen az iskolák azon tanerőit, akiknek demokratikus szellemű átképzésére sürgősen 

szüksége volt a kormányzatnak.
204

 1945. június 5-étől pedig a bizottság elindította a 

„Demokrácia és nemzeti újjáépítés” című előadássorozatát
205 A Budapest Székesfőváros 

Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága akkor veszítette el irányító szerepét, amikor 

újjászervezték a Minisztérium Gombos Ferenc
206

 által vezetett VI. ügyosztályát.
207

 A Pest 

vármegyei Népművelési Bizottsága a 11087/1945. sz. átiratában
208

 adott hírt a Pest 

vármegye Szabadművelődési Tanács október 1-jei alakuló üléséről, ahol elnöknek Házi 

Árpád
209

 alispánt, helyettesének pedig Károlyi József, vármegyei főjegyzőt választották. 

Mivel az újonnan kinevezett VKM. ügyosztályvezető, Gombos Ferenc új alapokra 

kívánta helyezni a népművelés szervezését, ezért az alábbi célokat tűzte ki szervezete elé:  

1. a társadalom kulturális tevékenységének számbavétele,  

2. a kultúrmunka összehangolása,  

3. a társadalom szabadművelődésének támogatása,  

4 önálló akciók szervezése, ott ahol hiányzik a kezdeményezőkészség,  

5. nevelők nevelése. (Simándy, 1945. 8. o.)  

                                                           
203

 A Függetlenségi Frontba tömörülő pártok küldötteivel előzetes tárgyalás alapján az előadássorozat az 

Egyetemi Kísérleti Fizikai Intézetben május 4-én indult el. Előadók: Csormoky Viktor: A demokrácia, Mód 

Aladár: A munkásmozgalmak története, Justus Pál: A szocializmus, Vázsonyi Endre: A nyugati 

demokráciák, Kállai Gyula: A Szovjetunió, Darvas József: A magyar parasztság története, Kovács Imre: A 

magyar földreform, Rubletsky Géza: A magyarság és szomszédai, Szakasits Árpád: A béke és az újvilág 

kialakulása. 
204

 BFL IV. f. 1502 átlag 153. doboz, 86/1945 
205

Az előadássorozat kurzusai a következők voltak: Oltványi Imre: A gazdasági újjáépítés. Hermann László: 

Ipari újjáépítés, Révai József: Az értelmiség szerepe a demokratikus Magyarországon, Beér János: Jogalkotás 

a demokratikus Magyarországon, Pogány Ö. Gábor: Művészet a demokratikus Magyarországon, Fischer 

József: Budapest újjáépítése. (BFL IV. f. 1502 átlag 153. doboz, 145/945) 
206

 Az ügyosztály élére 1945. július 7-én nevezték ki Gombos Ferencet. 
207

 Kezdetektől az ügyosztály tagjai voltak: Katona Géza (személyi-szolgálati ügyek), Novágh Gyula 

(művészeti ügyek, szabadművelődés felsőfokú iskolák), Dr. Szöllősy Dániel (jogi ügyek), Dr. Szecskő Károly 

(költségvetés), Simándi Béla (alföldi vármegyék szabadművelődési ügyei), Földes Ferenc (tiszántúli 

vármegyék szabadművelődési ügyei). Dr. Szathmáry Lajos (dunántúli vármegyék szabadművelődési ügyei), 

Dr. Victor János (Híradó, könyvek, folyóiratok), Hollóssy Béla (anyagi ügyek, összekötő), Dr. Hetényi 

Rezsőné (számadási könyvek vezetése). 
208

 Az átirat a szervezetet még hagyományosan „Pest vármegye Szabad Népművelési Tanács” néven 

említette, amelynek ekkor 93 tagja volt. 
209

 Házi Árpád (1908-1970) 1929-ban csatlakozott az illegális KMP-hez. 1936-ban letartóztatták, 1937-ben 

pártutasításra belépett az MSZDP kispesti szervezetébe; 1941-től végrehajtó bizottsági tag. Az ostrom után 

Pestlőrincen részt vett az MKP-szervezet létrehozásában, párttitkár lett, egyben a Pest–Pilis–Solt–Kiskun 

Vármegyei Nemzeti Bizottság elnökségi tagja. 1945 áprilisában kinevezték a vármegye alispánjává. Az MKP 

1946. évi, III. kongresszusán bekerült a Központi Vezetőségbe. 1948-ban alispáni tevékenységéért Kossuth-

díjat kapott. (http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/kislex/biograf/hazi.htm) 
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Ezen célok megvalósítása érdekében az ügyosztály tevékenységét a 

megalakulásától 1945 végéig három területre koncentrálta. Feladata volt saját szerepének 

meghatározása, amelyhez szorosan kapcsolódott a Horthy-rendszer időszakában működő 

népművelés (le)értékelése, és az attól való elhatárolódása valamint az új rendszer 

alapelveinek meghatározása. A második csoportba lehet sorolni azt a rendeletalkotási 

tevékenységet, amely révén elkezdődhetett az új, szabadnevelési/művelődési 

intézményrendszer állami és társadalmi szervezeteinek kiépítése. Harmadik nagyobb 

volumenű kezdeményezés a népművelési tevékenységről számot adó időszakos kiadvány, 

a „Szabadnevelési Híradó” elindítása volt. 

Az ügyosztály első teendői közé sorolta a népművelési értekezletek tartását, 

amelyeken keresztül az új rendszer alapelveiről kívántak tájékoztatást nyújtani. Ennek 

érdekében már 1945. július 23-án megbeszélést hívtak össze az ügyosztály dolgozói 

számára, ahol megegyeztek abban, hogy az új népművelés alapját a szociológia, a 

neveléslélektan és a magyarságtudomány szellemében fogják lefektetni.
210

 Gombos Ferenc 

felszólalásában arról az érdekes fejleményről számolt be, miszerint a munkáspártok 

számára engedélyezték a képesítést adó tanfolyamok megrendezését, amiért addig az 

iskolán kívüli népművelés vezetése volt a felelős. Az ügyosztályvezető ezt nem kifogásolta 

– valószínűleg nem akart konfrontálódni a munkáspártokkal – mivel véleménye szerint így 

az ügyosztály a „nevelő hatású” tanfolyamok megszervezésére tud koncentrálni a 

későbbiekben. Ezt követően Bereczky Albert azt az új alapkoncepciót vázolta fel, mely 

szerint: „nem hivatalból leereszkedő népművelésre van szükségünk, hanem a nép 

öntevékeny, tehát önnevelő, önművelő munkáját kell elősegítenünk.”
211

 Ez valójában azt  

jelentette, hogy az ügyosztály nem vállalkozott a centralizáló szervezet szerepére, hanem 

csupán a kulturális kezdeményezések összefogását, támogatását és ellenőrzését vállalta 

magára. 

1945. augusztus és szeptember hónapjaiban az ország hat pontján – Pannonhalmán, 

Pécsett, Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon és Budapesten – népművelési 

értekezleteket tartottak. Ezeken a gyűléseken – a pannonhalmi megbeszélés
212

 

jegyzőkönyvét ismerve
213

 – a VKM delegáltjai, illetve a pártok és szakszervezetek 

képviselői vettek részt. A Pannonhalmán tartott értekezleten Gombos Ferenc egyebek 
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 SZKL 43. fond /15 őe. 
211

„Átszervezik az iskolánkívüli népművelést” címmel adtak hírt az értekezletről valamint e tudosításban 

idézték az államtitkár szavait is. (Köznevelés, 1945. 1. 4. sz. 14-15. o.)  
212

 A pannonhalmi értekezletet 1945. augusztus 21-28 között tartották. 
213

 OSZK Kt. 2110/10. 



86 
 

mellett az öntevékenységen alapuló népművelés lehetőségeire hívta fel a figyelmet, amely 

mellett a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetséggel (továbbiakban MADISz) való 

együttműködés fontosságára is kitért. A népművelés jövőjével kapcsolatban optimistán 

fogalmazott, amikor kijelentette, hogy „nehogy azt tessék hinni, hogy a demokratikus, 

szocialista fordulat magával hozná akár a vallásos meggyőződésnek, vagy a nemzeti érzés 

visszautasítását!”
214

 Tárnok Gyula az SzDP képviselőjeként a népműveléstől a társadalmi 

rétegek közelebb hozását várta, valamint kifejezésre juttatta azt az igényét, hogy a városi 

tehetséges munkásokból szellemi vezetőket kellene a népművelésnek kiképeznie. Pókay 

Zsolt, miniszteri titkár pedig úgy látta, hogy „eddig a fegyverek, most a szellemek 

harcolnak. A lelkekért folyó harc folyik. Folyik ez a harc azért, hogy melyik gondolat, hogy 

melyik világnézet, melyik egyesület, párt szerzi meg az emberek lelkét.”
215

 A fenti célokkal 

párhuzamban a népművelés feladatát a különböző pártok közötti közvetítőszerepben 

láttatta. Végezetül Bécsi Attila, az MPSzSz nevében szólalt fel, aki a népművelés szerepét 

az erre a pályára alkalmas tanítók kiválogatásában látta.  

1945. október 26-28. között Budapesten megrendezésre kerülő szabadnevelési 

vezetők első értekezletén,
216

 a résztvevők megegyeztek a hivatalos munkarendben, illetve 

támpontokat kívántak adni a különböző társadalmi szervezetekhez való viszonyuláshoz. 

Gombos Ferenc felszólalásában kitért arra, hogy az új rendszerben szabad a nevelés, mert 

mentes az iskolai kötött formáitól. Céljaként pedig a magyar kultúra általános fejlesztését 

jelölte meg. Hangsúlyozta, hogy akkor tudja ezt elérni a rendszer, ha a pártok mellett ki 

tudják alakítani az együttműködést az egyházakkal, a szakminisztériumokkal, és a 

pedagógus szakszervezettel.
217

 Szöllősy Dániel pedig ismertette a szabadnevelési hálózat 

kiépítésének alapelveit.
218

 Itt határozták el, hogy az MPSzSz-en belül
219

 külön népművelési 
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 Uo. 2.o. 
215

 Uo. 3. o. 
216

 A nyitóbeszédet Bereczky Albert tartotta „Új szellem az iskolánkívüli nevelésben” címmel. Felszólaltak 

még Gombos Ferenc (szervezési feladatokról), Szöllösy Dániel (tanácsok megszervezéséről), Katona Géza 

(jogi kérdésekről), Keszthelyi Ferenc (pénzkezelésről), Kiss Mihály (iratkezelésről), Árpás Ferenc 

(népfőiskolák létrehozásáról), Horváth Benő (gazdátlanná vált kastélyok megszerzéséről a szabadművelődés 

számára), valamint Simándi Béla (sajtó szerepéről). 
217

 Szabadnevelési vezetők háromnapos budapesti értekezlete. Köznevelés, 1. 10. sz. 13.  
218

 Érdekes a szóhasználat, hiszen miközben ezen az értekezleten is a „szabadnevelés” fogalmát használják, 

ekkorra már megszületett az a VKM rendelet, amely az „Országos Szabad Művelődési Tanács” felállításáról 

gondoskodott. 
219

 1945. február 2-án nyilvános közgyűlésen alakult meg az Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete, a 

következő tagozatokkal 1. óvónői, 2. tanítói, 3. tanári, 4. polgári, 5. középiskolai, 6. kereskedelmi iskolai, 7. 

zenepedagógusi, 8. énekoktatói. Tagozatokon kívüli szakosztályok is működnek: kulturális, népművelői, 

külügyi, ifjúsági írók, pedagógiai, művészeti, jóléti, stb. 
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szakosztályt szerveznek, melynek elnökéül Földes Ferencet, társelnöknek Bató Gézát 

választották meg.
220

  

Ezekben a hónapokban kezdődött meg a VKM és a Földművelésügyi Minisztérium 

(továbbiakban FM) közös munkája a népművelés terén. Az együttműködés alapját az FM 

által 500 községben megszervezett három hónapos gazdasági tanfolyam adta, ugyanis a két 

minisztérium előzetes egyeztetése révén a szabadnevelés vidéki szervezetei 30 óra erejéig 

közműveltségi kurzust tarthattak a tanfolyam keretén belül. Ezzel próbálták meg a magyar 

közösségi tudat felébresztése mellett tájékoztatni a résztvevőket a társadalmi és az állami 

élet fontosabb eseményeiről.
221

 

Az ügyosztályvezető már szeptember 11-én kiadott VKM 45662/1945./VI. a. üo. 

rendeletében felhívta a népművelés-vezetők figyelmét október 6-a
222

 megünneplésére. 

Indoklásában kifejezte, hogy „az új szellemű népművelés egyik legfontosabb feladata, hogy 

bizonyos alkalmak megünneplésére a társadalmi egyesületekkel, politikai pártokkal, ha 

mód van rá, az egyházakkal karöltve közös ünneplést rendezzünk.” Egyebek mellett 

Gombos Ferenc a Pest vármegyei Iskolánkívüli Bizottságot is felszólította, hogy lépjen 

kapcsolatba a fent említett szervezetekkel.  

Az ügyosztály 1945. október 8-i körlevelében pedig támpontot kívánt adni az 

iskolarendszeren kívüli nevelés irányítóinak a teendőik elvégzéséhez. Megállapította az 

irat, hogy a vármegye vagy a város népművelési vezetőjének szoros kapcsolatot kellene 

kiépítenie a társadalmi szervek helyi csoportjaival, akikkel egy közös éves munkaterv 

megalkotása is előremutató lenne. Ezzel a kezdeményezőkészséggel lehetne egy hosszú 

távú együttműködést kiépíteni, amely a helyi „demokratikus szellemű nevelő-oktató 

munkára alkalmas” személyek bevonásával válhat igazán eredményessé. Gombos Ferenc 

ugyan megfogalmazta a nevelési célokat,
223

 ami az „önállóan gondolkodni tudó, helyes 

ítéleteket alkotni tudó, demokratikus magatartású, jellemes ember” kiművelése, viszont 

saját bevallása szerint nem tud ehhez módszertani javaslatokat tenni, így ezeknek 
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 Földes itt indítványozta, hogy a népnevelési vezetők csatlakozzanak a Szakszervezet központi népnevelési 

szakosztályához, illetve a vidéki tagozatokat is kérte, hogy alakítsanak ki népnevelési szakosztályokat. 
221

 A 30 órás előadássorozat tananyaga a következő volt: 1. Történelem: (Kossuth, Széchenyi, a 

szabadságharc története, a 19. századi magyar társadalom, a megoldatlanul maradt társadalmi, gazdasági, 

művelődési kérdések), 2. Irodalom: Ady, Móricz, Szabó Dezső, 3. Néprajz: néphagyományok ismertetése, 4. 

Társadalmi ismeretek (a parasztság története, helyzete), 5. Alkotmánytani ismeretek (demokratikus 

államberendezkedés) A nagy érdeklődés lehetősége miatt a megállapodás szerint ezeket az előadásokat bárki 

meghallgathatta. 
222

 A miniszteri tanácsos szerint október 6-a megünneplése kiváló alkalom a „sok évszázados német 

elnyomás és befolyás elleni tiltakozásra.” (PML XXIV.f./511. cs. 1. doboz) 
223

 Gombos Ferenc a népnevelés elé négy feladatot tűzött ki, a politikai, az erkölcsi, az egészségügyi nevelést 

valamint magyar szellemiséggel átitatott gyakorlati ismeretek átadását. 
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kimunkálását a népművelés vezetőire bízta. Végezetül a népkönyvtárak fasiszta szellemű 

könyvektől való megtisztításának fontosságára figyelmeztet (Dancs, 1988. 29-31. o.). 

 A 74.625/1945. VI. a számú rendelet kiadása is a munka beindítására szolgált, 

ugyanis ezzel kívánták megkönnyíteni a községekbe kiszálló képviselők utazását. 

Felhívták a polgármesterek figyelmét arra, hogy a rossz közlekedési viszonyok miatt nekik 

kell előfogatot biztosítani a miniszteri személyek számára. Az ügyosztály – mivel még 

nem rendelkezett kellő számú szakemberrel – rendelet szintjén próbált meg a téli 

hónapokra toborozni önkénteseket a pedagógusok köréből. A VKM 75885/1945. VI. a. üo. 

november 29-i rendelete a téli szünet alatt iskolai munkások, nem foglalkoztatott nevelők, 

tanárok/tanítók a népművelési munkába való bekapcsolását kívánta biztosítani 1946. január 

és február hónapjaira. A jelentkező tanárok feladatának tette meg erre az időszakra, hogy 

előadások, tanfolyamok tartása mellett a tanulók oktatásában is részt vegyenek.
224

 

Állami szinten Bereczky Albert államtitkár már június elején nyilatkozott a 

népművelés fontosságáról, adta hírül a Kis Újság hasábjain Simándi Béla. Az államtitkár 

éles különbséget tett a régi népművelés leereszkedő módszerei és a kiépülő, 

öntevékenységen alapuló népművelés között. Beszédében kifejtette az új irány 

alapgondolatát: „nem arról van szó, hogy a régi, az ún. iskolánkívüli népművelést 

átszervezzük, hanem egyenesen arról, hogy egészen újat kell csinálnunk (…) 

Társadalomnevelésről van szó, alapelv tehát, hogy egészséges társadalom a szellemi 

javakban való gyarapodást és elmélyülést maga végzi.” (Simándi 1945b. 5. o.) Emellett ő 

is támogatásáról biztosítja a pártok kulturális tevékenységét, viszont hozzátette, hogy ez 

csak akkor lehet eredményes, „ha nem pártérdekek, hanem a „mély, igaz egyetemes 

művelődés szolgálatában áll.” (Simándi, 1945b. 5. o.) Az államtitkár aláírása szerepel azon 

az 1945. október 8-án kiadott 62.132/115. VI. sz. rendeleten is, amely a szabadművelődés 

elvi irányításának szempontrendszerét fektette le.
225

 Kifejezésre juttatták: „az iskolán kívüli 

nevelésnek a társadalmi öntevékenységen kell épülnie. A nevelőtevékenység ereje és sikere 

a társadalmi szervek közreműködésében, illetve együttműködésében rejlik.” Ezért az 

államtitkár szerint a hivatali szervek legfontosabb teendője a társadalmi szervek 

tevékenységeinek támogatása.  
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 Az önként jelentkező pedagógusok e munkáért ugyan nem kaptak külön díjazást, de mint a község 

vendégei a lakhatás és az ellátás biztosítva volt számukra. 
225

 Ennek alapja az a demokratikus – és református – gondolkodás, ami kifejeződik egyrészt a társadalomba 

vetett hitben, az önművelés kibontakozása által, másrészt pedig az egyenrangú felek közötti együttműködés 

sikerességéhez való pozitív hozzáállásban. 
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A minisztérium 1945. november 9-i jelentésében az ügyosztály az addig elvégzett 

munkáról tájékoztatott, amely során az új népművelés rendszerének elvi alapjait 

lefektették. A demokratikus elvek érvényesítését ugyanis két, egymással párhuzamos 

vonalon folyó munka kereteinek a kialakításában látták. Egyfelől létre kívánták hozni a 

társadalom szabadművelődési munkájának eddig hiányzó, összefogó keretét, másfelől 

tervbe vették az iskolarendszeren kívüli nevelő-oktató munka hivatalos, állami 

szervezetének átalakítását. Ehhez viszont az kellett, hogy az ügyosztály világosan 

elhatárolja egymástól a társadalom szabadművelődési folyamatát és a hivatalos szervek 

által végzett iskolarendszeren kívüli nevelőmunka körét, valamint megteremtse a kettő 

kapcsolatát, s apparátusaik együttműködési lehetőségeit.  

A tárca ennek érdekében adta ki szeptember 6-án a 44.300/VI. a. 1945. sz. 

körrendeletét, amelyben elrendelték, hogy a megszűnt törvényhatósági népművelési 

bizottságok pótlására alakítsák meg az alispán vagy a polgármester elnökletével az 

ideiglenes vármegyei népművelési tanácsokat. A rendelet szerint e szervezetekbe meg 

kellett hívni a politikai pártokat, szakszervezeteket, egyházakat, helyi kulturális 

egyesületeket, valamint az eddig tevékenykedő népművelőket. Végezetül felszólították a 

vármegyék népművelés vezetőit a saját munkaterveik elkészítésére is. 

A VKM illetékes egysége ezeken kívül részt vett az Országos Szabadművelődési 

Tanács felállítására vonatkozó rendelettervezet kidolgozásában. Továbbá megalkotta azt az 

új szervezeti szabályzatot, amelynek révén lehetőség nyílt a törvényhatóságonkénti 

szabadművelődési tanácsok felállítására. A minisztérium arról is gondoskodott, hogy az 

iskolán kívüli nevelés eddigi szerveit az ún. Szabadnevelési Felügyelőségekké szervezzék 

át. Az újonnan kialakított hivatalokat függetlenítették a belügyi és tanügyi szervektől, így 

azok képviselői, az alispán, polgármester valamint a tanfelügyelő sem váltak 

automatikusan e szervek tagjaivá.
226

 Ezzel együtt a régi népnevelési titkári státuszt is 

eltörölték, és csak az általuk demokratikusan gondolkodónak vélt személyeket kérték fel a 

további együttműködésre. Egyelőre csak ideiglenes megbízást adtak számukra is, arra 

apellálva, hogy az 1945/46-os év után minőségi munkát felmutató személyek kapjanak 

csak – takarékossági szempontot figyelembe véve – állandó szerződést. Ez azt is 
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 Szervezeti szempontból is lényeges az október 9-én megalakuló „Népművelők Tudományos Társasága”, 

melynek elnökéül Bereczky Albertet, társelnökéül Moór Gyulát, valamint ügyvezetőjének Novágh Gyulát 

választották meg. Első választmányi gyűlését november 8-án tartotta a Társaság, ahol kialakították 

szakosztályait. 
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érzékeltette, hogy az ügyosztály már ekkor gondolkodott egy ”szabadművelődési státusz” 

létrehozásában. 

A társadalom kulturális életének irányításáért felelős testület felállításának 

gondolata augusztusban fogalmazódott meg, amikor már körvonalazódtak az ún. 

„Ötösbizottság”
227

 keretei, amelyen belül az MPSzSz többek között a MADISz-szal és a 

Magyar Nők Demokratikus Szövetségével (továbbiakban MNDSz) működött együtt. Az 

álláspontok és elképzelések sikeres egyeztetése után döntöttek egy ún. „Országos 

Művelődési Tanács”
228

 létrehozásáról. Ebbe a tanácsba azokat a testületeket hívta meg a 

VKM VI. ügyosztálya, amelyek nemcsak a népművelés gyakorlati megvalósításában 

vettek tevékenyen részt.
229

 A későbbiekben ezek a meghívott testületek az Országos 

Szabadművelődési Tanácsban is helyet kaptak. Az ún. „Ötösbizottság” felszólította az 

ügyosztályt, hogy mondjon fel minden népművelési titkárnak, sőt ezen túlmenően magát a 

Népművelési Titkári intézményt is szüntesse meg, és helyébe egy új intézményt, az ún. 

„Közművelődési Titkári Szervezetet” állítsa fel. A tanács feladata ezen túlmenően még a 

népművelést végző hivatalos szervek irányítása, tanácsokkal való ellátása, ellenőrzése, 

illetve helyi tanácsok létrehozása volt. Végezetül a bizottság egy szűk körű elnökség 

felállítását is szorgalmazta. 

Ez a bizottság – amely a különböző társadalmi egyesületek megbízottaiból állt 

össze – készítette el az ügyosztály részére azt a rendelettervezetet, amelyben az OSZMT 

felállítására vonatkozó elképzeléseket, javaslatokat rögzítették. Vagyis nem az ügyosztály 

dolgozott ki rendelettervezetet, hanem „csak” a társadalmi egyesületek elgondolásait 

vitatta meg, s adta tovább a VKM illetékeseinek. Ebből a vitaanyagból született meg 1945. 

október 9-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által kiadott 12.100/1945. sz. 

rendelet,
230

 amely az Országos Szabadművelődési Tanács felállításáról intézkedett. A 
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 Ebbe a bizottságba az MPSzSz, a MNDSz, MADISz, Magyar Parasztszövetség küldött tagokat. 
228

 A Köznevelés 1. évfolyamának 5. számában megjelent egy hír „Az iskolánkívüli népművelés új 

módszere” címmel, ahol a már megalakuló tanácsról írnak: „szóhoz jut képviselői útján a társadalom minden 

olyan szerve, amelyik hivatalos kényszer nélkül valóban népművelő munkát végez, tehát a népművelés 

irányításába beleszólni joga is, kötelessége is. Semmi kétség: az iskolánkívüli népművelés dolgában ezután 

valóban minden másképp lesz, mint eddig volt.” (13. o.) 
229

 Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok, Szakszervezeti Tanács, Pedagógusok, Orvosok, 

Mérnökök, Jogászok Szabad Szakszervezete, Földmunkások Szabad Szakszervezete, Parasztszövetség, 

MNDSz, MADISz, Gyermekbarátok Szervezete, Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományos 

Akadémia, Teleki Pál Intézet, Győrffy Kollégium, Írók Szövetsége, Szovjet- Magyar Művelődési Társaság. 

VKM nevelési, tudományos és művészeti ügyosztályai valamint Földművelésügyi Minisztérium ipari, 

kereskedelmi, népjóléti ügyosztályai. 
230

 E jogszabály hatálytalanította a 123.500/1922. VKM rendeletet. Hivatalosan itt írták le először a 

„szabadművelődés” kifejezést, melyet később az ügyosztály megnevezésére is használtak. (A rendelet teljes 

szövegét lásd  Dancs, 1988, 43-45. o.) 
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jogszabályban egyebek mellett lefektették, hogy az új szerv a VKM tanácsadó 

szervezeteként „az iskolán kívüli nevelés ügyeit figyelemmel kíséri, a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter felhívására vagy saját kezdeményezéséből az iskolán kívüli 

nevelés minden kérdésében véleményt nyilvánít vagy javaslatot készít.” A rendelet szerint a 

tanács tagjait a miniszter nevezi ki három évre. 

 A demokratikus elvek alapján a tanácsba a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 

(továbbiakban MNFF) pártjain kívül a vallásfelekezetek, a Magyar 

Pedagógusok/Orvosok/Mérnökök/Jogászok Szabad Szakszervezetei, a Földmunkások és 

Kisbirtokosok Országos Szövetsége (továbbiakban FEKOSz), az MNDISz, MADISz, 

MKSz. valamint a Magyar Tudományos Akadémia delegálhatott tagokat. A tanácson belül 

– a rendelet alapján – három bizottságot kellett felállítani: szakmai bizottságot, politikai 

bizottságot, valamint nevelési bizottságot. A rendelet alapján a tanácsot az ún. Elnöki 

Tanács irányítja, melynek tagjai: a tanács elnöke, alelnöke, a bizottságok elnökei és a 

bizottságok tagjai közül delegált 2-2 személy. 
231

 

A meghívott pártok, kulturális és tudományos egyesületek listáját áttekintve 

észrevehető, hogy a baloldali szervezetek kaptak lehetőséget a népművelés befolyásolására 

e szervezeten keresztül, az egyházak viszont csak egy-egy taggal vehettek részt a 

tanácsban. Ezzel a rendelettel tehát megalakult az a szerv, amely a koalíciós időszak alatt 

az iskolarendszeren kívüli művelődés egyik irányító és befolyásoló testülete lett, így ennek 

a testület történetének bemutatásán keresztül is láthatóvá válnak azok a politikai 

folyamatok, amelyek meghatározták az ország, és egyben a szabadművelődés 

szervezeteinek későbbi sorsát. 

Az ügyosztály következő lépése a helyi tanácsok megalakításáról valamint a 

szabadművelődési felügyelői hálózat kialakításáról szóló rendelettervezet kidolgozása volt, 

melyet a minisztérium más ügyosztályainak is elküldtek véleményezésre. Javasolták a 

kerületi szabadművelődési tanácsok, mint tanácsadói testületek felállítását, ahol helyet 

kapnának a MNFF pártjainak, a vallásfelekezeteknek, a pedagógus szakszervezetnek 

képviselői, a FEKOSz, a Parasztszövetség, az MNDSz, MADISz, az MKSz delegáltjai 

valamint az alispán, a tisztiorvos, a polgármester, a tanfelügyelő, a tankerületi főigazgató, 

az ipari, szociális háziipari felügyelő és a gazdasági felügyelő is. 
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 Magyar Közlöny, 1945.151. sz. 
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A VKM Nevelési Ügyosztálya által visszaküldött levélben élesen kifogásolta, hogy 

a „helyi közösségek kulturális életét a legkülönfélébb kormányzati hatóságok irányítják, s 

így azok nem mindig és nem mindenben a helyi igények és szükségletek szerint, hanem 

csupán az egyes felső utasítások szerint alakulnak.” (Dancs, 1988. 34. o.) Ezért azt a 

megoldást preferálta volna, hogy a helyi kulturális szükségletek kielégítésére helyi 

kulturális bizottságokat állítsanak fel, melyek egységes irányítás alatt ki tudnák elégíteni a 

közösségi igényeket. A Jogi Osztály egyetértett azzal az állásponttal, hogy szükséges 

elkülöníteni az iskolán kívüli népművelés társadalmi illetve kormányzati szerveit. 

Felhívták a figyelmet viszont arra, hogy pontosítani kellene a felügyelőségek hatáskörét, 

valamint viszonyukat az állami, önkormányzati és egyházi hatóságokhoz. Kifogást emeltek 

az ellen is, hogy a rendelettervezetben nincsenek megnevezve azok az iskolai 

végzettségek, amelyek a felügyelői valamint az ügyvezetői munkára alkalmassá tehetik az 

aspiránsokat. Érdekes, és szinte jövőbelátó volt a Jogi Osztály azon megállapítása, mely 

szerint nem szerencsés az a helyzet sem, hogy a helyi tanácsban részt vesznek a 

törvényhatóság olyan vezető személyiségei, mint az alispán, a tisztiorvos, a tankerületi 

főigazgató, vagy a tanfelügyelő, akik természetes módon az őket foglalkoztató hivatalok 

álláspontjait képviselnék ezekben a testületekben is. Veszélyforrást láttak abban is, hogy a 

helyi szabadművelődési testületek munkájában olyan társadalmi egyesületek és pártok 

képviselői is részt vennének, akiket politikai célokat megvalósítása vezérel.
232

 Ez viszont – 

a Jogi Osztály véleménye szerint – a Horthy-rendszer idején tapasztaltakhoz hasonlóan a 

társadalom valódi képviselőinek kirekesztetésével járna együtt. Ha a helyi 

szabadművelődési tanácsoknak csak véleményező és javaslattevő szerepet szánnak a 

kormányzat oldaláról, akkor nem fogják tudni szerepüket betölteni, csak akkor tudnák, ha a 

testületeknek jogukban állna intézkedni is. Ki is jelentették a levelükben, hogy „beteg az a 

társadalom, amelyben a kulturális célokra való szervezkedés főként politikai alapon 

történik.” (Dancs, 1988. 37. o.) 

Az 1945-ös év végén tehát rendeletek sorában kezdtek körvonalazódni a keretek, 

melyeket a későbbiekben kellett mind az állami, mind pedig a társadalmi szervezeteknek 

tartalommal megtölteni.
233

 Az is érezhető volt, hogy ugyan véleményező szerepet 
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 A pártok népművelésbe való bekapcsolódásukról a kisgazdapárti szimpatizáns Simándi Béla 1945 

tavaszán is még azt hangsúlyozta, hogy ezellen senkinek sem lehet kifogása, különben is a népművelés nem 

állami, hanem társadalmi feladat, „politikai pártok ilyen irányú munkája több szabadságot, nagyobb 

nyilvánosságot hoz a népművelésnek, és újabb, nagyobb tömegeket” (Simándi, 1945a. 1. o.). 
233

 Az év végéig az ügyosztály a következő rendeleteket adta ki: 45662/1945. VI. üo (október 6-a 

megünnepléséről), 76/1945/ikn. rendelet (a helyi szabadművelődési tanácsok megalakításáról), 232/1945. VI. 

üo. rendelet (a helyi szabadművelődési tanácsok megalakításának sürgetéséről), 233/1945. VI. üo. rendelet (a 
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tulajdonítottak kezdetektől a helyi szabadművelődési szervezeteknek, mégis a hatalmat 

biztosító döntési jogkör a kormányzatot képviselő szabadművelődési felügyelő kezében 

maradt, így tulajdonképpen a helyi, vagy a kerületi szabadművelődési tanácsok szerepe 

kezdetektől fogva korlátozott volt. 

A Minisztertanács az év utolsó napján egy olyan előterjesztést adott ki,
234

 amiben 

az iskolarendszeren kívüli nevelés átszervezésére tett javaslatokat. A dokumentum 

összeállítói ugyanis „felemásnak” ítélték meg az addigi jogszabályalkotást, így új 

rendeletek kiadását sürgették. Megoldandó feladatnak tekintették a szabadművelődés 

terminusának elterjesztése mellett az iskolán kívüli nevelés társadalmi és hivatalos 

szerveinek egyértelmű elkülönítését. Szükségesnek látták továbbá az OSZMT mintájára a 

helyi, járási illetve kerületi tanácsok felállítását.
235

  

Az OSZMT felállítása után az ügyosztály hozzálátott a népművelési hírek 

terjesztésére szolgáló sajtóorgánum, az ún. „Szabadnevelési Híradó” szerkesztéséhez, 

melynek első száma 1945. október 25-én jelent meg. Az ügyosztályvezető programadó 

cikkében hangsúlyozta, hogy a kultúrának a híd szerepét kell betöltenie, hiszen „a magyar 

kultúra szolgálatának akkor is össze kell kapcsolni bennünket, ha politikai világnézet, 

gazdasági érdek esetleg más-más táborba állít. Mert párt és világnézet, osztályérdek és 

egyéni lét mind múlandók, de örök a nemzet és a nemzet kultúrája.” (Gombos, 1945. 1. o.). 

A november 10-i számban Karácsony Sándor így értekezett az újonnan kialakuló 

rendszerről, és annak nevelés céljairól: „bizony csak a nevelés lehet szabad (…) 

Növekedünk, ez az igazság. Amennyiben minmagunk növekedünk, növeljük az egész 

organizmust és ez a nevelés. Voltaképpen így hát: növekedvén nevelünk. Növekedésünkkel 

szinte kényszerítjük a közösség egyetemét a növekedésre.” (Karácsony, 1945c. 1. o.) Ebben 

a számban adták közre Bereczky Albert egyik beszédének részletét is, ahol az államtitkár a 

kereszténységet állítja a magyar kultúra középpontjába, emellett azt is kijelentette, hogy 

egy sajátos magyar utat kell kialakítanunk kelet és nyugat között.
236

 

                                                                                                                                                                                

gyermekek téli élelmezésének és felruházásának tárgyában rendezendő ünnepélyekről), 75885/1945. VI. a. 

üo.(a népművelés területén ideiglenesen foglalkoztatott tanárok/tanítók ügyében), 86.562/1945. VI/1. 

rendelet (a népművelés területén ideiglenesen foglalkoztatott tanárok/tanítók támogatása ügyében)  
234

 Az irat tulajdonképpen a 720/1946. ME. sz. rendelet indoklása. 
235

 Ezen tanácsoknak viszont nem kellett albizottságokat kialakítaniuk. 
236

 „A magyar élet csak kultúrélet lehet és kultúránk gyökere a kereszténységben van. Az új magyar életforma 

ereje, egészsége, jövendője attól függ, hogy mennyire érvényesül benne a humánum. Nemzeti missziónk 

viszont: becsületes testvérei akarunk lenni Keletnek és nem fogjuk megtagadni Nyugatot.”(Szabadnevelési 

Híradó, 1945. november 10. 5. o.) 
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2.3.3. Az Országos Szabadművelődési Tanács megalakulása 
 

Az október 9-én megjelent 12.100/1945. sz. rendelet intézkedett az Országos 

Szabadművelődési Tanács létrehozásáról. A testület december 10-én du. 4 órakor, 

Budapesten, az V. kerületi Alkotmány utca 3. 1. emeleti VKM Tanácstermében tartotta 

alakuló ülését. A Minisztérium képviseletében megjelent az újonnan kinevezett miniszter, 

Keresztury Dezső (aki az alakuló ülés elnöke is volt), Bereczky Albert államtitkár, Gombos 

Ferenc ügyosztályvezető és Szöllősy Dániel jegyzőkönyvvezető. Ezenkívül az OSZMT 

tagjai közül olyan prominens személyek is részt vettek az ülésen, mint Andics Erzsébet, 

Balázs Béla, Karácsony Sándor, Muharay Elemér, Sík Sándor, vagy Tamási Áron. Az ülés 

elején az államtitkár vázolta azokat az előzményeket és okokat, amelyek a tanács 

felállításához vezettek, majd javaslatot tett arra, hogy a testület az elnöki és az alelnöki 

pozícióra öt-öt személyt nevezzen meg, akik közül megválasztják a tisztséget betöltő 

személyeket. Az egybegyűltek az elnök személyére már ekkor leadták a szavazataikat. A 

titkos voksolás végeredménye: Dr. Karácsony Sándor 34, Dr. Hajnal István 12, Dr. Moór 

Gyula 12, Sík Sándor 11, valamint Kelemen Krizosztom 11 szavazatot kapott. 

A választási eredményekből jól látszik, hogy az elnöki pozícióra a vallási 

felekezetekhez kötődő illetve a tudományt képviselő személyek kaptak több szavazatot.
237

 

Az alelnöki posztra Fáy Aladár 12, Andics Erzsébet és Zsiray Miklós 8-8, Szabó Árpád 7, 

Hont Ferenc, Major Tamás, Ádám Jenő, Illyés Gyula, Tamási Áron 6-6 szavazatot 

kapott.
238

 Tehát az alelnöki posztra való jelölések számát tekintve elmondhatjuk, hogy itt 

inkább a pártemberek kaptak voksokat. 

A szavazás után Bereczky Albert javasolta, hogy az alakuló ülés küldje ki ugyanazt 

a bizottságot a tanács ügyrendjének kidolgozására, amelyet még a szervezet 

megalakításának előkészítéséhez hoztak létre. Az alakuló ülés felkérte Lukács Sándort 

(MPSzSz), Kelemen Sándort (Parasztszövetség), Ágoston Péternét (MNDSz) és Tímár 

Mátyást (MADISz), hogy legyenek tagjai a fent kért bizottságnak. Végeredményben az 

„Öttagú Bizottság” tagjaivá – amely kidolgozta a tanács ügyrendjét – Lukács Sándort,
239
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 Ekkor Karácsony Sándor a debreceni egyetem pedagógiai professzora, a református egyház tagja, Dr. 

Hajnal István a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Dr. Moór Gyula a 

Budapesti Tudományegyetem rektora, Sík Sándor  korábbi szegedi professzor, piarista szerzetes, Kelemen 

Krizosztom pannonhalmi főapát volt. 
238

 A legtöbb szavazatot kapott személyek közül Fáy Aladár képzőművész 1945-től a kisgazdapárt tagja, 

Andics Erzsébet a kommunista párt parlamenti  – Moszkvából hazatért – képviselője, Zsiray Miklós nyelvész, 

egyetemi tanár, az Országos Köznevelési Tanács igazgatóság és az MTA tagja. 
239

 Lukács Sándor (1914-1984) 1945-ig dolgozott, mint tanító. 1946-tól 1949-ig a Pedagógusok 

Szakszervezetének országos titkára volt, kommunista országgyűlési képviselő. 
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dr. Gegesi Kiss Pált,
240

 Kelemen Sándort,
241

 dr. Ágoston Péternét
242

 és Tímár Mátyást 
243

 

választották.
244

 Az OSZMT alakuló ülése ezzel a választással befejezte munkáját. Ezt 

követően az OSZMT
245

 csak 1946 tavaszán ült össze, elkezdve az érdemi munkáját. 

A szabadművelődés első, 1945 tavaszától 1945 végéig tartó korszakára 

összességében a kialakulatlanság mellett a viszonylag egységes szemlélet és az utóbb 

csalókának bizonyult remény volt jellemző. A népművelést formáló erők egyetértettek 

abban, hogy nem csak a fasizmus emlékeit kell eltávolítani, hanem az újrakezdés és a 

demokrácia érdekében új alapokra kell helyezni a népművelést. Emellett a korszak 

jellemzője volt, hogy ezen a területekben nem tisztázódtak sem a hatalmi viszonyok, sem 

pedig a feladatkörök. Meghatározó szempontként jelentkezett az az igény, hogy élesen 

határolják el a kialakítandó szabadnevelési/művelődési hálózatot a Horthy-rendszer 

népművelési struktúrájától. A különböző pártok, kulturális szervezetek közel azonos 

álláspontot képviseltek abban, hogy a két világháború közötti rendszer a saját védelme 

érdekében a népművelés területén is a hatalmon lévők érdekeit szolgálta – más rétegek 

szembeállításával – a „dolgozó rétegek” alacsony színvonalon tartásával, miközben 

irredenta, és fasiszta nézeteket terjesztett az értelmiségi és a paraszti rétegek körében. Az 

új iskolarendszeren kívüli népművelési irányzat vezetése ezekből a hibákból okulva 

próbálta az akkor hivatalos „demokratikus” elképzelések mentén a saját hálózatát kiépíteni, 

melynek gyakorlati megvalósítása az 1946-os esztendőre, és a Nemzeti Parasztpárt 

soraiból kikerülő új miniszterre, Keresztury Dezsőre várt. 
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 Gegesi Kiss Pál (1900-1993) orvos, gyermekgyógyász. 1945-ben tagja volt annak az öttagú budapesti 

Egészségügyi Tanácsnak, ami felelős volt a főváros egészségügyéért, járványvédelméért, és a klinikák 

újjáépítését szervezte. 
241

 Kelemen Sándor, újságíró. 1945–46-ban a parasztpárt tagja, a Parasztszövetség egyik vezetője. 1947-ben a 

Magyar Közösség elleni perben három és fél év kényszermunkára ítélték. 
242

 Ágoston Péterné, a szociáldemokrata párt tagja, aki egyben az MNDSz vezetőségi tagja is volt. 
243

 Tímár Mátyás 1943-tól SzDP tag, de 1945-ben átlépett az MKP-ba, s ugyanabban az évben belépett a 

MADISz-ba is. 
244

 MOL XIX – I– 41. 1. doboz 
245

 A tanács 1946 év eleji, eredeti tagságának névsorát lásd az 1. mellékletben. 
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3. fejezet: A szabadművelődésre vonatkozó elképzelések, tervek, 
intézkedések és intézmények kibontakozásának időszaka: 1946 
tavasza- 1947 nyara 

 

„legalább egy esztendő szükséges ahhoz, hogy induló munkák 

beágyazódjanak a meglévőségekbe, egy másik arra, hogy nem a 

levegőben, nem is általánosságban, de kifejezetten a meglévőségekbe 

gyökereztetve életképes terv és módszer lehetőségei megképződhessenek 

és újabb harmadik évben indulhat csak meg teljes gőzzel a most már 

tervszerű, céltudatos munka.” 

Karácsony Sándor, 1947. 

 

3.1. A pártok és a szabadművelődés kapcsolata  
 

3.1.1. Belpolitikai események a Tildy Zoltán és Nagy Ferenc kormány tevékenysége idején 
 

A második világháború utáni első hazai választásokat 1945. november 4-én 

tartották, melyen a Független Kisgazdapárt kapta meg a szavazatok abszolút többségét, 

hiszen 57%-kal zárta a voksolást. A kommunisták 17 %-os teljesítménye viszont elmaradt 

az általuk remélt eredménytől, még a szociáldemokraták is 20.000 szavazattal többet 

szereztek, elérve így a 17,4%-ot. A Nemzeti Parasztpárt közel 7%-os eredményével 

biztosította a parlamentbe való bekerülését.
246

 A választások eredményeit „tükröző” új 

koalíciós kormány november 15-ére állt fel, Tildy Zoltán vezetésével. A 14 

minisztériumból hetet a kisgazdák, hármat-hármat a kommunisták illetve a 

szociáldemokraták kaptak, egy tárcát pedig a parasztpártnak ítéltek oda.
247

 A 

kormányprogramot főleg a kommunisták követelései alapján állították össze, amelyek 

közül a legfontosabbak az értékálló pénz megteremtése, az állami jövedelmek fokozása, a 

közigazgatás demokratizálása, és a földreform befejezése voltak, amik mögé a 

szociáldemokraták és a parasztpártiak is felsorakoztak. 

                                                           
246

 A választások nyomán az FKGP 245, az MKP 70, az SzDP 69, az NPP 23, a PDP 2 mandátumhoz jutott. 
247

 Miniszterelnök: Tildy Zoltán (FKGP), Külügyminiszter: Gyöngyösi János (FKGP), Honvédelmi 

miniszter: Tombor Jenő (FKGP), Földművelési miniszter: Kovács Béla (FKGP), Közellátási miniszter: 

Bárányos Károly (FKGP), Újjáépítési miniszter: Antal József (FKGP), Tájékoztatási miniszter: Balla Antal 

(FKGP), Belügyminiszter: Nagy Imre (MKP), Közlekedésügyi miniszter: Gerő Ernő (MKP), Népjóléti 

miniszter: Molnár Erik (MKP) Kereskedelmi és szövetkezetügyi miniszter: Rónai Sándor (SzDP), Iparügyi 

miniszter: Bán Antal (SzDP), Igazságügy miniszter: Ries István (SzDP), Kultuszminiszter: Kereszury Dezső 

(NPP). Rajtuk kívül Dobi István, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád államminiszterként került be a 

kormányba. Ők rövidesen miniszterelnök-helyettesek lettek. A kormány visszhangja külföldön kedvezőbb 

volt a hazaiénál. Nagy Britannia és az USA is elismerte az új vezetést, a Szovjetunió pedig már október 15-én 

felvette a diplomáciai kapcsolatot hazánkkal.  
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A Tildy kormány első fontos intézkedésével mégis az államforma kérdését kívánta 

tisztázni. A köztársaság megteremtésének gondolatát először az SzDP vetette fel, és ezt a 

kezdeményezést kezdettől az NPP, később pedig a legnagyobb kormánypárt is 

támogatta.
248

 A nemzetgyűlés 1946. január 31-én fogadta el az 1946. évi I. tc.-t, a 

köztársaság megteremtéséről, amely másnap, február 1-jén lépett életbe Tildy Zoltán 

köztársasági elnökké való kinevezésével.
249

 Az új miniszterelnök pedig a kisgazdapárti 

Nagy Ferenc
250

 lett. A majdnem 16 hónapig regnáló új kormány tevékenységéhez két 

jelentős esemény köthető, hiszen egyrészt a háború utáni hiperinfláció letörésére tett 

kísérlet eredményeként a magyar pengő helyett a forintot vezették be 1946. augusztus 1-

jével,
251

 másrészt pedig aláírták a párizsi békeszerződést 1947. február 10-én, amellyel de 

jure is lezárult Magyarország II. világháborús részvétele. Szeptember 5-ével a győztes 

hatalmak visszaállították a trianoni magyar-román határt. Csehszlovákia javára 

módosították a magyar-csehszlovák határt. Magyarország gazdasági kötelezettségeit a 

Balkáni Gazdasági Bizottság tárgyalta, s 300 millió dollár jóvátételre kötelezte a magyar 

kormányt. A szárazföldi hadsereg létszámát 60 000, a légierőét pedig 5000 főben 

maximalizálták. 

A belpolitika eseményeit is befolyásoló szövetség jött létre 1946. március 5-én, 

ugyanis az MKP, az SzDP, az NPP és a szakszervezetek részvételével megalakult a 

Baloldali Blokk, amely már március 7-ére tüntetést szervezett a kormány politikája ellen. 

A tüntetés jelszava: "Ki a nép ellenségeivel a koalícióból!" Ezzel az akcióval 

megkezdődött az MKP politikájának új szakasza, melynek célja a legnagyobb 

kormánypárt, az FKGP fokozatos ellehetetlenítése, végső soron pedig a párt felszámolása 

volt, amit a történelemtudomány az ún. "szalámi taktika" néven ismer.
252

 Fontos lépés volt 

a hatalom megszerzésének folyamatában – ami kihatott a kultúra területére is – az 1946. 

évi VII. tc, meghozatala, amely szigorú büntetést rótt ki a köztársaság-ellenes, illetve a 

propaganda tevékenységet folytató személyekre, valamint azokra, akik ezekről a 

                                                           
248

 Mindszenty József hercegprímás viszont azt javasolta a miniszterelnöknek, hogy ne támogassa a 

köztársaság államformájának bevezetését, de ha muszáj, akkor döntsön erről egy népszavazás. E hozzáállás 

miatt is került a katolikus egyház a támadások kereszttüzébe, s lett „reakciós erőnek” bélyegezve. 
249

 A köztársasági elnököt a törvény értelmében a parlament választotta meg négy évre. 
250

 Nagy Ferenc (1903-1979) politikus, az FKGP nemzetgyűlési képviselője. 1945 aug. 20-ától pártja elnöke. 

Az Ideiglenes Nemzeti kormányban 1945 május 11-étől november 1-éig újjáépítési miniszter, az 1945-ös 

választásokat követően pedig 1945 november 29-től 1946 február 5-ig a Nemzetgyűlés elnöke. 1946 február 

4- 1947 június 1 között miniszterelnök. A lemondatása után az FKgP 1947 június 3-án kizárta a pártból; sőt 

október 7-én megfosztották állampolgárságától is. 
251

 Az árfolyamot úgy alakították ki, hogy 400 ezer kvadrillió - avagy 4*1029 - pengő ért egy forintot. 
252

 A Blokk sikereként könyvelték el, hogy az FKGP 1946. március 12-én döntött 20 nemzetgyűlési 

képviselőjének kizárásáról. 
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cselekményekről nem jelentenek. Ezzel a jogszabállyal valós hatalmat kaptak a 

kommunisták, hiszen ezek után a párt érdekében „legálisan” léphettek fel az ellenfeleikkel 

szemben. 

A fenti törvények, a Magyar Közösség „összeesküvésének” leleplezése, és a 

„Kovács Béla” ügy járultak hozzá, hogy Nagy Ferencet svájci tartózkodása alatt sikeresen 

lemondassák és emigrációba kényszerítsék. Utódja Dinnyés Lajos kisgazdapárti politikus 

már a kommunista párt teljes „támogatását” élvezte. A korszak végét az 1947. augusztus 

31-én megtartott országgyűlési, – az ún. „kékcédulás” – választások jelentették. 

 

3.1.2. A Szociáldemokrata Párt és a szabadművelődés 1946/1947-ben 
 

A Szociáldemokrata Párt 1946-os kulturális, oktatási tevékenységének 

középpontjában az általános iskola kérdésköre állt. A korabeli dokumentumok alapján arra 

következtethetünk, hogy a szabadművelődés munkájába való bekapcsolódás a párt részéről 

nem volt elsődleges feladat, így az csupán egy mellékes szálként jelent meg a kulturális 

célok között, így nem meglepő, hogy a párt (nép)művelődéspolitikájának koncepciója a 

tárgyalt korszakban még nem tisztult le. Az SzDP művelődési elképzelései inkább a 

művészeti illetve irodalmi ágakban jelent meg markáns formában,
253

 amelyre jellemző 

példa Szakasits Árpád (1947) a művészetről és a népi kultúráról tett kijelentése, amelyet az 

Új Szántás is leközölt. A pártelnök többek között pártja művészeti koncepciójáról 

elmondta, hogy „meggyőződésünk, hogy a dolgozó tömegek a művészet és az irodalom 

segítsége nélkül nehezebben érnek célhoz. (…) Mi tehát az igazi művészet felé akarunk utat 

mutatni, mely a népből indul el, a munka ritmusából”
254

 Itt összegezte a művészet 

funkcióját, ami nem más, mint szabaddá tenni az embert. 

A művészeti élet támogatása a párt számára azért is válhatott fontossá és 

elérhetővé, mert a VKM Művészeti Főosztályára meghívott Kassák Lajos révén volt már 

egy ismert személy, aki a párt művészet által megjeleníthető érdekeit és értékeit 

kormányzati szinten is képviselni tudta.
255

 Ezt az elképzelést az is erősítette, hogy Kassák 

                                                           
253

 Irodalmi pártfogoltjai közé tartozott Déry Tibor, Nagy Lajos, Illés Béla, Vas István, Füst Milán. 
254

 Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád , 1947. 385-387 o. 
255

 Amiért Keresztury Dezső a szociáldemokrata Kassák Lajost hívta meg a munkatársának, az NPP bírálta 

legintenzívebben a miniszterét. 
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lett a „Demokrácia kultúrnapjai”
256

 nevű, 1946. szeptember 29-én, Érden elinduló akció 

vezetője, melynek keretében jeles budapesti írók, művészek valamint politikusok 

művészeti politikai előadásokat tartottak vidéki városokban. 

A pártnak – a fellelhető dokumentumok alapján – nem volt a szabadművelődésben 

túl nagy érdekeltsége, így az OSZMT munkálataiban sem vett tevékenyen részt. Azonban 

állandóan tiltakozott Németh László,
257

 Cs. Szabó László
258

 tanácsi tagsága ellen, 

eredményesen. Az OSZMT Elnöki Tanácsában a pártot Vágvölgyi Tibor
259

 képviselte, de ő 

más párttal kapcsolatos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a munkálatokban, a 

Tanács ezért hosszú távon nem is számított az ő munkájára (Molnár, 1987). A Magyar 

Népi Művelődési Intézetet „narodnyik” 
260

szervezetnek tartották, és ezért ezt a 

nyilvánosság előtt is rendszeresen bírálták, ami azért is volt sokszor napirenden, mert 

eredetileg Simon Lászlót képzelték el az MNMI vezetőjének. Egyébként nem fejtettek ki 

érdemleges munkát sem az Országos Köznevelési Tanácsban sem pedig a MADISz-ban. 

A szociáldemokraták szabadművelődésről alkotott elképzeléseit hűen mutatja be az 

az ismeretlen szerző
261

 tollából származó dokumentum, amely többek között a párt 

kultúrpolitikai elképzeléseit, terveit vázolja fel. Itt körvonalazódott az a nézet, mely szerint 

„véleményünk, hogy a művelődési igényeket csak a nagy gazdasági és társadalmi 

mozgásokhoz igazodva lehet [kifejteni – FP.], ezzel szemben a szabadművelődés 

                                                           
256

 Amíg a parasztpártiak a minisztert bírálták, addig a kommunisták inkább az akció és Kassák személye 

ellen emeltek kifogást, ami odáig fajult, hogy Kassák 1947. január 29-én lemondott az akció vezetéséről. Az 

akció irányítását Bóka László vette ezek után át. 
257

 Németh László  (1901-1975) szakmáját tekintve fogorvos, 1926-tól cikkei, könyvismertetései jelentek meg 

a Nyugatban, a Protestáns Szemlében, a Társadalomtudományban, később az Erdélyi Helikonban és a 

Napkeletben. 1932-ben indította el a Tanú című lapját, majd a II. világháború alatt a Kelet Népe, a Híd és a 

Magyar Csillag munkatársa volt. A szárszói konferencián a „harmadik út” híveként lépett fel. 1945-ben 

Hódmezővásárhelyen óraadó tanári státuszt vállalt. Ekkor érték politikai támadások, mint pl. Schöpflin Gyula 

„kútmérgezőnek” nevezi.1946-ban Keresztury Dezső bízta meg a dolgozók iskolájának szakfelügyeletével, 

melyhez tantervet is készít. 
258

 Cs. Szabó László (1905-1984) 1935 és 1944 között a Magyar Rádió irodalmi osztályvezetője. 1945. és 

1948 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán az európai művelődéstörténet tanára. Esszéket, 

elbeszéléseket, irodalmi cikkeket írt a Nyugatba, a Magyar Csillagba és más folyóiratokba. 1936-ban 

Baumgartner-díjat, 1990-ben posztumusz Kossuth-díjat kapott. 
259

 Vágvölgyi Tibor (1911-1983) 1945 január közepétől az SzDP ifjúsági titkárságán dolgozott, később a párt 

oktatási titkára, júniustól a fővárosi végrehajtó bizottság titkára, valamint a VIII. kerületi vb. tagja. Augusztus 

2.-án bekerült az országos vezetőségbe. A Pártszervezet felelős szerkesztője. Az Országos Szabadművelődési 

Tanács tagja. 1945 októberében a fővárosi törvényhatósági bizottság tagjává választotta.  
260

 Az ún. „narodnyik mozgalom” az orosz forradalmi mozgalom egyik irányzata. A narodnyikok, a 

"népiesek" eszméi a forradalmi demokratáktól származtak, de ezeket fejlettebb viszonyok közepette 

hirdették. Nem értették meg az oroszországi kapitalizmust, a faluközösséget (obscsina) tekintették a 

szocializmus sejtjének és a parasztságot a forradalom vezető erejének. Sokak szemében ez a mozgalom az 

anarchizmust és a liberalizmust egyesítette magában.  
261

 A dokumentumot valószínűleg az SzDP Értelmiségi Titkárságán belül működő Nevelői csoport egyik 

tagja készítette. 
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irányításában sok a romantikus elem, sok olyan tisztázatlan ideológiai áramlás érvényesül, 

amely nem felelhet meg a helyes módozatok kívánalmainak”
262

 

Ezek mellett a szerző felhívta a figyelmet arra is, hogy a pártnak komolyan kell 

foglalkoznia a népi ideológia kérdéskörével, amit a Horthy-korszak maradványaként 

értelmezett. Így azt a „népi demokrácia” veszélyforrásaként tűntette fel, megállapítva, 

hogy „nehéz a határokat megvonni (…) a reakció is ebben keresi ideológiai fegyverzetét 

ahogyan bárgyú módon már Imrédyék és Szálasiék is tették.”
263

 Ezen kívül jelezte, hogy 

fontosnak tartják a népi kultúra terjesztését, viszont a „népi ideológiánk” tisztázására és 

átértékelésre szorul, és ennek alapján folklorisztikánk szociológiai vonatkozásainak 

tudatosítását kell szorgalmazni. A szabadművelődés legnagyobb hiányosságának azt 

tartotta, hogy az nem fordít kellő figyelmet és energiát a munkás kultúra felkarolására, 

illetve kritizálja a kormányzatnak azt a célját is, mely szerint csak az alulról, a néptől 

származó kezdeményezéseket kell támogatni, hiszen „ennek a korszerű célkitűzésnek 

valóra válásától még nagyon messze vagyunk (…) mert ma még mindenek előtt az igények 

ébresztése időszerű, különösen a parasztságnál.”
264

 

A szociáldemokraták népműveléssel kapcsolatos nézeteire Boda Andorné (1946) 

cikkéből is következtethetünk. A szerző a munkásság oldaláról közelíti meg a 

szabadművelődés problémakörét, kifejtvén, hogy „ez a réteg nem tud máról-holnapra 

felemelkedni a demokrácia világosságába, a szabad és emberi élet felé”. A cikk szerzője 

továbbfolytatva a szabadművelődés hiányosságainak felsorolását, kifejtette véleményét a 

kerületi szabadművelődési tanácsok munkájáról is, melyeknek elsődleges feladatuk a 

kultúra terjesztését vélte, viszont ennek nem tudnak eleget tenni a tanácsok, mert: „valljuk 

be az emberek fáradtak, fásultak s a mindennapok gondjai között elsikkad a holnap ígérete, 

elsikkad a magyar jövő, a magyar gyermek (…) a szabadművelődés egyik komoly akadálya 

a falvak elszigetelt élete.” (Boda, 1946. 4. o.). 

A párt népműveléssel kapcsolatos célkitűzéseit inkább a MKSz-en
265

 keresztül 

kívánta megvalósítani. E szövetség munkájának tanulságait leszűrve született meg az az 

elhatározás, hogy a kollektív szerződések keretében előírják a legalább 50 főt foglalkoztató 

munkáltatók részére az üzemi kultúrotthonok felállítását, annak érdekében, hogy ezeket a 

létesítményeket az alkalmazottak „önképzés, szakmai továbbképzés, társas összejövetelek 

                                                           
262

 PIL 283.f. 10./88. ő.e. 272.o. 
263

 Uo. 
264

 Uo. 
265

 A szervezet elnevezése 1947-ben Dolgozók Kultúrszövetségére módosult. 
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céljára használhassák
266

 (Kovalcsik, 1974). Az SzDP-nek a kormányzat hivatalos 

kultúrpolitikájához való viszonyát megfelelően érzékelteti – a Népszava 1947 január 19-i 

számában megjelent – Kéthly Anna „A szellemért, a lélekért” című cikke, amelyben hitet 

tett a művelődés demokratikus átalakítása mellett. A Horthy-korszak népművelésének 

ismertető anyagjait „szemétnek” minősítette, de a Keresztury Dezső által vezetett 

minisztérium munkáját is kritikával illette.
267

.Kijelentette, hogy „Demokrácia létének 

biztosítására szükség van a második honfoglalásra, a lélek, a szellem vakságoknak 

eloszlatására is (…) Ez a honfoglalás két vonalon történhetik. Az egyik a felnőttek 

átnevelése, a másik a gyermek előkészítése közösségi feladatára (…) A felnőttek átnevelése 

elé a hamis képzetek, a beidegzett előítéletek, a «divide et impera» elve alapján a lelkekbe 

vert félelmek tornyosulnak. Sajnos ez a szellemi táplálék, amely ezt az átnevelést szolgálná, 

nagyon silány még mindig” (Kéthly, 1947. 8. o.). 

Az idézett forrásokból is érezhető tehát, hogy a szociáldemokrata párt inkább csak a 

kritika eszközeivel élt a szabadművelődéssel kapcsolatban, és ez a hozzáállás kiterjedt 

egyaránt a VKM vezetőségének megítélésére is. A párt folyamatosan bírálta Keresztury 

Dezsőt – hiszen a párt eredeti terve Kéthly Anna kultuszminiszterré való kinevezésének 

elérése volt – és személyén keresztül minisztériumát is,
268

 amiben a szociáldemokraták a 

Nemzeti Parasztpárt iránti bizalmatlansága is kifejeződött. A miniszter szemére vetették, 

hogy sok parasztpárti szimpatizáns valamint népi író kapott helyet a minisztériumban. 

Összességében elmondható, hogy nem kevés szerepe volt az SzDP művelődési kérdésekkel 

is foglalkozó politikusainak abban, hogy a kultuszminiszter még 1946 folyamán 

benyújtotta a lemondását. 

A párt XXV. –1947. február 1-3.között megtartott – kongresszusán elfogadott 

mezőgazdasági akcióprogramban tervbe vették a szakismeret-terjesztő népies tanfolyamok 

megszervezését, továbbá szorgalmazták a községi könyvtárak és kultúrházak építését is. 

(Kovalcsik, 2003. 728. o.) 

1947 elején érezhetően élénkült a párt művelődéspolitikája, hiszen sikerült 

aktivizálni Kassák Lajost, Komlós Aladárt, Bóka Lászlót, ami magával hozta, hogy az ő 
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 Az ilyen jellegű kultúrotthonok száma gyorsan növekedett, hiszen amíg 1945-ben 60, 1946-ban 115, 

1947-ben 320 üzemben működött, addig 1948-ra már ezeknek a száma a 700-at is elérte. 
267

 Az SzDP mellett a minisztert saját pártvezetése is kritizálta. Veres Péter szerint ugyanis „az NPP nem 

ilyen kultuszminisztert képzelt, azonban sajnos nem lehetett se Darvast, sem Illyést jelölni e pozícióra, mert 

protestánsok” (ÁBTL 2.1. VII/.1.) 
268

 Bíráló cikkek jelentek meg e témakörben többek között Kéthly Annától (A „mostohagyermek” tanítók 

érdekében lépnek fel a reakciós minisztériummal szemben. Népszava, 1946. jan. 19.), valamint Justus Páltól 

(Nagytakarítás a Kultuszminisztériumban. Népszava, 1946. június 20.) 
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hozzáállásuk révén is visszaszorult az értelmiségellenesség a pártban. Ezenkívül 1947 

októberében a Kulturális Osztály elindította a Kunfi Gárda, majd Kortárs irodalmi 

lapokat, azonban ezek nem tudták elérni a kívánt hatást. Summázva kijelenthető, hogy a 

próbálkozások ellenére a Szociáldemokrata Párt művelődéspolitikája 1947-ben sem vált a 

többi párthoz viszonyítva jelentőssé. A párt művelődéspolitikájának sajátos vonásai 

különösen az irodalompolitikájában jelentkeztek, hiszen rendkívül durván támadta a népi 

írókat, (egyebek mellett Szabó Dezsőt, Szabó Lőrincet, Kodolányi Jánost, Sinka Istvánt, 

Féja Gézát) amely vitát generált a két munkáspárt között is (Molnár, 1983). 

 

3.1.3. A Magyar Kommunista Párt szabadművelődéssel kapcsolatos nézetei 1946/47-ben 
 

A kommunista párt 1946-ban (is) rugalmasabban állt a népművelés kérdéséhez, 

mint a szociáldemokrata párt. Politikáját ezen a területen is a kivárás jellemezte, mely több 

okra volt visszavezethető. Egyrészt 1946 elején még csak kialakulóban volt az a 

szabadművelődési hálózat, melynek pontos funkciói (és a művelődéspolitikában betöltött 

helye) még nem körvonalazódtak. Másrészt az 1945. novemberi választási eredményeket 

kudarcként megélt pártnak még ekkor sem a kultúrpolitika volt az irányadó tevékenysége, 

amihez az is hozzájárult, hogy a VKM a nemzeti parasztpárt általi vezetésével biztosítva 

látták a kulturális ügyek „haladó”, baloldali szellemű irányítását. Ez a nyugalmi állapot 

viszont nem tartott sokáig,
269

 hiszen Horváth Márton
270

 az MKP Politikai Akadémiáján 

1946 májusában tartott előadásában már kritikával illette a VKM munkáját, melynek 

eredményességét a klebelsbergi korszak művelődéspolitikájának hatékonyságával 

hasonlította össze.
271

 Beszédében kiábrándultságának és elégedetlenségének adott hangot: 
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 Már 1946. június 7-i jelentés bírálta Keresztury Dezsőt, aki a dokumentum szerint „mindinkább eltolódik 

a demokratikus balszárnytól. Nagy Miklós államtitkárrá való kinevezése újabb pozíció erősödést jelentett a 

klérus számára. Keresztury most már nem is titkolja, hogy nem akar s nem is fog fellépni az egyház ellen sem 

közjogi, sem iskolai ügyekben (…) megegyezést hirdet az egyházzal, azonban ezek a kompromisszumok az 

egyház és nem az állam érdekét képviselik (…) az ő hatása alatt Kovács Máté is kezd mindinkább engedni 

baloldali magatartásából”  (ABTL 3.1.5. O-9190 sz. irata) 
270

 Horváth Márton (1906-1987): 1931-től a kommunista párt tagja, 1941-től a Szabad Nép munkatársa, 

1945. januárjában és februárjában az MKP Központi Vezetősége propaganda osztályának vezetője lett. 1945. 

márciusától 1950-ig a Szabad Nép felelős szerkesztője, 1945-1956 között az MKP, majd MDP Központi 

Vezetőségének, 1945-46-ban az MKP Politikai Bizottságának tagja, 1946-48-ban az MKP, 1948-49-ben az 

MDP Politikai Bizottságának póttagja. 1956 után (mivel támogatta a Nagy Imre által képviselt vonalat) 

kegyveszetté vált. 
271

 A szerző Földes Ferenc kutatására hivatkozik, mely szerint 1930-31-ben a lakosság 35%-át kitevő 

szegényparasztság a középiskolai tanulók 1,3%-át adta. Az össznépesség 14,8%-át kitevő ipari munkásság 

adta a középiskolai tanulók 2,7%-át. Erre vonatkozóan Horváth a ’46-os helyzettel kapcsolatban kijelenti: 

„Ki kell mondanunk, hogy a régi helyzet tulajdonképpen a mai helyzet is. (…) A falusi iskolák 71,4%-a 

felekezeti jellegű(…)csak 26,5%-a állami, vagy községi (.. ) Falusi iskolák tanítóinak 63,1%-a felekezeti.” 
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„a régi rendszer kultúrpolitikáját ellentétben a maival céltudatosság jellemezte.” A cikk 

írója négy pontban határozta meg a kulturális életben elérendő célokat: az eddigi 

kiváltságos rétegek számára biztosított kulturális javak mindenki által elérhetővé tétele, a 

szomszédos népekkel való szoros kapcsolat kiépítése, a kultúrmunkások anyagi 

feltételeinek biztosítása, valamint a pártközi demokratikus közszellem kialakítása. Kritikus 

hangvételű volt Kállay István cikke is, amelyben a tárca népműveléssel kapcsolatos 

tevékenységéről ad képet a kommunista kultúrpolitikus. Véleménye szerint ugyanis a 

„népművelés lejáratott fogalom volt a közvélemény előtt”, így annak az országos 

megszervezésének jelentőségét kezdetben még a demokratikus kormányzat sem ismerte 

fel, így fordulhatott elő az a helyzet, hogy a VKM kezéből majdnem kiesett az irányítás. A 

cikkíró kifogásolta a társadalmi vonalak a felnőttképzés kisajátítására vonatkozó 

törekvéseit is, mondván a felnőttek oktatása, nevelése, a kultúra általános színvonalának 

emelése elsősorban állami érdek, ezért ennek biztosítása a kormányzat (VKM és 

társminisztériumainak) feladata. (Kállay, 1946). 

Az MKP kultúrával kapcsolatos céljait egyértelműen összegzi Lukács György 

„Demokrácia és kultúra” című cikkében, amelyben egyebek mellett a kapitalista és a 

szocialista kultúrafelfogást hasonlítja össze. Kijelentette, hogy amíg nincsenek meg a 

szocializmus előfeltételei, addig a szocialista kultúrát csak propagandisztikusan lehet a 

kapitalista művelődéssel szembeállítani. A szerző szerint csak úgy lehet demokratikus 

kultúrát építeni, ha a népi hagyományokhoz felemelik a munkásosztály kultúráját, úgy, 

hogy integrálják a két osztály kulturális igényeit (Lukács, 1946). 

A párt központjában a tárgyalt időszakban egyre nagyobb súlyt kapott a 

népművelés ügye, hiszen a felső vezetésben az volt az általános vélekedés, hogy ezen a 

területen érvényesül leginkább a „reakció” befolyása. Ennek ellensúlyozására dolgozta ki a 

Propaganda Osztály a Szabad Föld Téli Esték közművelődési előadássorozatról szóló 

tervezetét 1945 decemberében.
272

 Szükségesnek tartották a Szabad Föld kiadásában 

megjelenő 4-8 nyomtatott oldal terjedelmű előadásanyagok
273

 összeállítását és vidékre való 

eljuttatását, melynek határidejét 1946. január 5-ében határozták meg. Az osztály 

elkészítette ezen kívül a kultúrpolitikai irányelveket tartalmazó javaslatát, mely a helyi 
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 PIL 274. f. 4./100. ő.e. 
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 A tervezett előadás témái: a mezőgazdaság legidőszerűbb kérdései, szövetkezeti kérdés, állatbetegségek, 

egészségügyi tudnivalók, a parasztság története, falusi közigazgatás, magyar irodalom, népszerű 

közigazgatás, Szovjetunió, valamint politikai előadások: a falu és a város viszonya, munkás-paraszt 

szövetség jelentősége, a magyar demokrácia, a demokrácia intézményrendszere 
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pártszervezeteknek kívánt támpontokat biztosítani.
274

 Javasolták ezen felül, hogy helyi 

szinten szervezzenek ún. Kulturális Bizottságokat, mivel „tisztán politikai felvilágosító 

munkával a falusi lakosság nagy részében nem tudjuk felkelteni az érdeklődést Pártunk 

iránt.” Feladatukká tették a faluban már meglévő, esetleg eddig indifferens vezetés alatt 

működő kultúrcsoportok összefogásán és irányításán túl a különféle műsorok összeállítását 

ahol figyelembe kellett venniük a falu hagyományait. A bizottságoknak kellett 

megszervezniük a kultúrcsoportok cseréjét községek között, a járási székhelyen esetleg a 

megyeszékhelyen. Ezen felül „a járási bizottság feladata kihasználni a kulturális munka 

kifejlesztésére a helyi szabadművelődési ügyvezető tevékenységét.”
275

 A kommunisták 

kultúrmunkájának legfőbb akadályozó tényezői akkor a szegényparasztság gyenge 

kulturális tradíciói voltak. Ezen próbált segíteni a Propaganda Osztály, amely a 

„Pártmunka” című kiadványon keresztül adta közre a kulturális és agitációs munkához 

kapcsolódó ideológiai és gyakorlati szempontokat. 

A Központi Vezetőség Politikai Bizottsága a „Községpolitikai program”-on belül 

érintette a népművelés kérdéskörét. Az 1946. június 24-i dátummal közreadott programban 

leírtakból kitűnik a bizottság vélekedése, mely szerint fontos szerep fog hárulni a 

szabadművelődési tanácsokra, melyek munkáját az önkormányzatoknak kötelességük 

támogatni.
276

 Ebből az iratból azonban már az is kitűnik, hogy a kommunisták a 

népművelés irányítását elsősorban a pártonkívüli tömegszervezetekben (szakszervezetek, 

MADISz, MNDSZ, MKSz, olvasókörök, kultúrházak) képzelték el, melyekre a háziipari, 

mezőgazdasági, egészségügyi tanfolyamok megrendezése mellett a népfőiskolák, 

munkásakadémiák létrehozását, népkönyvtárak, olvasókörök alapítását, támogatását bízták 

volna. A kultúrmunka megszervezését tehát a pártonkívüli szervezetekre hárították, de ez 

nem zárta ki a párton belüli kultúrcsoport létesítésének támogatását.
277

 

A szabadművelődés ügyeivel – forrásaink tükrében – az Értelmiségi Osztály is 

behatóbban foglalkozott.
278

 Az osztály üléseinek jegyzőkönyveiből kiderül, hogy 1946 
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 PIL 274. f. 21./ 2. ő.e. 
275

 Uo. 
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 A dokumentumban lefektették, hogy a párt „kulturális nevelőmunkáját” társadalmi úton a 

szabadművelődési tanácsok bevonásával kell elvégezni. Ez arra utalhat, hogy ekkor már a 

Belügyminisztériumon keresztül a kommunistáknak befolyása volt az önkormányzatokra, s azon keresztül 

próbálták befolyásolni a  szabadművelődési hálózatot. 
277

 E szervezetek feladatává tették még ezen kívül a párt politikai irányvonalának alátámasztását, erősítését 

kulturális téren, a tömegek kulturális felemelését és a „kultúrélet demokratikus irányba való befolyásolását”, 

a munkában kifáradt dolgozók szórakoztatását. (PIL 274. f. 21./2. ő.e.) 
278

 A Propaganda Osztály Kulturális Alosztálya irányította többek között a tömegszervezetekben dolgozó 

kultúrfelelősöket, a Munkás Kultúrszövetségben tevékenykedő párttagokat, illetve a Munkás Dalos 
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nyarán hogyan kívánták rendezni az állami szabadművelődés és az OSZMT helyzetét. 

Ekkorra ismerték fel vezetői szinten, hogy a tanácsban való aktív szerepvállalás milyen 

lehetőséget hordoz magában a kulturális élet befolyásolására. A 1946. július 11-i 

osztályértekezletről fennmaradt titkári jegyzőkönyv a következőképpen árulkodik a párt 

hosszú távú terveiről: „az Országos Szabadművelődési Tanács fontos szerepet tölthet be a 

jövőben az ország közvéleményének alakításában. Az a körülmény, hogy az Elnöki 

Tanácsban a kommunisták befolyása biztosítva van, lehetőséget nyújt javaslatok 

megtételére és ellenőrzést gyakorolhatunk a munkára.”
279

 

A párt érdekérvényesítését jól tükrözik a következő mondatok ugyanerről a 

tanácskozásról: „Országos Káderosztályunk útján a helyi pártszervezeteken keresztül 

megállapítottuk, hogy a megyei, járási, városi szabadművelődési felügyelők valóban 

demokratikus szelleműek-e és megfelelően végzik-e feladataikat. A beérkezett jelentések 

alapján lépéseket tettünk a szükségessé vált leváltásokat illetően.” 
280

 A beszámolóból 

kitűnik: a kommunisták már 1946 folyamán akkora befolyással bírtak erre a területre, hogy 

a felügyelők demokratikus szempontból történő „felülvizsgálatát” önállóan 

levezényelhették, amely procedúrát későbbiekben, a fordulat évében is megismételték. A 

kommunisták OSZMT-beli tevékenységéről – és a szervezettel kapcsolatos terveiről is – 

szó volt az értekezleten, amelynek jegyzőkönyvében a párt sikereiről is beszámolnak:„a 

Tanácsban dolgozó elvtársak útján elértük, hogy az Országos Szabadművelődési Tanács 

szervezeti felépítésénél a Tanács elnöke által felállítani tervezett «vallási albizottság» nem 

alakult meg. Ezzel itt lehetetlenné tettük a klerikális reakció szervezett megmozdulást. (…) 

A szakmai bizottságban elvtársaink elfogadtatták az értelmiségi titkárság által kidolgozott 

tervezetet a szabadművelődésügyi előadások témájára vonatkozóan.”
281

  

Az Értelmiségi Bizottság 1946 októberében összeállított három hónapos 

munkatervének szövegéből
282

 arra lehet következtetni, hogy a Szabadművelődési Tanács 

elnökségében helyet foglaló kommunisták kidolgozták a pártjuk ideológiáján alapuló 

szabadművelődés programját, viszont ennek megvalósításához nem voltak meg az anyagi 

feltételek. Első feladatukként határozták meg tehát, hogy kiharcolják a Szabadművelődési 

ügyosztály részére előirányzott költségek százalékos felemelését a VKM költségvetési 

                                                                                                                                                                                

Szövetségben dolgozókat is. E szervezet akciói voltak a Szabad Föld Téli Esték, valamint a Szabad Föld 

Tavaszi Vasárnapok. 
279

 PIL 274. f. 24./2. ő.e. 
280

 Uo. 
281

 PIL 274. f. 24./2. ő.e. 
282

 Uo. 
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keretén belül.
283

 A jegyzőkönyvből kiderül, hogy tervbe vették a Szabadművelődési 

Tanács első történelmi szillabus-sorozatának elkészítését, melynek összeállítását Andics 

Erzsébetre bízták. A kötetben a magyar történelem utolsó száz évének kiemelkedő 

eseményeit „haladó szellemben” kellett megírni, a megszerkesztett kötet terjesztését pedig 

az VKM VIII. ügyosztályára bízták. 

A fenti idézetekből arra következtethetünk, hogy már az 1946-ban komoly céljai 

voltak a kommunistáknak a szabadművelődéssel, annak ellenére, hogy még nem látták 

elérkezettnek az időt, hogy direkt módszerekkel felrúgják a koalíciós politika törékeny 

egyensúlyát, viszont érzékelhetően a háttérben már ekkor elkezdték a későbbi népművelés-

politikájuk megvalósításának előkészületeit. A kommunista párt 1946 nyarán a 

szabadművelési tervek kidolgozásával párhuzamosan a paraszti tömegek megnyeréséért 

egy új, ún. „falujáró mozgalmat” indított el. Ennek keretein belül különböző mesterséget 

űző munkások vasárnaponként a lakhelyükhöz közeli településeket kerestek fel, ahol főleg 

iskolák, templomok javítási munkáit vállaltak el. Viszont nemcsak munkások, hanem 

kommunista érzelmű orvosok, gondozónők, jogászok is járták a falvakat, akik ingyenes 

egészségügyi segítséggel, gyermekgondozói tanácsokkal szolgálták a falusiak érdekeit. A 

falujárók között a párt agitátorai is megjelentek, akik politikai felvilágosító munkával 

népszerűsítették a kommunista eszméket.
284

 Ez a mozgalom jelentős szerepet játszott tehát 

az MKP falusi befolyásának növekedésében, amihez hozzájárult egy új parasztszervezet, 

az Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetségének (továbbiakban UFOSz) 

megalakítása. A falujáró mozgalom legfontosabb céljai a földreform során földet kapott 

600 ezer paraszt „egységbe való tömörítése”, illetve azok érdekképviselete voltak, 

miközben természetes módon népművelési tevékenységet is kifejtettek a falujárók. A 

mozgalom jelentőségét mutatja, hogy az I. Falujáró értekezleten Rákosi Mátyás is 

felszólalt, kifejtvén, hogy „a falujárást elsősorban a Magyar Kommunista Párt politikai 

hadjáratának kell tekinteni (…) falujárók a legfontosabb rohamcsapatai pártunknak (…) 

döntő feladata, hogy bevigyék a parasztság közé, a parasztság tudatába az összeesküvés 
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 A szabadművelődés alacsony költségvetési kerete miatt Karácsony Sándor benyújtotta felmondását, amit 

a kommunisták pozitív, előremutató lépésként értékeltek. 
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 Rákosi a párt III. kongresszusán a falujáró mozgalomról így nyilatkozott: „A falujárás növeli 

befolyásunkat, rést ütöttünk a parasztság elzárkózottságán. Most minden erővel folytatni kell a munkát, a 

parasztság közvetlen, mindennapos kérdéseinek felkarolásával és megsegítésével el fogjuk mélyíteni a párt 

befolyását.” Nagy Imre összegzése szerint: „A falujárás a munkás-paraszt szövetség megszilárdításának és 

kifejezésének egyik legeredményesebb módja. A tapasztalatok felhasználásával tovább kell fejleszteni és 

széles mozgalommá kell tenni.” (közli: Pártmunka, 1946. 2. 11. sz. 320. o.) 
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veszedelmes voltát és azt a körülményt, hogy csak a kommunistáknak köszönhetik az 

összeesküvés leleplezését.”
285

 

A kulturális munka témáját is érintette – általánosságokban ugyan, de mégis 

hangsúlyos témaként – az 1946. szeptember 28 - október 1-je között megtartott III. 

pártkongresszus is. A kongresszus jelszava – „Nem a tőkéseknek, a népnek építjük az 

országot!” – is kifejezte a pártnak a népi demokrácia stabilizálására, a reakció elleni 

fellépésre irányuló célját. Ezért is követelték a kongresszusi határozatban:
286

 „egész 

kultúránk és művelődésünk megújítását demokratikus népi szellemben.” A résztvevők 

egyetértettek abban is, hogy a kommunista pártnak több energiát kell a közoktatás mellett a 

tőkések művelődési monopóliumának korlátozására fordítani (Simon és Szarka, 1965). A 

kongresszus végső soron újabb fejezetét nyitotta meg a kultúrmunka területének azzal, 

hogy az egyik legfontosabb feladatául a tömegek befolyásolásának erősítését tűzte ki 

minden pártszervezet számára. Továbbá a „pártonkívüli tömegek közé való behatolást” és 

a „magyar nép demokratikus nevelését” tűzték ki célként,
287

 amit pártnapokon, gyűléseken, 

falujárásokon keresztül kívántak elérni (Vágó, 1947). 

1946. december 14-én az MKP szervezésében ankétot tartottak Magyarország 

kulturális átépítéséről, melyen Kemény Gábor elnökölt. Amíg Fogarasi Béla „A kultúra 

három éves tervéről” adott elő, addig a témában a VKM részéről Kovács Máté kijelentette, 

hogy a tárca fő célja a művelődési lehetőség biztosítása, amihez hozzáfűzte: „művelt ember 

az, aki a közösségi és az egyéni problémákat át tudja tekinteni és a művelődés 

lehetőségeivel élni is tud. (…) A további lépéseket tervszerű irányítással kell vezetni, hogy 

a mutatkozó aránytalanságokat el tudjuk kerülni.”
288

 A kommunista párt ezt a fórumot is 

felhasználta arra, hogy hangot adjon az elégedetlenségének. A vita során ugyanis több 

aspektusból is felvázolták azt az elfogadhatatlan állapotot, mely szerint a köztársaság 

összköltségvetésének 10 %-át sem kapja meg a közoktatásügy.  
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 [Sine nomine] (1947b): I. Falujáró értekezlet. Részletek Rákosi elvtárs beszédéből. Pártmunka, 3.3. sz. 

82-83. o. 
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 A határozat követeli még „a termelés és a hitel állami irányítását, a bankok és a külkereskedelem állami 

ellenőrzését, a demokratikus pártok államosítási programjának végrehajtását", továbbá tőkések 

nagyüzemeinek állami kezelésbe vételét. A határozat előrevetíti a hároméves gazdasági terv kidolgozásának 

szükségességét, vagyis itt a párt már a tervgazdaság bevezetésének és a szocialista állam kiépítésének 

fontosságára tesz utalásokat. Feladatként jelöli meg a parasztság helyzetének javítása mellett a közigazgatás 

reformját és a tisztviselői kar felfrissítését a munkásság és a parasztság köréből. 
287

A mozgalom fontosságát támasztja alá, hogy a püspöki kar 1947. február 25-26-án megtartott 

konferenciáján foglalkozott a témával. A falujásás célját a következőkre vezették vissza: „a kommunisták a 

városokból megkezdték és immár fél éve folytatják a falujárást, amelynek csalétke a templomon, iskolán, 

magánházakban végzett iparos munka. A cél az, hogy a falu lelkét megnyerjék.” (Beke, 1996. 170. o.) 
288

 PIL 274. f. 24./2. ő.e. 
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1946-ban tehát a párt tevékenyen bekapcsolódott a népművelés/szabadművelődés 

szervezésébe mind helyi, mind vezetői szinten. A kulturális ügyekért egyrészt a 

Propaganda Osztály, másfelől az Értelmiségi Osztály volt felelős. Orbán 

László
289

véleménye szerint: „a kultúrmunka feladata a párt politikájának alátámasztása 

kulturális megnyilatkozásokkal.”
290

 Ugyanő az MKP III. kongresszusán elhangzott 

beszédében kijelentette: „a mi pártunk feladata falun nemcsak az, hogy marxista 

pártoktatást nyújtson a falusi párttagoknak, hanem az is, hogy lerakja egy falusi 

népművelés alapjait. A falut kiemelni kulturális elmaradottságának állapotából: a magyar 

demokrácia elsőrendű feladata. A falu ideológiai irányítása a múltban a klerikális reakció 

monopóliuma volt. Ezt a monopóliumot át kell törni és a Szabad Föld téli esték, népi 

kultúrcsoportok, falusi kultúrmunka segítségével demokratikus ideológiai irányítás alá kell 

vonni a falu életét” (Orbán, 1946. 290. o.). 

Ennek a tervnek a megvalósításához járult hozzá, hogy a Szabad Föld című lap 

állandó rovatot indított Téli Esték címmel. A lap 1946. január 6-i számában közölte a Téli 

Esték tervezetét: a mozgalom céljául a falu hozzáértő embereinek megnyerését tekintette, 

annak érdekében, hogy a Szikra kiadásban havonta megjelenő Szabad Föld Könyvtár 

füzeteiből tartsanak előadásokat vagy felolvasó esteket. Viszont a Téli Esték mozgalmának 

megindítása 1946 januárjában annak ellenére sem történt meg, hogy a Propaganda Osztály 

körlevele járási titkároknak kiadta a direktívát: „Vasárnap délután” elnevezéssel tartsanak 

előadásokat az addig megjelent füzetekből. Végső soron a mozgalmat Rákosi Mátyás 1946. 

december 14-én tartott rádióbeszéde indította el. 

1946-ban az MKP az ún.”Szabad Föld Téli Esték” sorozatán (továbbiakban 

SZFTE) keresztül kívánta a falu lakosságát befolyásolni. A mozgalom beindításánál nem is 

számítottak a szabadművelődés személyzetére, amelyet két oka vezettek vissza. Egyrészt a 

SZFTE rendezvényeit propagandaakciónak tekintették, másrészt pedig 1946-ban a 

szabadművelődés szervei még kialakulatlanok voltak, ráadásul a helyi párttagok sem 

aktivizálták magukat e szervezetekben. A falusi népművelés kivitelezéséhez a legfontosabb 

szerepet a SZFTE-nek szánták, amelynek megszervezésére a Propaganda Osztály 
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 Orbán László (1912-1978): 1945 decemberétől az MKP Propaganda Osztályának vezetője, az 1945. 

november 4-i nemzetgyűlési és az 1947. augusztus 31.-i országgyűlési választásokon az MKP országos 

listáján bekerült a nemzetgyűlésbe. 1974. június 21-től 1976. július 22-ig kulturális miniszter. 
290

 PIL 274. f. 24./ 2. ő.e. 
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Népművelési Alosztályát
291

 utasították. A Szervező Bizottság ezzel párhuzamosan E. 

Kovács Kálmánt
292

 bízta meg a gyakorlati munka irányításával, aki javaslatot tett az 

SZFTE megrendezésében résztvevő, tehetséges párttagokat a helyi Szabadművelődési 

Tanácsokba való beprotezsálásaira.
293

 A Propaganda Osztály a SZFTE előadássorozatát 

eredetileg 13 hétre tervezte (1946. december 14 – 1947. március 8 közé) ahol minden 

alkalommal egy-egy előadás hangzott volna el művelődési, illetve mezőgazdasági 

témában. A kezdeti nehézségeket az okozta, hogy nem vették figyelembe a hallgatóság 

összetételét és érdeklődését sem. Gondot jelentett az előadások minőségének 

változékonysága, hiszen a legnagyobb problémát – a visszajelzések alapján – az előadások 

száraz stílusa és tudományos nyelvezete jelentette. 

A párt 1946 végén, 1947 elején a népművelés terén nem a szabadművelődési 

hálózat kialakításában volt érdekelt, hanem a SZFTE, valamint a Szabad Föld Tavaszi 

Vasárnapok rendezvénysorozat országos méretű kibontakozását tartotta elsődleges 

feladatának. A két „irányvonal” kapcsolatát jeleníti meg az a 1946-ban készített 

dokumentum, amely szerint a „szabadművelődési előadások nem a Szabad Föld Téli Esték 

ellen irányulnak, ezek hivatalos szerv által irányított előadások. Helyes, ha kommunisták is 

befolynak, ha nem is előadást tartanak, de vitát provokálnak ki.”
294

 Az MKP-n belü 1947 

elején konkretizálódtak a SZFTE célkitűzései, hiszen ekkor már nem a „demokratikus 

nemzeti egység megteremtése” volt a kitűzött cél, hanem a párt politikájának 

népszerűsítése lett a legfontosabb feladat. A Szervező Bizottság szerint ennek érdekében 

be kellett iktatni a 3 éves terv népszerűsítésére szolgáló előadásokat is.
295

 E. Kovács 

Kálmán a Pártmunka című lapban megjelent cikkében kifejtette: „kultúrpolitikánk, mely 

részben az iskolai oktatás tökéletesítésére irányul, részben a szabad művelődést szolgálja, 

tanfolyamok rendezése, könyvkiadás és terjesztés, népkönyvtár-mozgalom stb. útján.” (E. 

Kovács, 1947. 71.o.) 
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 A Népművelési Alosztály feladatává tették a Szabadművelődési Tanács világnézeti irányítása és a falusi, 

városi népművelés megszervezése mellett a tömegszervezeti oktatást, az agitációt, a népkönyvtárak és 

olvasókörök szervezését, valamint a népművelést szolgáló irodalom kiadását és terjesztését. 
292

 E. Kovács Kálmán (1912-2001), munkás, író, 1932-től a KMP tagja. Az egyetemi hallgatók kommunista 

szervezkedésének résztvevője, 1933-ban több társával bíróság elé került. 1945-1948 között az MKP KV 

instruktora, 1949-ben a VKM főosztályvezetője, majd az MTA tudományos munkatársa. 1945-ben a Budai 

Nemzeti Bizottságának, majd a XI. ker. Nemzeti Bizottságának tagja. A Sárospataki Tanítóképző Intézet 

nyugdíjas tanára, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja. 
293

 PIL 274. f. 21./78. ő.e.  
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 PIL 274. f. 16./172. ő.e. 
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A Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok (továbbiakban SZFTV) megszervezéséért 

ugyancsak E. Kovács Kálmánt tették meg felelőssé. 
296

 A Propaganda Osztály szerint 

ezáltal közelebb lehetett kerülni a paraszti ifjúsághoz, értelmiséghez, valamint a 

középparasztsághoz egyaránt. E. Kovács ennek az elképzelésnek megfelelően dolgozta ki a 

programtervezetét,
297

 amely szerint a SZFTV kulturális és társadalmi programja március 

16-án kezdődött s tavasz végéig tartott volna. Pünkösd két napján, a megyeszékhelyeken és 

a legnagyobb ipari városokban tervezték megrendezni a megyei ünnepségeket a „munkás-

parasztszövetség” jegyében, ahol helyet kaphattak (volna) sport - és kultúrversenyek 

mellett kiállítások is. Szent István napján pedig Budapestre tervezték a munkás-

parasztnapot, melynek keretében a versenyek döntőjét bonyolíthatták le.
298

 A SZFTV célja 

tehát nem az ismeretközlés, hanem a szabadidő hasznos eltöltése volt. A 

rendezvénysorozat a tervezetben leírtakkal ellentétben csak 1948-ban indult meg Vasárnap 

délután elnevezéssel. 

1947 végére megváltozott politikai erőviszonyok magukkal hozták a kulturális 

célok változásait is Hangsúlyosabbá vált az a gondolat, hogy a pártnak kell átvennie a 

kulturális élet vezetését. Az új feladatok közül legfontosabb a 3 éves terv népszerűsítése 

volt. Az MKP III. kongresszusán elhangzott célok megvalósítása érdekében a párt erősíteni 

kívánta a népnevelői csoportokat. Ezt támasztja alá Mezőfi István beszámolója is, amely 

szerint 1947 tavaszára a párton belül több mint 800 népművelő-csoport alakult, melynek 

keretében. 5000 népművelő kezdte el kifejteni tevékenységét (Mezőfi, 1947).  

A párt szabadművelődéshez való viszonya is módosult akkorra, amit az 

alábbiakban így foglaltak össze:„a Szabadművelődési Tanács részvételét semmi esetre sem 

kapcsoljuk ki. Elsősorban ott van erről szó, ahol a helyi pártszervezet gyenge ezeknek az 

estéknek a megszervezéséhez.” (Standeisky, 1974. 80. o.). Standeisky Éva szerint ekkor 

még az MKP a szabadművelődést a koalíciós viszonyok speciális termékének tekintette, 

kapcsolatát a szabadművelődéssel ideiglenes együttműködésként értelmezte az akkor még 

előnyös tulajdonságokkal rendelkező potenciális ellenféllel. 
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 PIL 274. f. 5./36. ő.e. 
297

 A program-tervezetben a gyermekek részére bábszínházi műsorok, kirándulások megszervezése, a 

fiataloknak sportversenyek, a felnőttek számára pedig a népi hagyományok megőrzését és tudatosítását 

elősegítő rendezvények elindítását javasolták. Ezen kívül mezőgazdasági munkaverseny elindítását is 

célszerűnek tartották.  
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3.1.4. A Nemzeti Parasztpárt viszonya a szabadművelődéshez 1946/47-ben 

 

A koalíciós időszakban talán a Nemzeti Parasztpártnak volt a legnagyobb ráhatása a 

népművelés-politikára, hiszen az 1945-ös választások után a minisztériumok közül e 

pártnak képviselője, Keresztury Dezső kapta meg a kultusztárcát.
299

 Ezt a lehetőséget és 

felelősséget a párt történelmi sikerként értékelte amellett, hogy valamiféle 

„predesztinációt” illetve történelmi igazságszolgáltatás megtestesülését láttak és láttattak a 

miniszteri tárca odaítélésében. Erre jó példa Korolovszky Lajosnak a Szabad Szó 1946. 

november 14-i számában megjelent cikke.
300

 Határozott elképzelése volt, hogy „van abban 

valami történelmi elégtételadás, hogy annak a pártnak kezébe jutott a magyar közoktatás 

újjáteremtésének, a magyar kultúrpolitika irányításának küzdelmes feladata, amely 

pártnak vezető emberei évek hosszú során keresztül, a népbutítás legsötétebb és 

legerkölcstelenebb éveiben éppen a nép felvilágosításáért, a nép neveléséért küzdöttek (…) 

a parasztpárt szellemi múltja, hatalmas és kötelező erő a jelenben és a jövőben is.” 

(Korolovszky, 1945. 1. o.). A párt – jogosan – nagy reményeket fűzött a szabadművelődés 

rendszeréhez, mivel ettől az irányvonaltól várták (volna) a parasztok kulturális 

passzivitásának és közönyének felszámolását. Annak a felfogásnak is hangot adtak, mely 

szerint az önállóan létrejövő paraszti kulturális egyesületek felső irányítás nélkül is 

képesek lesznek működni (N. Szabó, 1990). 

Kovács Imre parasztpárti képviselő 1945. december 5-i parlamenti felszólalásában 

körvonalazta pártjának művelődéspolitikai koncepcióját. Beszédében hangsúlyozta, hogy 

meg kell szüntetni a középosztály vezető szerepét úgy, hogy eközben a munkásság és a 

parasztság köréből ki kell nevelni az új értelmiségi réteget a demokratikus állam számára. 

Ehhez kapcsolódó feladat, hogy „gondoskodni kell addig is a paraszt- és 

munkásakadémiák szervezéséről, az iskolánkívüli népművelés fejlesztéséről, 
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 Mivel a miniszternek hagyomány szerint katolikusnak kellett lennie és sem Illyés Gyula, sem Tamási 

Áron nem akart miniszter lenni, így Keresztury Dezsőt kérték fel erre a pozícióra. Keresztury jelölését Illyés 

Gyula mellett Mindszenty József esztergomi érsek – aki a leendő miniszter zalaegerszegi egykori gimnáziumi 

tanára és osztályfőnöke volt – is támogatta, emiatt a baloldal későbbiekben élesen támadta a minisztert 

„reakciós” kapcsolatai miatt. 
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 Itt fejti ki a szerző kívánságát a Minisztérium jövőbeli munkájával kapcsolatban: „meg kell tanítani a 

népet gondolkodni, amelyet gondolkodásra sohasem neveltek (…) őszinte történelmet és társadalomismeretet 

kell adnunk egy olyan társadalomnak, amelyet mesékkel, illúziókkal, kegyetlen hazugságokkal tápláltak, 

szaktudást kell nyújtanunk minden osztálynak – és elsősorban a legjobban rászoruló parasztságnak – a 

hozzáértés helyett, a szép szeretetére kell ránevelnünk a széphez hozzá sose jutott, vagy attól örökre 

elriasztott tömegeket.” (Korolovszky, 1945. 1. o.). 
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népfőiskolákról, amelyekben a parasztság és a munkásság megkapja a nevelést, oktatást, 

amelyre a demokrácia szempontjából szüksége van.”
301

 

A fenti álláspontok természetesen nemcsak egy-egy személy véleményét tükrözték, 

hanem a parasztpárt művelődéshez való hozzáállását körvonalazták. Ez azért is volt 

lényeges, mert a pártelnök, Veres Péter szemléletmódját is integrálták. Több fórumon 

kifejtette a népműveléssel kapcsolatos nézeteit, többek között a már említett „Demokrácia 

és köznevelés” című kötetben megjelenő cikkében, ahol arról értekezett, hogy a parasztság 

jogi és gazdasági helyzete nem adott eddig alkalmat sem a társadalmi felemelkedésre, sem 

pedig az önművelődés lehetőségére. A parasztság a hiányosságok ellenére – vélte a 

pártvezető – azért lehet megfelelő réteg a kulturális felemelkedéshez, mert náluk megvan 

kezdetektől fogva az az erő, amely megőrzi és fenntartja a közösség műveltségét, és 

hagyományait. Az összefogás, az együvé tartozás érzése alapeleme és egyben megtartó 

ereje ennek a közösségnek, melynek a legnagyobb érdeme, hogy saját kultúrát tudott 

teremteni és fenntartani. 

A párt művelődéspolitikáját körvonalazza Bibó István „Parasztpárt és 

parasztkultúra” című cikke, amelynek kiindulópontja Erdei Ferenc paraszti kultúráról 

alkotott nézeten elemzése. Erdei szerint a paraszti kultúra többek között elemi, közösségi 

és általános vonással bír.
302

 Bibó arra figyelmeztetett írásában, hogy nem a paraszti kultúra 

fenntartása az elsődleges feladat, hanem a paraszti réteg „teljes mértékű emberi 

felemelkedése.” Ezt úgy lehet elérni, ha ezt a paraszti kultúrát a magas kultúra szintjére 

emelik. Ahhoz azonban, hogy a többség ezt célként fogadja el, az kell, hogy e kultúra 

ápolása önkéntes alapon történjen meg. Ahol nem alakul ki hagyományőrzésen alapuló 

közösség, ott a paraszti kultúra „elvárosiasodását érdemes előremozdítani”, ahol viszont 

lehetőség van rá, ott meg kell kísérelni a parasztkultúrát magaskultúrává tenni, amivel a 

városi selejtkultúrát tudjuk helyettesíteni (Bibó, 1947). 

A parasztpárt művelődéssel kapcsolatos nézeteinek terjesztésében is nagy szerepet 

szántak a Sarló Kiadónak, melynek megalapítására 1945 tavaszán került sor dr. Molnár 

Sándor kezdeményezésére.
303

 Az első, a Sarló égisze alatt kiadott mű Veres Péter: Szabad 

                                                           
301

 Nemzetgyűlés Naplója. 1946. I. kötet 153. o. 
302

 Erdei Ferenc megfogalmazásában a következők miatt érvényesek a fenti jezők a paraszti kultúrára: elemi, 

mert a paraszti kultúra kötve van a termelés alkalmaihoz, közösségi, mert mindenkire kötelező szabályokat 

tartalmaz, és általános, mert mindenki részt vesz a kultúra kialakításában és élvezetében. 
303

 Molnár Sándor eredeti gondolata csupán négy mű kiadása volt: Szabó Pál akkor még kéziratban levő 

Dózsa-regénye; Solohov: Feltört ugar és Aymé: A zöld kanca c. műve (mindkettő fordításra várt), továbbá E. 

Kovács Kálmán novellája. De a kiadásra szánt könyvek egyike sem volt kész, vagy lefordítva, így ezek 
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ország - szabad munka című tanulmánya volt, amit Illyés Gyula: Hősökről beszélek… 

című műve, majd Erdei Ferenc: Szövetkezetek című tanulmánykötete követett. 

A párton belül a művelődési munka irányításáért és megszervezéséért – a többi 

párthoz hasonlóan – az Erdei Ferenc által vezetett Propaganda Osztály volt felelős. Az 

osztály legfontosabb feladatául a Nemzeti Parasztpárt ideológiájának minél szélesebb körű 

való elterjesztését tűzte ki. A párt ideológiai elveinek kialakítására valamint azoknak a 

szintetizálására ugyancsak Erdei Ferencet kérték fel, akit ennek a munkának a befejezéséig 

felmentettek minden más munka alól. A Propaganda Osztály elképzelése szerint a 

kultúrmunkát két szálon kell elindítani. A paraszttömegek meggyőzése mellett fontosnak 

tartotta a kollektív hajlamú értelmiségiek megnyerését.
304

 1946. február 1-jén a Nemzeti 

Parasztpárt híradója már arról adott tájékoztatást, hogy „A pártmunka legfontosabb 

területe ma a nevelés, a tanulás, az oktatás. Az Országos Központ elkészítette a 

Parasztiskola anyagát. Jelenleg az egész ország területén 500 községben működik a 

Parasztiskola.”
305

 Az Országos Vezetőség ún. „Kultúrközpontot” is felállított a párton 

belül, amelynek feladata a helyi szervezetek népművelési anyaggal való ellátása volt.
306

 A 

Híradó március 14-i száma az 1946. március 11-12-én megtartott Nemzeti Parasztpárt I. 

Országos Kongresszusának határozatáról adott tájékoztatást, július 25-i kiadványában 

pedig ismertette a Magyar Népi Művelődési Intézet Illyés Gyula által szerkesztett 

kiáltványát.
307

 A szabadművelődésnek is nagy szerepet szántak, amit az 1946. december 

20-i „A parasztság a magyar kultúrpolitikában” című írás is kifejez. „az iskola 

egymagában azonban nem nevelhet új társadalmat. A magyar nép műveltsége csak akkor 

lesz élő erővé, ha a társadalom is magáévá teszi, ha a népben élő művelődési igény és 

művelődési hagyomány is megtalálja benne a maga kifejezését. Ezért beszélünk 

népművelés helyett szabad művelődésről.” 
308

 Ezen a területen igen nagy jelentőséget 

tulajdonítottak a népfőiskoláknak. Az ország különböző részeiben akkorra már 63 

népfőiskola nyitotta meg kapuit, többek között Szegeden, Debrecenben, 

Hódmezővásárhelyen, Sárospatakon, Pécsett, Székesfehérváron, Egerben és Szolnokon. 

                                                                                                                                                                                

megjelentetését végül más kiadók vállalták magukra. E. Kovács Kálmán elbeszélése, A kakasszéki kovács 

címmel 1947-ben a Szikra-kiadónál jelent meg. 
304

 PIL 284. f. 6./1. ő.e. 
305

 PIL 284. f. 2./4. ő.e. 
306

 Ezek a népművelési anyagok ekkor a következőket jelentették: „Énekeljünk népdalt” című sorozat 1. 

füzete, „Szabadságműsor” március 15-re (verseket, dalokat foglal magába) valamint „Versmondó” füzet 1. 

kötete. 
307

 PIL 284. f. 6./4. ő.e. 
308

 PIL 284. f. 6./31. ő.e. 
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A pártra jellemző volt ekkoriban, hogy a kultusztárca sikereit is közvetve a 

magának tulajdonította, amikor a nagyszámú parasztfőiskolán és akadémián kívül az 

országban több mint 600 közművelődési tanfolyam megszervezéséről számoltak be: „az 

elmúlt évben 1200 könyvtárat újjászerveztünk 30.000 könyv szétosztásával és újabbak 

szervezése van folyamatban.”
309

 A párt elképzeléseit összefoglaló a „Nemzeti Parasztpárt: 

Mit akar a magyar parasztság?” című dokumentumot 1947. május 11-én a mezőtúri Dózsa- 

napon vázolták, amely későbbiekben, az augusztus 30-ára kihirdetett választások hivatalos 

parasztpárti programjává is vált. Az itt leírtakból kitűnik, hogy legfőbb követelésük egy 

parasztdemokrácia kiépítése volt, mivel „mi parasztok vagyunk a nemzet legnagyobb, 

legtöbbet dolgozó és legtöbb terhet viselő osztálya.” A tervezetben többek között 

megtalálhatóak voltak a kulturális élet fejlesztésével kapcsolatos pontok is, amelyek 

alapkövetelményének a műveltség osztályjellegének megszüntetését tekintették. 

Kifejezték, hogy nem támogatják a magyar társadalomban érzékelhető kulturális 

különbségek fenntartását, mert csak egy egységes kultúra kialakítása erősítheti meg a népi 

demokráciát.
310

 Az egységes kultúra fundamentumának a népi műveltség forrásait tették, 

hiszen az akkori magyar magaskultúrát torznak tartották, mert az nem nemzeti alapokon, 

hanem idegen kulturális behatásokon nyugodott.
311

 Emellett szóltak az egyházak kulturális 

életben betöltött szerepéről is, kifejezvén azt, hogy ugyan nem óhajtanak a felekezetek 

szabad nevelési jogaihoz hozzányúlni, de „a népművelésnek egységes állami köznevelési 

rendszerbe kell illeszkedni és meg kell szüntetni az egyházak kiváltságait.” 
312

 

„A parasztság körében élő népi paraszti műveltség – szögezték le a pártban – pedig 

megrekedt a kezdetlegesség paraszti fokán és nem fejlődött fel az egész társadalom magas 

kultúrájává.” Ennek a feladatnak a megvalósítását vállalta magára az NPP, úgy hogy ehhez 

meg kívánta nyerni mind a munkás, mind pedig az értelmiségi rétegeket. A párt a népi 

műveltség magas kultúrává emeléséhez úgy próbált meg hozzájárulni, hogy a városi 

műveltség – elvetendő – giccsességét hangsúlyozta, kiemelte, hogy „ha a városi kultúra 

korcs szüleményeit és rossz hatását akarjuk kiirtani a parasztok közül és ezt a népkultúra 

                                                           
309

 Uo. 
310

A tervezet szerint három különálló kultúra létezik Magyarországon:„A történelmi osztályok körében az 

úgynevezett «keresztény nemzeti» úri műveltség alakult ki, amelyből azonban egyként hiányoztak a 

kereszténység és a nemzet igazi eszményei.(…) Ezt a kultúrát a nép nagy része soha nem érezte 

magáénak.(…) Másik rétege kultúránknak a kapitalizmus talaján kifejlődött polgári, városi kultúra, amely 

jórészt megint nem a magyar valóságból nőtt ki és nem sok közössége van a magyar néppel. Alul a 

parasztságban félig- meddig ma is él még az ősi, népi paraszti kultúra, mely időnként divatossá válik, de 

egész társadalmunkat még soha nem hatotta át.” 
311

 Ezt a koncepciót képviselte Karácsony Sándor, az OSZMT elnökeként. 
312

 PIL 284. f. 6./30. ő.e. 
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egészséges alkotásainak terjesztésével akarjuk elérni – helyesen cselekszünk.”
313

 A párt 

művelődéshez való viszonyát jellemezte, hogy 1947 elején egy ún. „Művelődéspolitikai 

Bizottság”
314

 felállításáról döntöttek. Kovács Máté szerint ez azért szükséges, mert a párt 

kulturális munkaközösségei nem tudták megvalósítani a rájuk bízott feladatokat. Ez 

azonban nem e csoportok hibája, hanem a párté, mivel a központ nem támogatta eléggé e 

szervezetek munkáját, s így nem is tudták összehangolni tevékenységeiket.
315

 Meglátása 

szerint viszont a 3 éves terv olyan konkrét feladatokat ad a kulturális 

munkaközösségeknek, melyek kidolgozása és elvégzése halaszthatatlanná vált. Ezt a 

megállapítást a VKM parasztpárti csoportja is magáévá tette, ezért a pártvezetőséget 

támogatásáról biztosította a Kovács Máté által létrehozandó szervezet felállításával 

kapcsolatosan. A tervek szerint a szervezet a már meglévő kulturális munkaközösségek 1-1 

tagjából, a VKM parasztpárti csoportjának néhány tagjából valamint a párt politikai 

vezetőségének és a fővárosi szervezet egy-egy tagjából alakulhat meg, amely több 

alegységben fogja majd át a parasztpárt kulturális munkáját
316

 

A Kultúrpolitikai Bizottság 1947. márciusi véleménye szerint „ez a 

művelődéspolitikai bizottság biztosíthatná a pártvezetőség, a párt kulturális területén 

dolgozó szervei és tagjai, valamint a kultuszminisztérium parasztpárti tagjai oly szükséges 

együttműködését.”
317

 Ezt a tervet azért is látták kivitelezhetőnek, mert a VKM-en belül 

több párttag is dolgozott.
318

 Az NPP optimista hangulatban várta az 1947-es választásokat, 

remélve, hogy a voksolás után is megtarthatja a kulturális tárcát. 

                                                           
313

 Uo. 
314

 A Bizottság feladatává tették a kultúrmunka összefogását, ellenőrzését, és egy egységes szempontrendszer 

kialakítását. 
315

 OSZK Kt. 210/23. 
316

 A Művelődéspolitikai Bizottságon belül a következő munkacsoportok felállítását tervezték: 1. pedagógiai 

(Mácsay Károly, Ravasz János), 2. tudományos (Bibó István, Sebestyén Géza), 3. művészeti (Littkei György, 

Andrássy Kurta János), 4. szabadművelődési (Gombos Ferenc, Gombos Imre), 5. sport (Hopp Ferenc, Tajthy 

Kálmán). 
317

 PIL 284. f. 2./26. ő.e. 
318

 Ekkor a Nemzeti Parasztpártnak az alábbi tagjai tevékenykedtek a Minisztériumban: 

Ügyosztályvezetőként Dr. Zsebők Zoltán miniszteri osztályfőnök (főiskolai és tudományos ügyosztály), 

Gombos Ferenc miniszteri tanácsos (szabadművelődési ügyosztály), Dr. Simon Sándor miniszteri 

osztálytanácsos (protestáns ügyosztály). Ügyosztályvezető- helyettesként: Barra György miniszteri 

osztálytanácsos (nevelési ügyosztály), Dr. Gyalog Dezső miniszteri osztálytanácsos (protestáns ügyosztály), 

Rozsondai Zoltán tanügyi tanácsos (középiskolai ügyosztály tanítóképzőkkel foglalkozó részlege), Tajthy 

Kálmán testedzési tanácsos (testedzési ügyosztály), Dr. Sőtér István intézeti tanár (külföldi kapcsolatok 

ügyosztály), Pázmány Béla gimnáziumi tanár (gazdasági ügyosztály), Gombos Imre szabadművelődési titkár, 

MNMI titkára (szabadművelődési ügyosztály). 
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3.2. A szabadművelődés irányító testületeinek tevékenységei 
 

3.2.1. Keresztury Dezső népművelési koncepciója 
 

Keresztury Dezső
319

 kinevezését a pártok alkudozásai előzték meg.
320

 Az NPP 

politikusa viszont a felkínált pozíciót csak úgy vállalta el, ha közben az Eötvös Kollégium 

igazgatói állásában is meghagyják (Mann, 2005). A kormányban a Nemzeti Parasztpártot 

képviselve, minisztersége alatt folyamatosan hangsúlyozta, hogy szakemberként, és nem 

pártpolitikusként óhajtja vezetni a kultusztárcát. Pártjának irányelveit is csak addig kívánta 

figyelembe venni, amíg az összeegyeztethetőnek vélte azt a szakmai koncepciójával (N. 

Szabó, 1991). Ennek ellenére több alkalommal is a parasztpárt képviselőjeként fejtette ki 

véleményét a művelődést érintő politikai kérdésekben.
321

 Visszaemlékezésében utalást tett 

arra – idézi Matyikó Sebestyén József –, hogy a miniszterségét három körülmény 

befolyásolta. Egyrészt a „szakemberi” és nem „politikusi” oldalról közelítette meg a 

miniszteri teendőit, olyan időszakban, amikor minden kezdett „átpolitizálódni”. Hátráltató 

tényezőként azt a „rommezőt” említette, amelyen el kellett kezdenie miniszterként 

tevékenykedését. Harmadrészt pedig arra a sajátságos helyzetre utalt, hogy a Horthy-

rendszerben működő kompromittált pedagógusok „továbbfoglalkoztatásával” akarta az új 

hatalom is kiépíteni a saját oktatási rendszerét (Matyikó, 1990). „Hármasság” jellemezte 

művelődési koncepcióját is, hiszen annak központjába a műveltséget, az igazságot valamint 

az emberséget állította. Minisztersége kezdetétől hangsúlyozta, hogy a demokratikus 

átalakulás egyik alapvető feltétele a magyar művelődés megreformálása. Ennek érdekében 

az addig művelődéspolitika által is preferált középosztály helyett a parasztság és a 

munkásság műveltségének kiszélesítését tette meg központi feladatnak. Véleménye szerint 

ez azért szükséges lépés, mert a magyar elit „légüres térbe” került, ugyanis a művelt 

                                                           
319

 Keresztury Dezső (1907-1996) író, műfordító. Kultuszminiszter 1945. november 15-e és 1947. március 

14-e között. 1936-tól az Eötvös Kollégium tanára lett. 1945 novemberében a háború utáni első szabad 

választások nyomán megalakult Tildy-kormányban a Nemzeti Parasztpárt minisztere, és ezt a pozícióját 

Nagy Ferenc 1946 februárjában alakult kormányában is megtartotta. 1945-ben az Eötvös Kollégium 

igazgatójának is megválasztották. A kommunista párt fokozatos politikai térnyerésével előbb miniszteri 

pozíciójáról kényszerült lemondani 1947 márciusában, majd 1948-ban az Eötvös Kollégium igazgatói 

posztjáról is. 1948-tól az MTA főkönyvtárosa, majd 1950-től az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa 

lett. 
320

 Keresztury Dezső visszaemlékezéseiben közölte, hogy Illyés Gyula volt az, aki rábeszélte, hogy vállalja el 

a kultusztárca vezetését, hiszen őt a koalíciós pártokon kívül Mindszenty József  is elfogadta. 
321

 Erre példa azon kijelentése is, mely szerint: „Ahhoz, hogy ezzel a világgal [a Szovjetunióval F.P.] 

termékeny kapcsolatok kiépíthetőek legyenek, el kellett oszlatnunk a szovjet kultúrával szemben évtizedeken 

át nagyra nőtt idegenkedést.” OSZK Kt., 177/59. 
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középréteg hiányában megszakadt az eleven érintkezés az elit és a tömeg között. 

(Keresztury, 1945b).  

A miniszter szerint a kultúra feladata az ember kiművelése, de hangsúlyozta, hogy a 

műveltséget nem a végzettség alapján kell mérni, hanem arra kell figyelni, hogy az egyén 

milyen szerepet tölt be a közössége életében. Kijelentette hogy „nem vagyunk hajlandók a 

művelt ember fogalmát az érettségizett, vagy az egyetemet végzett ember fogalmával 

azonosítani. (…) Azt az embert tartjuk műveltnek, aki a maga helyén a legjobban, 

legalkalmasabban és legteljesebben tudja a képességeit a közösség érdekében kifejteni.”
322

 

Véleménye szerint Magyarország eddigi történelmében még a legjobb és leginkább 

népbarát művelődéspolitika is fentről lefelé kívánta a műveltség terjesztését biztosítani, 

ami az uralkodó osztály és nem a nép érdekeit szolgálta. A miniszter is osztozott azon a 

véleményben, – amely a parasztpárt népi elgondolásaihoz szorosan kapcsolódott – hogy a 

magyarságnak meg kell tartania a már (vagy még) meglévő hagyományait és nem 

feltétlenül kell importálnia idegen eszméket, hiszen a történelmében több példaképhez 

lehet visszanyúlni (Keresztury, 1945a). 

E nézetekből Kemény Gábor
323

 és a munkáspártok is azt a következtetést vonták le, 

hogy a miniszter művelődéspolitikája két hagyományra épül,
324

 egyrészt az eötvösi 

tradíciókra, (ezért állított fel olyan intézményeket, mint pl. az MNMI-t, vagy a 

szabadiskolák hálózatát). A baloldal szerint Keresztury az Eötvös-féle hagyomány miatt 

preferálja a szociális alapon működő egyházak létrejöttét.  Kemény szerint Keresztury-féle 

eszme másik fundamentuma a magyar lélektan fél évszázados hagyománya.
325

 

A népműveléssel kapcsolatos elképzeléseit ismertette, a Pedagógusok Szabad 

Szakszervezetének első, 1945. február 24-i közgyűlésén:„az a feladatunk, hogy a széles 

magyar tömegeket felemeljük, hogy ki- ki a maga helyén a legjobban és legszabadabban 

kifejthesse tehetségét a közösség javára.”
326

 „A mai magyar művelődéspolitika irányelvei” 
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 OSZK Kt. 177/59. 
323

 Kemény Gábor (1883-1948) a Kolozsvári Egyetemen szerzett középiskolai tanári diplomát. A 

Tanácsköztársaság ideje alatt Torda-Aranyos vármegye főispánja. A Horthy-rendszerben emiatt nem 

taníthatott. 1945-ben a Pedagógusok Szabad Szakszervezete elnökévé választották, illetve őt nevezték ki az 

szakszervezet szaklapjának, az Embernevelés főszerkesztőjévé.  1946-1947 között a VKM Nevelési 

Főosztályának vezetőjeként tevékenykedett. Később pedig az Országos Közoktatási Tanács alelnöki posztjár 

töltöte be. 
324

 Kemény Gábor szerint Keresztury „komoly kultúrpolitikus a mai korváltó időnkben csak nyugtalan, csak 

elégedetlen lehet, mert látja a feladatok nagyságát és sokaságát (…) mindig láttam benne azt a termékenyítő 

nyugtalanságot, mely nem enged pihenést a cél elérése előtt.”  OSZK Kt. 177/460 
325

 OSZK Kt. 177/460 
326

 Ezt az elképzelést veszik át és teszik magukévá a  későbbiekben a szabadművelődés vezetői is. 
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című 1946. április 25-én megtartott előadásában
327

 pedig az iskolán kívüli művelődéssel 

kapcsolatos állami feladatokat a tömegek művelődési jogának biztosítása mellett annak 

lehetőségeinek megteremtésében látta. Folytatta a gondolatmenetet: „a művelődés 

szabadsága elalkudhatatlan része tehát a kezdeményezés szabadsága is” (Keresztury, 

1946a. 23. o.). A szabadiskolák, népfőiskolák jelentőségét pedig a hallgatóság 

aktivizálásában látta. Ennek a „növekedésnek” kötelessége a kormányzatnak irányt 

szabnia: „hivatalos, egységes irányítás és a táj, hagyomány s társadalom helyi 

kezdeményezéseinek egyensúlya kell, hogy jellemezze (…) a szabadművelődés szervezetét 

és munkáját.” (Keresztury, 1946a. 24.o.) 

Előadásában a szabadművelődés egyik legfontosabb elvi kérdésére – hogyan lehet 

olyan körülményeket teremteni, hogy a helyi igények és a központi elvek is egyszerre 

érvényesüljenek?– is próbált válaszolni. Véleménye szerint ennek a két elvnek az együttes 

figyelembevételével kell kialakítani az új iskolán kívüli felnőttképzés gyakorlatát, viszont 

nyomatékosan felhívta a figyelmet az állam irányító szerepére: „fiatal demokráciánk nem 

mondhat le arról, hogy világszemléletileg is helyes irányban világosítsa fel az évtizedeken 

át rosszul vezetett tömegeket.” A világnézeti nevelés azonban nem lehet lényegesebb, mint 

a szakmai, vagy az általános műveltség mélyítése! 

A művelődést érintő reformok – vallotta a politikus – csak akkor lesznek/lehetnek 

eredményesek, ha azok „követik” a gazdasági és a társadalmi életben bekövetkező 

változásokat (Ormándi, 2003). A gazdaság és a társadalom befolyásoló szerepe mellett 

vallást is a művelődésre ható erőként festette le: „Szent István kora óta egy keresztény 

Európa része vagyunk. Ezt máról holnapra megváltoztatni nem lehet, mert a kommunista 

párt vezetői közül néhányan nincsenek jóban a papokkal és Mindszenty hercegprímással.  

Az egyházi iskolák mindenkor a magyar műveltség oszlopai voltak (…) Az iskolából a 

vallási érzést kiirtani nem lehet, hiszen az emberi és nemzeti műveltséghez szorosan 

hozzátartozik.”
328

 

A szabadművelődésnek komoly szerepet szánt a demokratikus gondolkodású 

társadalom kialakításában, hiszen – elmélkedett a miniszter – ezt a feladatot egyedül a 

közoktatás nem vállalhatja magára. Az iskola egymagában ugyanis nem tudja az egész 

társadalmat ki/átnevelni ebből adódóan „a magyar nép műveltsége csak akkor lesz élő 

                                                           
327

 Az előadást az Országos Közművelődési Tanács, az Országos Szabadművelődési Tanács, a Magyar 

Művészeti Tanács, a Magyar Tudományos Akadémia, a Legfelsőbb Ötös Sporttanács együttes ülésén mondta 

el Keresztury. 
328

 OSZK Kt. 177/59. 16. ikt. sz. 
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erővé, ha a társadalom is magáévá teszi, ha a népben élő művelődési igény és művelődési 

hagyomány is megtalálja benne a maga kifejezését. Ezért beszélünk népművelés helyett 

szabad művelődésről.” (Keresztury, 1946b. 2.o.).  

A demokratikus átalakulás egyik fontos tényezőjének a szabadművelődés 

irányvonalát tekintette, amelyhez olyan konkrét feladatokat társított, mint a felnőttek 

demokratikus gondolkodásra való ösztönzése, vagy a jogegyenlőség és a felelősségteljes 

magatartás alapvető elemeinek tudatosítása. A végső cél – amely elérésében a 

szabadművelődésnek nagy szerepe lehet – az értelmes, szuverén személyek kiművelése, 

akik felismerik az új gazdasági és társadalmi helyzetből fakadó lehetőségeket. 

Keresztury szerint a szabadművelődésnek lehetőséget kell biztosítania a magyarság 

hagyományos népi műveltség értékeinek kifejlesztésére. Cél tehát, hogy a „magyar 

tömegek műveltsége ne csak lesüllyedt kultúrjavakból, hanem spontán teremtőerővel 

létrehozott alkotásokból is álljon.” (Keresztury, 1946c. 2 o.). Központi feladatává a 

paraszti rétegek támogatását és felkarolását tette, hivatkozva arra, hogy az öntudatosabb, 

szervezettebb, művelődési igényekkel bíró munkások már saját maguk is ki tudják 

alakítani lehetőségeiket. Véleménye szerint azért is a paraszti rétegek támogatásának kell 

elsőbbséget élvezni, mert: „a szabad művelődéshez, legyünk ezzel tisztában, a magyar 

parasztság nagy tömegeinek egyelőre inkább alaktalan szándékai, nyugtalan és célját 

kereső ösztönei vannak, mint határozott vágyai, világos öntudata.”  (Keresztury, 1946c. 2. 

o.). Ennek érdekében Keresztury Dezső már 1946 folyamán az ún. „helyi közművelődési 

bizottságok” felállításában gondolkodott, melyeknek feladatává tette (volna) a helyi 

kulturális igények felmérését, a népművelési munka irányítását. Ezek alapján ugyanolyan 

szerepet szánt e bizottságoknak a közművelődés terén, mint amilyen helyet töltöttek be a 

nemzeti bizottságok a politikai és a termelési bizottságok a gazdasági életben (Zoltán, 

1946). A miniszter szerint azonban a fent említett elképzelések megvalósítása még nem 

elegendő a magyar demokrácia megszilárdításához. A stabilitáshoz szükséges ugyanis 

Magyarországgal szomszédos „demokratikus” országokkal való szoros kulturális 

kapcsolatok ápolása, hiszen „nem lehetünk csak magyarok, az emberiség nagy családjának 

tagjai kell, hogy legyünk.” Elgondolása szerint büszkének lehet és kell lennünk 

magyarságunkra, de nem minden esetben érdemes ezt hangoztatni, ugyanis nem lehetünk 

„csak” magyarok, hanem más kontextusban már egy nagyobb emberközösség tagjai 

vagyunk. Gondolkodásában összefonódott a magyarság és az európaiság tudata, amely 

szerepeket egyebek mellett a kulturális önazonosságtudat és az egyetemes emberi célok is 
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egyesíthetnek és erősíthetnek. Ezt a képességet felnőttkorban csak úgy lehet elsajátítani, ha 

a szabadművelődés mindkét elv érvényesülését felvállalja. 

Összességében a kultuszminiszter és a szabadművelődés viszonyára világít rá a 

Gombos Ferenc Kereszturyhoz írt búcsúlevele: „a magam részéről és az ügyosztály 

nevében is hálásan köszönöm azt a támogatást, amelyben munkánkat részesítetted, 

különösen azt a szolgálatot, amellyel a szabadművelődés gondolatát és követelményét 

népszerűsítetted, köztudatba vinni segítetted cikkeidben, előadásaidban, hírlapi 

nyilatkozataidban.(…) Sajnálom, hogy nem tudtunk munkánkkal olyan mértékben 

kiérdemelni megelégedettségedet, amilyen mértékben szerettük volna. Ennek elismerem, 

voltak bennünk rejlő okai is, de úgy vélem, akkor sem tévedek, ha azt mondom, hogy 

rajtunk kívül eső körülmények akadályozták munkánk teljes kibontakozását. Miniszterséged 

egész ideje az egész vonalon a magvetés ideje volt. Mi is ez alatt az idő alatt raktuk le 

munkánk új alapját.”
329

 

 
 

3.2.2. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ügyrendi beosztásának megreformálása 
 

Az 1945. novemberi nemzetgyűlési választások után a VKM vezetésnek jogát – 

ahogy már említettük – a Nemzeti Parasztpárt kapta meg. A párt Keresztury Dezsőt 

ajánlotta a miniszteri pozícióra, aki regnálásának első hónapjaiban már változtatásokat 

kezdeményezett a tárca szervezeti struktúrájában, amivel kapcsolatos határozat 1946. 

február 11-én jelent meg. A változások az iskolán kívüli népművelési ügyosztályt is 

érintették, hiszen a rendelet határozott a szervezeti egység megszüntetéséről. A 

13.130/1945. sz. VKM rendelet írta elő az ún. „Szabadművelődési Ügyosztály” felállítását, 

melynek élére az addigi ügyosztályvezetőt, Gombos Ferencet
330

 nevezték ki. Ezzel 

párhuzamosan a volt VI. számú ügyosztályt a VIII. szám alá sorolták át. 

A rendelet értelmében az ügyosztályon belül két alosztály létesült. A VIII/1 számú 

szervezet
331

 feladatává tették a szabadművelődési munkálatok irányítását, melynek 

vezetője Gombos Ferenc miniszteri tanácsos maradt; helyettese pedig Katona Géza lett. Az 
                                                           
329

 OSZK Kt. 177/1198. 
330

 Gombos Ferenc (1891-1978) tanulmányait Sárospatakon végezte. 1915-1917 között Losoncon, majd 

Budapesten hitoktató volt. A Tanácsköztársaság ideje alatt szakít egyházi tevékenységével. Az 1920-as 

években a losonci Mi Lapunk munkatársa. 1923-ban jelent meg „Az elsikkadt hegyibeszéd” című munkája. 

1931-ben tért vissza Magyarországra, ahol az Előőrs, Szabadság, Független Magyarország, Szabad Szó belső 

munkatársa lett. 1942-ben vállalta el a Tiszántúl című debreceni napilap szerkesztését.  1945-1948 között a 

VKM Szabadművelődési Ügyosztály vezetőjeként tevékenykedett. 
331

 Keresztury minisztersége alatt e részleg már 19 fővel működött 
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ügyosztály felelős volt a szabadművelődés szervezeti, személyi és dologi ügyeiért, az 

önkormányzatok, egyházak, társadalmi szervezetek szabadművelődési munkáinak 

koordinálásáért, támogatásáért valamint felügyeletéért. Ezen felül hatáskörébe tartozott a 

népfőiskolák, szabadiskolák és az általuk elindított tanfolyamok szervezése és ellenőrzése, 

továbbá a népkönyvtárak és a szabadművelődéssel kapcsolatos folyóiratok ügyeinek 

intézése is. 

A VIII/2 számmal az ún. „Testnevelési Ügyosztályt” jelölték, melynek feladatává 

tették az iskolán kívüli sportolással kapcsolatos ügyek intézését. E részleg – mely 19 fővel 

kezdte meg munkáját – vezetőjévé Mező Ferenc miniszteri tanácsost nevezték ki, 

helyettesének Pápai Vratarics György miniszteri osztálytanácsost választották. Az 

ügyosztály hatáskörébe kerültek azok az ifjúság iskolai és iskolán kívüli testneveléshez 

köthető ügyeinek intézése, amelyek nem tartoztak a Testnevelési Főiskola hatáskörébe. Az 

ügyosztályon keresztül történt ezen felül a különböző sportegyesületek, sportintézmények 

támogatása, valamint a nemzetközi sportkapcsolatok ápolása. A VIII. ügyosztály 

felülvizsgálatáért továbbra is Bereczky Albert
332

 maradt a felelős, egészen 1946. május 20-i 

államtitkári posztjáról való lemondásáig, amikor is Nagy Miklóst
333

 nevezték ki utódjául.
334

 

Az 1946. februárban közreadott minisztériumi ügybeosztást már szeptember 15-én 

módosították.
335

 A szabadművelődés irányítását közvetlenül érintette az Elnöki Ügyosztály 

feladatának kibővítése, hiszen ennek a szervezeti egységnek a feladatává tették az 

Országos Köznevelési Tanács felügyelete mellett a szabadművelődésben oly fontos 

szerepet betöltő Magyar Népi Művelődési Intézet ellenőrzését is. A VIII. ügyosztály 

feladatköre nem változott ugyan, de munkáját lényegesen több szinten kellett koordinálni, 

ugyanis a különböző kulturális tevékenységet folytató szervezetek egyre nagyobb számban 

jelentek meg. Az ügyköri leírást változatlanul hagyták.
336

 Vezetője továbbra is Gombos 
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 Bereczkyről szóló 1946. március 22-i jelentés szerint Apponyi Albert természetes fia, „kifejezetten 

reakciós, demokráciaellenes magatartást tanúsít Hóman Bálint a fogságából érintkezésbe lépett vele nem 

eredménytelenül, mert részéről egy segítő akció indult Hóman érdekében.” (ÁBTL 10-3032/1950) 
333

 Nagy Miklós (1893-1975) A szeghalmi gimnázium igazgatója majd Debrecenben tankerületi főigazgató, 

1946. májusban Pesten államtitkárként dolgozik. Miután kisgazdapárt képviselőjeként került be a 

minisztériumba a fordulat után a pozícióját sem tudta megtartani. 
334

Nagy Miklós kinevezése után a szabadművelődési ügyosztály felettesévé Simon László államtitkárt jelölték 

ki. 
335

 4800/1946 VKM sz. leirat alapján, melyet Welker közöl. 
336

 Csupán annyi módosítás történt, hogy az irat a népfőiskolák helyett „szabadiskolákat” említ. Az 

ügyosztályi beosztás 1947 nyaráig maradt fenn, már Ortutay Gyula minisztersége alatt változtatva azon. 
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Ferenc maradt, helyettesének Szathmáry Lajost
337

 és Szőnyi Kálmánt nevezték ki (Welker, 

1984).  

3.2.3. A VKM VIII. ügyosztályának tevékenysége az 1946/47-es esztendőkben 
 

3.2.3.1. A szabadművelődési szervezeti hálózat kiépítése jogi feltételeinek kialakítása  
 

Keresztury Dezső kezdeményezésére megalkotott – fentebb már említett – 

13.130/1945. sz. rendelettel kialakították azt a Szabadművelődési ügyosztályt, amely tíz 

beosztottal kezdte meg munkáját.
338

 Az 1946-os év az ügyosztály – és a minisztérium – 

szabadművelődéssel kapcsolatos munkáját is befolyásoló dokumentum megalkotásával 

indult el, hiszen már január 12-én kihirdették azt a 720/1946. ME. rendeletet,
339

 amely az 

iskolán kívüli nevelés irányító szervei felállításának feltételeit és működésüket volt hivatott 

szabályozni. Ez a jogszabály a szabadművelődési korszak végéig hatályban volt, keretet 

adva a népművelési tevékenységnek. A rendelet a következőképpen alakította ki az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés intézményrendszerét: 

1. Az iskolán kívüli nevelésügyi igazgatás és felügyelet szintjén az ország 

szabadművelődési területeket képez, azaz minden vármegye és törvényhatósági jogú város 

területe egy-egy szabadművelődési kerületet alkot.
340

 A szabadművelődési kerületek élén a 

vallás – és közoktatásügyi miniszter által kinevezett felügyelők állnak, akik hatósági 

személyekként tevékenykednek. 

2. Szabadművelődési kerületenként ún. „kerületi tanácsokat” kell felállítani, 

amelyek a kerületi felügyelők tanácsadó és véleménynyilvánító szervezeteiként 
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 Szathmáry Lajos (1903 - 1994) magyar-latin szakos középiskolai tanár. Elemi iskolában osztálytársai 

között olyan személyek voltak mint Németh László vagy Illyés Gyula. Gimnáziumi tanárai között pedig 

meghatározó szerepet töltött be Gombos Ferenc. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karán töltött idő alatt került kapcsolatba Karácsony Sándorral. Itt tanári (1926), a debreceni egyetemen 

bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1945). 1927-45 között Sárospatakon, Hódmezővásárhelyen és Pápán is 

tanított. 1938-ban Hódmezővásárhelyen megszervezte a Tanyasi Tanulók Otthonát. 1945-49-ig a VKM 

Szabadművelődési ügyosztály vezető-helyettese. 
338

Az ügyosztály dolgozói: Katona Géza (személyi-szolgálati ügyek), Novágh Gyula (művészeti ügyek, 

szabadművelődés felsőfokú szervezeteinek ügyei), Dr. Szöllősy Dániel (jogi ügyek), Dr. Szecskő Károly 

(költségvetéssel kapcsolatos feladatok), Simándi Béla (alföldi vármegyék szabadművelődési ügyei), Földes 

Ferenc (tiszántúli vármegyék szabadművelődési ügyei), Dr. Szathmáry Lajos (dunántúli vármegyék 

szabadművelődési ügyei), Dr. Victor János (Híradó, könyvek, folyóiratok ügyei),Hollóssy Béla (anyagi 

ügyek, társminisztériumok összeköttetésével kapcsolatos ügyek), Dr. Hetényi Rezsőné (számadási könyvek 

vezetése). 
339

 Megjelent a Magyar Közlöny 1946. év 20. számában. 
340

 Kivételt jelentettek ez alól Tolna vármegye székely települései, amelyek Bonyhád központtal külön 

szabadművelődési kerületet alkottak. 
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működnek.
341

 A tanácsok – melyeknek három évenként újjá kell alakulniuk –, elnökeit és 

alelnökeit titkos szavazás útján kell megválasztani. A kerületi tanácsokon belül (szakmai, 

politikai, nevelési) bizottságokat kell felállítani, illetve a tanács élére Elnöki Tanácsot kell 

kinevezni.
342

 A tanács maga készíti el szabályzatát, melyet köteles a felügyelő útján a 

kultuszminiszterhez felterjeszteni jóváhagyásra. 

3. A miniszter minden településre ún. szabadművelődési ügyvezetőt nevez ki, akinek 

jogkörét külön szabályzat rögzíti. A miniszternek joga van ezenfelül járási 

ügyvezetőket kinevezni, akik a járás területén működő ügyvezetők irányításáért 

felelősek. 

4. A községekben, megyei városokban szabadművelődési (helyi) tanácsok felállítását 

teszik kötelezővé, melyek az ügyvezetők véleményező és tanácsadó szervei.
343

 

Indokolt esetben a miniszter elrendelheti a járási tanácsok felállítását, melynek tagjait 

a helyi tanácsok tagjai közül nevezi ki, emellett a járási főjegyző tagságát is 

biztosítani kell. 

5. A jogszabály kihirdetésével hatályát veszítette a 132.243/1922. VKM. sz. rendelet. 

A határozattal kormányzati szinten kialakították a szabadművelődés duális (olykor 

triálisnak kiszélesített) szervezeti rendszerét,
344

 hiszen az állami szervek felállítása is ekkor 

fejeződött be, melyet három szintre tagoltak: 

1. szint: a Közoktatási – és Vallásügyi Minisztérium, mint a szabadművelődés 

csúcsszerve. Ide tartozott maga a miniszter, illetve a VIII. (szabadművelődési) 

ügyosztály. 

2. szint: a szabadművelődési kerületek felügyeleti hálózata, amely 26 

felügyelőségből állt. 

3. szint: járási, városi, falusi szabadművelődési ügyvezetői hálózat. 

                                                           
341

 E testületnek tagjai: MNFF pártjai, MPSzSz, vallásfelekezetek, FEKOSz, Magyar Parasztszövetség, 

MNDSz, MADISz, MKSz, egy-egy küldötte, az alispán, a thj. város polgármestere, tiszti főorvos, tankerületi 

főigazgató, tanfelügyelő, a gazdasági, ipari, háziipari, szociális felügyelő. Ezen kívül a kerületben 

tevékenykedő kulturális, ifjúsági, tudományos, irodalmi, művészeti egyesületeknek egy-egy delegáltja, 

valamint az iskolán kívüli nevelési munkában kitűnt személyek kerülhettek be ezekbe a tanácsokba. 
342

 Elnöki Tanács tagjai: a tanács elnöke, alelnöke és a bizottságok elnökei. 
343

 A helyi tanácsok tagságát a kerületi tanácsoknál ismertetett szervezetek helyi csoportjainak delegáltjai 

tették ki, eltérés abban volt, hogy itt az alispán és a felügyelők helyett a községi bíró, a közjegyző, az iskolák 

igazgatói kerültek be a tanácsokba, akikre a kerületi tanácsokéhoz hasonló szabályok voltak érvényesek. 
344

 A 720/946 M. E. rendelet révén 42 tankerületi és a kb. 3500 helyi szabadművelődési tanácsot, illetve 

ugyanennyi kerületi szabadművelődési felügyelőséget hozott lére emellett a jogszabály hasonló számú helyi 

szabadművelődési ügyvezető kinevezésére adott lehetőséget.  
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A duális szerkezet másik pillére a társadalom önrendelkezését, önművelését volt hivatott 

biztosítani. A társadalom szabadművelődési munkájának szervezeti kereteit több szinten 

valósították meg: 

1. Országos Szabadművelődési Tanács, amely a társadalmi vonal csúcsszerveként 

működött 

2. Megyei, városi szabadművelődési tanácsok szervezetei 

 

A szabadművelődés társadalmi irányvonalának harmadik szegmense a különböző pártok és 

tömegszervezetek kulturális tevékenységet folytató egységei voltak. 

Az ügyosztály a rendelet kiadásával párhuzamosan több szinten folytatta munkáját, 

ugyanis már januárban kidolgozták az OSZMT szabályzatát, melyet a tanács által küldött 

öttagú bizottsággal
345

 is elfogadtattak. Ezen kívül az önálló szabadművelődési státusz 

felállításával kapcsolatban megbeszélést folytattak a költségvetési osztállyal, és a 

Pénzügyminisztériummal egyaránt. A financiális lehetőségeket ismerve kialakították a 

szabadművelődés évi költségvetését. Az elvi munka megindulását pedig az 1946. január 

15-én megjelent „Híradó” szimbolizálta.  

1946. január 26-ára elkészült az ügyosztály munkaterve is, amelyben a 

hivatalos/állami és a társadalmi vonalon megvalósítandó célokat ismertették. Az állami 

szint esetében a legsürgősebb teendőnek a felügyelők személyének kiválasztását valamint a 

státusz kiépítését tekintették, miközben a kiválasztott felügyelők számára értekezletek 

megtartását is tervbe vették. Társadalmi vonalon legsürgősebb feladatoknak az Országos 

Szabadművelődési Tanács ügyrendi szabályzatának kidolgozását és a tanács munkájának 

elindításában való részvételt tették. A társminisztériumokkal való kapcsolat mélyítését is 

elengedhetetlennek tartották. 

Mivel a kinevezendő szabadművelődési felügyelőket szakvizsga letételére 

kötelezték, ezért szakkönyvek megjelentetését is tervezték. Mindezek mellett az ügyosztály 

szándékában állt a népfőiskolák, munkásfőiskolák, népegyetemek, szabadegyetemek 

helyzetének rendeleti szinten való szabályozása. (Dancs, 1988). 

A jogszabályalkotás után is VKM feladata maradt az állami apparátus gyakorlati 

kiépítése és annak „működtetése”. Ennek érdekében további lépésekre volt szükség, hiszen 

a 720/1946. ME. sz. rendelet felállította ugyan a szabadművelődés országos és helyi 

szervezeteit, kijelölve a felügyelői és ügyvezető pozíciót, viszont nem határozta meg az 

                                                           
345

 Ide meghívták már Karácsony Sándort, az OSZMT elnökét is. 
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újonnan létrehozott munkakörök kereteit. Ezt a mulasztást volt hivatva pótolni a 

31.600/1946. VKM. sz. rendelet,
346

 amely a felügyelők illetve az ügyvezetők feladatköreit 

a következőkben állapította meg: 

1. A felügyelő, mint az iskolán kívüli nevelés szervezője és irányítója felelős: 

 a kapcsolat kialakításáért a szabadművelődés társadalmi és állami szerveivel   

 a szabadművelődés kerületi, járási illetve helyi tanácsainak felállításáért 

 a szabadművelődési alkalmak megteremtéséért 

 a helyi társadalmi szervezetek és nevelő személyek korszerű nevelési ismeretekhez 

való hozzáféréséért 

 a kerületi munkatervek elkészítéséért 

 bizonyos időszakonként a kerületében folyó szabadművelődési munkák 

jelentéseinek elkészüléséért 

 

2. A felügyelő az iskolán kívüli nevelésügyi igazgatás vezetőjeként: 

 a szabadművelődési felügyelőség és a kerületben tevékenykedő ügyvezetők főnöke 

 elkészíti a hivatal költségvetését és zárszámadását, statisztikai adatokat szerez be a 

kerületében folyó szabadművelődési tevékenységgel kapcsolatosan 

 javaslatokat tehet a VKM-nek az ügyvezetői pozíció betöltésére vonatkozóan 

 a miniszter hozzájárulásával kinevezi a hatásköre alá tartozó ügyvezetőket 

 felterjeszti a helyi, kerületi tanácsok javaslatait az OSZMT-hez 

 gondoskodik a jogszabályok betartásáról. 

 

3. A felügyelő mint a felügyeleti jog gyakorlója: 

 jelentéseket kérhet a társadalmi szabadművelődési szervezetek vezetőitől 

 ügyel arra, hogy a társadalmi szervek betartsák a jogszabályokat. Ha ebben 

mulasztásokat vél felfedezni, figyelmeztetheti a szerv vezetőjét, illetve fenntartóját 

is. Amennyiben ez is sikertelen marad, akkor felfüggesztheti az intézményeknek utalt 

államsegélyt 

 meglátogathatja azokat a szabadművelődési intézményeket is, melyekre nem terjed 

ki a miniszter hatásköre. 

 

Az ügyvezetők feladatait is konkretizálta a rendelet, ami szerint az ügyvezető köteles: 

                                                           
346

 A rendelet a Köznevelés 1946. évi  9. számában jelent meg. 
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 a felügyelő rendelkezései alapján eljárni, rendelkezéseit végrehajtani 

 jelentést tenni a településének szabadművelődéssel kapcsolatos munkálatairól 

 településének szabadművelődési munkatervét elkészíteni és a felügyelő felé 

felterjeszteni 

 a társadalmi szervek szabadművelődési tevékenységét elősegíteni 

 saját tevékenységéről beszámolni a felettesének.
347

 

A szabályzat előírta a kerületi és a községi éves munkatervek
348

 elkészítésének 

kötelezettségét is. A kerületi tevékenységet igazoló dokumentumnak – amit a miniszter 

által megadott irányelvek alapján kellett elkészíteni – tartalmaznia kellett a kerületi 

lakosság általános művelődési helyzetére vonatkozó, valamint a társadalmi szervek és 

hatósági intézmények szabadművelődéssel kapcsolatos adatokat egyaránt. A tervnek 

foglalkoznia kellett a függőben lévő feladatokkal és az azok megoldását elősegítő 

javaslatokkal. A községi munkatervben – a felügyelő által megadott szempontok és a helyi 

tanácsok véleménye szerint – fel kellett tüntetni a település szabadművelődési viszonyait 

és az azzal kapcsolatos időszerű kérdéseket.  A felügyelők jog- és feladatkörének 

lefektetése után a 89908/1946 VKM sz. rendeletében
349

 a felügyeleti státusz betöltésére 

vonatkozó kompetenciákat sorolták fel. 
350

 

                                                           
347

 Az ügyvezetők hatáskörét az 1947. november 27-én kiadott 171.628/1947 VIII. rendelete szabályozta 

részletesebben: 1. Az ügyvezető teendőit megbízás alapján végzi, amely nem tekinthető ideiglenes 

alkalmazásnak sem. Az ügyvezető – ebből kifolyólag – nem tesz esküt, és a VKM-mel sem áll szerződéses 

viszonyban. 2. Havi díjazásban részesül (az ügyvezetőként is tevékenykedő pedagógusok óraszámcsökkentés 

is kapnak). 3. A megbízásuk a felügyelő javaslatára bármikor visszavonható! 4. A felügyelők szakmai 

segítői, feladataik: a., a község szabadművelődési viszonyainak megfigyelése, s azokról való jelentés 

készítése, b., a községi munkaterv elkészítése a felügyelők által megadott szempontok alapján, c., a 

szabadművelődési tevékenységet folytató társadalmi és állami szervekkel való kapcsolattartás, d., a 

szabadművelődési mozgalmak megszervezéseiben való aktív közreműködés, e., a helyi tanács felállításának 

kezdeményezése, f., a helyi tanácsok javaslatainak a felügyelőhöz való felterjesztése, g., a felügyelői 

rendelkezések végrehajtása, h., nem gyakorolhat felügyeleti jogot a szabadművelődési intézmények felett, i., 

fellhívni a felügyelő figyelmét az értékes munkát végző tanítók/tanárok honorálására. 5. A járási ügyvezetők 

(ha vannak) a fenti teendőket az összes községben gyakorolhatja. (PML XXIV. 511. 9. doboz) 
348

 A kerületi munkatervet a felügyelőnek, a községit pedig az ügyvezetőnek kellett elkészítenie. 
349

 MOL XIX-I-1-i 87. doboz  
350

 A dokumentum szerint: „szabadművelődési kerület vezetésére olyan személyzet lehet csak alkalmas, 

akinek általános műveltsége, kulturális, társadalmi és politikai tájékozottsága jóval felülmúlja az átlagos 

műveltséget, műveltsége a kor színvonalán áll, kivételes szervezői készségekkel rendelkezik, szuggesztív erejű 

személyiség, a közigazgatási ügyvitelben is rátermettséget mutat. Ezen felül feladata befolyásolni a 

társadalom szellemi megnyilvánulásait, velük munkaközösséget létesíteni, hogy az egyesületeknek 

munkaterületet nyisson. Ezen kívül a szabadművelődési intézményt maga szervezze meg. (…) A pozíció nagy 

munkát kíván, ezért a VKM szerint megfelelő anyagi ellátásban kell részesíteni a szabadművelődési 

felügyelőket, melynek egyedüli formája a művelődési pótlék megállapítása. Állami fizetésüknek legalább 30 

%-át működési pótlékként kapják meg, ha ez az összeg nem kisebb, mint a nevelői, tanfelügyelői, vagy 

tankerületi főigazgatói működési pótlék.” 
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Miután a minisztérium megalkotta a szabadművelődés állami szféráját szabályozó 

jogi kereteket, hozzáfogott a társadalmi szervezetek működésére vonatkozó rendeletek 

kiadásához. Ennek kapcsán hirdette ki 1946. március 27-én az OSZMT 

ügyrendjét,
351

amelyben az alábbiak szerint rögzítette a Tanácson belül létrehozandó 

szervezeti egységeket:
352

 

1. Teljes ülés hatáskörébe tartozott az elnöki és az alelnöki tisztségre előterjesztendő 

5-5 jelölt megválasztása, az Elnöki Tanács és a Főtitkár esetleges felmentése mellett 

a Tanács évi költségvetésének – a kultuszminiszter jóváhagyásával –megállapítása, 

az ügyrend esetleges módosítása (amit végső soron a VKM hagyott jóvá). A testület 

joga volt az iskolán kívüli nevelés országos jelentőségű elvi kérdéseinek tárgyalása, 

határozathozatal az egyes kerületi szabadművelődési tanácsok elvi kérdéseinek 

ügyében és az Elnöki Tanács határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.
353

 

2. A tanácson belül felállítandó (szakmai, politikai, nevelési) bizottságok feladatai 

voltak a 12.100/1945. VKM. sz. r. 7.§-a szerint a szabadművelődés gyakorlati 

tevékenységének koordinálása. Az elnök kötelessége volt tájékozódni a tagoktól, 

hogy melyik bizottságban kívánnak dolgozni.
354

 A Politikai Bizottság feladata volt 

eldönteni, hogy a hivatalos, vagy az egyes társadalmi szervezetek által folytatott 

iskolán kívüli nevelés megfelel-e a demokratikus politikai vezetés irányelveinek, 

valamint kezelnie kellett a munka során felmerülő politikai konfliktusokat. A 

Nevelési Bizottság pedig elsősorban a neveléstudomány eredményeinek 

alkalmazásáért volt felelős. 

3. Az elnöknek és alelnöknek kiemelt szerepet szántak, hiszen már az alapító 

okiratban is lefektették, hogy az elnöknek joga összehívni a tanács, illetve az Elnöki 

Tanács teljes ülését, valamint bármelyik (al)bizottságot. Ő tehetett előterjesztést a 

főtitkár személyére, és hatáskörébe tartozott a tanács iskolán kívüli nevelés 

kérdéseiben kinyilvánított véleményének felterjesztése. 

                                                           
351

 Ezt a szabályozást 1948-ban változtatták csak meg az akkori kulturális politika irányvonalához igazítva. 
352

 Öt szervezetet állítottak fel: 1. Teljes ülés, 2. A különböző bizottságok (politikai, szervezeti, nevelési), 3. 

Elnöki és alelnöki poszt, 4. Elnöki Tanács, 5. Főtitkár és a Tanács irodája. 
353

 A teljes ülést évente legalább egyszer össze kellett hívni a szabályzat szerint. 
354

  Minden bizottságnak – melyet legalább negyedévenként össze kellett hívni – tagja volt a főtitkár, rajta 

kívül az elnök és az alelnök is valamennyi bizottság ülésére meghívandó volt és azon bármikor részt vehetett. 

Az elnök és a főtitkár jogában állt meghívni a Tanácson kívüli szakértőket is Az Elnöki Tanácsnak volt joga 

megállapítani az albizottságok számát, ügyrendjét. 



128 
 

4. Az Elnöki Tanács hatásköre alá tartozott minden olyan ügy, amely nem volt a 

teljes ülés vagy más szervezeti egység alá rendelve. Elsődleges feladata volt 

előkészíteni a teljes ülés tárgyait, végrehajtani annak határozatait. A feladatok 

mennyisége és széleskörűsége miatt az alapító okirat szerint havonta legalább 

egyszer össze kellett hívni a testületet. 

5. A főtitkár és a tanács irodájának
355

 személyzetére az elnök tehetett javaslatot a 

VKM-nél. A főtitkár feladata volt eljárni az elnök ügykörében az elnök és az alelnök 

távollétében, valamint az (al)bizottságok feladatokkal való ellátása, utalványozni a 

kifizetéseket, és mint állandó előadónak joga volt részt venni az Elnöki Tanács 

ülésein. 

Az OSZMT ügyrendjének kialakítása után az ún. Szabad Művelődési Tudományos 

Intézet felállításához fogott hozzá az ügyosztály, amelynek létesítéséről a 1000/1946. sz. 

VKM rendelet adott hírt.
356

 Az új szervezet feladata volt a „korszerű” iskolarendszeren 

kívüli nevelés tudományos megalapozása, a szaktanácsadás, valamint – a VKM felkérése 

esetén – a véleményalkotás is.
357

 Ezen felül az Intézet felelős volt a külföldi 

szabadművelődési intézetek, valamint a magyar felnőttképzés történetének 

tanulmányozásért, vezérfonalak megírásáért, szakkönyvtárak kialakításáért
358

 (Dancs, 

1988). E szervezet nem tudta feladatát teljesíteni, hiszen az intézet megszüntetéséről a 

„Híradó” 1946. szeptember 1-i száma már – bár szűkszavúan – a következő indoklással 

értesítette az olvasóit: „a Szabad Művelődési Tudományos Intézetet a Vallás és 

Közoktatásügyi Minisztérium a stabilizáció folytán szükséges takarékosságra való 

tekintettel megszűntette.”
359

 

Az intézet megszüntetésére (és talán annak pótlására) válaszul állították fel az ún. 

Magyar Népi Művelődési Intézetet (továbbiakban MNMI). A szervezetet hivatalosan a 

3981/1946. VKM rendelet hívta életre. Az új intézet – melynek vezetője Illyés Gyula lett – 

egyik legfontosabb feladatának a paraszti szabadművelődési munka felkarolását tartotta, 

emellett vezetésre alkalmas paraszti származású fiatalok kiművelését tekintették elsődleges 

                                                           
355

 Az iroda tagjai: a központi - (aki ellátta a tanács igazgatási és ügyviteli tennivalóit), és a három bizottsági 

titkár. 
356

 Ez a rendelet 1946. április 6-án lépett életbe. 
357

 A szervezet tevékenységéről lásd Dancs (1988): 82-84., 91., 126-129. o. 
358

 A szervezet megszűntetését 4704/1946. VKM számú rendelet írta elő. Az utódszervezetéről – a Magyar 

Népi Művelődési Intézetről – a július 13-án megtartott kultusztárcai megbeszélésen döntöttek és július 16-án 

pedig az új szervezet felállításáról szóló rendelet is napvilágot látott. 
359

 Híradó, 1946. szeptember 1. 11.o. 
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céljának. A rendelet értelmében az iskoláskorúak és a felnőttek továbbtanulását előkészítő 

tanfolyamokat rendezését is fel kellett vállalnia. Az intézet – az OSZMT-től – független 

szervezetként, a kultusztárcával egyetértésben dolgozott.  

A Szabadművelődési Ügyosztály örömmel vette tudomásul ugyan az intézet 

megalakulásáról szóló jogszabály megalkotását, viszont véleménye szerint szerencsésebb 

lett volna, ha a rendelet kitért volna az MNMI és szabadiskolák közötti kapcsolat 

szabályozására is. Negatívumként értelmezték az ügyosztály dolgozói azt is, hogy az 

intézeten belül nem biztosították a szabadművelődés részvételét.
360

 Erre a „bírálatra” 

válaszként a VKM Elnöki Osztálya levélben felhívta az ügyosztály figyelmét az általuk 

elkövetett mulasztásra. Ezek szerint az MNMI létesítéséről szóló jogszabály 

szabadművelődéssel kapcsolatos pontjainak kidolgozására ugyan felkérték Gombos Ferenc 

ügyosztályát. Mivel a szervezeti egység ezt a feladatát nem teljesítette, így a miniszter 

kénytelen volt kihagyni az ügyosztályt az MNMI megszervezésével kapcsolatos 

munkálatokból az idő rövidsége miatt.  

Az ügyosztály visszakozása és együttműködési készsége érződik ki abból az 1946. 

október 5-i levélből, mely a két a népművelési szervezet közötti megállapodást is 

rögzítette. Ez a dokumentum tisztázta véglegesen a két szervezet tevékenységi körét, 

vagyis a határozattal választották szét véglegesen az iskolán kívüli szabadművelődés és az 

iskolarendszerű felnőttképzés szervezeteit és feladatköreit. 

Amíg az MNMI feladata az érintett hallgatóság továbbtanulásának elősegítése és az 

iskolai végzettség, képesítés megszerzésében való közreműködés lett, addig az ügyosztály 

a képesítést nem nyújtó intézmények, a szabadiskolák támogatását – ugyancsak a paraszti 

rétegek művelődési lehetőségeinek biztosításáért – vállalta magára. A szabadművelődés 

ettől kezdve már nem támogatta a felnőttek számára különböző képzéseket nyújtó 

iskolákat, hiszen az MNMI feladata lett a parasztság iskolai művelődésének előmozdítása, 

paraszti dolgozók iskoláinak valamint a népi kollégiumok létesítése. Az ügyosztály a 

szabadiskolákon és közműveltségi tanfolyamokon keresztül biztosította a nevelést és az 

oktatást. Ezen felül az MNMI népi kiadványok tervezésére vállalkozott, amelyeknek a 

szabadiskolákban való terjesztésére az ügyosztály tett ígéretet. 

Az állami szabadművelődési hálózat kialakításában fontos momentum volt 

Bereczky Albert a Minisztertanács 1946. január 5-i ülésén a szabadművelődés fogalmazói 
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 MOL XIX. 1-I-i. 87. doboz 297/1946 



130 
 

személyzetéről szóló javaslatának megvitatása.
361

 Az államtitkár itt fejtette ki azon 

véleményét, mely szerint mivel az állami szabadművelődési szervek önálló hatáskört 

kaptak, ezért az azokat irányító szabadművelődési felügyelőségek felállítására is szükség 

van. A miniszterelnök elfogadta az indoklást, viszont a pénzügyminiszter figyelmét 

felhívta arra, hogy ha a szabadművelődésen belül más cím alatt létesülne állás, azt 

haladéktalanul meg kell szüntetni.
362

  

A testület még aznap, 1946. január 5-én döntött a szabadművelődés fogalmazói 

személyzet státuszának kialakításáról.
363

A rendelet alapján a szabadművelődés 

irányításával és szervezésével megbízott személyek a szolgálatukat a X. fizetési osztályban 

kezdték, és a szolgálat során egészen az V. fizetési osztályig juthattak előre. Az újonnan 

kialakított pozícióba való kerülést főiskolai végzettséghez kötötték, – bár a rendelet alapján 

a státuszt 30%-ig tanítói képesítéssel rendelkezőkkel is fel lehetett tölteni –, akiket viszont 

csak az öt éven belül leteendő, sikeres szakvizsga után véglegesítettek volna.
364

 A fenti 

javaslatból kormányrendelet született.
365

  Ezt egészítette ki az 1947. januári, a 

szabadművelődésben dolgozó tanárok minősítéséről hozott 114.714/1947. VIII. üo. 

utasítása, amelyben felhívták a felügyelők figyelmét arra, hogy mivel ez a tevékenység 

beszámít a tanári munka minősítésébe, ezért a tanárok ez irányú munkáját minden iskolaév 

végén 1,2,3,4 számjeggyel és szóban is minősítsék, amit az illetékes területi főigazgatóval 

és tanfelügyelővel közöljenek.
366

 

A kialakított státusz helyeinek feltöltése azonban nem ment egyszerűen, hiszen az 

államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében kiadott 5000/1946 M.E. számú 

rendelet kötelezte az állami intézményeket, hogy a közszolgálati alkalmazottak létszámát 

az 1937/38 költségvetési évben alkalmazottak számának 90%-ára apassza le. A 

rendeletben előírtak végrehajtásához 1946. augusztus végi időpontot jelölt meg a 

jogszabály.  

Gombos Ferenc már a nyár folyamán a státusz feltöltésével kapcsolatban annak az 

aggodalmának adott hangot, hogy ha a „B-listázás” a szabadművelődési fogalmazói 
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 86 571/1945. VKM VI. sz. előterjesztése 
362

 Tildy Zoltán kormányának Minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1945. november 15-1946. február 4. 438. o. 
363

 V. fizetési osztályban: szabadművelődési főtanácsos, VI. f. o.-ban: szm-i tanácsos, VII. f. o.-ban szm-i 

titkár, VIII. f. o.-ban: szm-i segédtitkár, IX. f. o.-ban: szm-i fogalmazó, X. f. o.-ban: szm-i segédfogalmazó. 
364

 Áprilisban az ügyosztály a Pénzügyminisztériumhoz átirattal fordult, hogy tekintsenek el attól a korlátozó 

rendelkezéstől, miszerint a szabadművelődési státuszba csak más állami státuszból hozhatunk át 

személyeket! Erre nem reagált a megkérdezett tárca. 
365

 240/1946. ME. rendelet, 1946. január 15-i számában jelent meg, 
366

 BFL XXIV 504/1 
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személyzetet is érinti, akkor „előállhat az a helyzet, hogy a szabadművelődés 

megszervezése kapcsán megállapított minimális munkaerő létszám további csökkenést 

szenved, amely esetben az ügyosztály a hatáskörébe utalt feladatokat, ügyeket ellátni 

képtelen lenne.”
367

 A szabadművelődési munka biztosításához véleménye szerint státusba 

sorolandó 110 személy és 20 tanító mellett 18 szakelőadó kinevezése lenne szükség. 

A minisztérium miután lefektette a népművelés legfontosabb irányító szervein 

munkáját szabályozó jogszabályait 1946 folyamán, a szabadművelődés iskolahálózatának 

az ún. „szabadoktatás” rendszerének kiépítéséről szóló rendelet megalkotását készítette 

elő. A szabadoktatás hálózatát hivatalosan az 5000/1946 sz. VKM rendelet hívta életre,
368

 

mely alsó, közép és felsőfokú szabadiskolák létesítését tette lehetővé.  

Az alapfokú szabadiskolák (paraszt, illetve munkásiskolák) azok számára kínáltak 

tanulási lehetőséget, akik nem végezték el az általános iskolát, vagy a népiskola nyolc 

osztályát, illetve akik a régen szerzett ismereteiket kívánták felfrissíteni. Ez a szint főleg 

azoknak a paraszti fiatalok számára volt hivatva tanulási lehetőséget biztosítani, akik nem 

akartak foglalkozást váltani, és nem kívántak közéleti szerepet sem betölteni. Az alapfokú 

iskoláknak az „önkifejezés eszközeit”, másrészt az alapismeretek nyújtását kellett 

biztosítaniuk. 

A középfokú szabadiskolák (munkáslíceumok, parasztkollégiumok) céljai a „helyes 

gondolkodás” logikájának megtanítása mellett a „művelődési eszközök” használatára való 

felkészítés volt. Ezek az iskolák a tananyagaikat az állam, társadalom és a gazdasági élet 

összefüggéseinek feltárása köré csoportosították. 

A felsőfokú szabadiskolák (népfőiskolák, parasztfőiskolák, munkásfőiskolák, 

szabadakadémiák) esetében a cél az egyetemes műveltség átadásán túl a szellemi vezetők 

képzése volt. 

A rendelet szerint a szabadiskolák az általános műveltség nyújtására, 

kiegészítésére, mélyítésére szolgáltak, viszont képesítést nem adó rendszeres oktató és 

nevelő intézményeknek minősültek. Az egyes szabadiskolák növendékei egy-egy 

évfolyamot alkottak, és a szorgalmi idejük minimum három hónap volt.  A jogszabály a 

közösségi nevelés céljából különböző internátusok felállítását is támogatta, viszont ahol 

erre nem adódott lehetőség, ott az esti tanfolyamok megszervezésére hívták fel a figyelmet. 

Kikötötték azt is, hogy a szabadművelődés keretén belül az iskola, gimnázium, líceum, 
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 MOL XIX-J-1-i 39. doboz 69.386/946. VIII.  
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 Közreadták a Magyar Közlöny 1946. szept. 22-i számában. 
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kollégium, főiskola, akadémia és az egyetem elnevezéseket hivatalosan csak a 

szabadiskolák használhatták.
369

 

A rendelet végrehajtási utasítása – 104 240/1946. VKM – illetve a tananyag 

vázlattal ellátott útmutatója – 107 389/1946. VKM – szabad mozgásteret hagyott az 

iskolák számára, hiszen nem fektették le sem az elvégezni kívánt tananyag mennyiségét 

sem annak tematikáját. Ezzel a flexibilitással kívánták biztosítani a hallgatók érdekeinek 

érvényesülését. A rendelet ugyan nem szabályozta a szabadiskolák tananyagát, viszont 

kikötötte, hogy „bizonyos tárgykörök felvétele kötelező.” A férfiak számára indított 

szabadiskolák számára kötelező kurzusaként írta elő a jogszabály a természettudományi, 

földrajzi, számtani- mértani ismeretek mellett a történelmet, a „gyakorlati lélektant”, 

egészségtant, társadalmi ismereteket, irodalmat valamint az állampolgár jogait és 

kötelességeit ismertető órák megtartását. 

A rendeletben lefektették a „kívánatos” nevelési eszközöket is. Ezek közé sorolták 

az ismeretanyag közlését szolgáló megbeszélést, a készségek és képességek rendszeres 

fejlesztését és a művelődés eszközeinek használatban való gyakorlását, végül a közösségi 

élet gyakorlatát. A szabadiskolák munkatervének összeállításakor három fontos gyakorlati 

szempontot emeltek ki: a foglalkozásbeli érdeket, a testi és lelki egészség érdekét, illetve a 

közösségi életbe való bekapcsolódás érdekeit. 

A szabadiskolákra vonatkozó jogi keretek kialakítása után, 1946. augusztus 30-án 

adta ki a minisztérium a 95473/1946. VIII. üo. utasítását,
370

 amely az 

„alapismeretterjesztő
371

 és közműveltségi tanfolyamok”
372

 megszervezését rendelte el 

azokon a településeken, ahol nem volt mód szabadiskolák létesítésére. Ehhez kapcsolódott 

– ugyan nem közvetlenül, de mégis a falvak művelődési életének fellendítésére szolgáló – 
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 Gombos 1946. október 10-i körlevelében reagált a szabadiskolák tantestületének „toborzásával” 

kapcsolatban felmerülő aggályokra. Véleménye szerint a tanerőhiányt kétféleképpen lehet megoldani: 1. Ha 

van a helyi iskolában megfelelő jelölt, akkor neki – a szabadiskolai teendőire tekintettel – lehetne egy év 

szabadságot biztosítani. 2. Ha nincs alkalmas tanerő, akkor ilyen személyt központilag lehetne kiküldeni. 

(PML XXIV. f. 511/2. doboz) 
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 PML XXIV. f. 511/2. doboz. A rendelet értelmében e tanfolyamok megrendezésére a költségvetés nem 

nyújt fedezetet. A Pénzügyminisztérium hozzájárulásával az 1000 fő alatti községekben indított – maximum 

144 órás – tanfolyamok költségeire biztosított a VKM külön fedezetet. Tehát a felügyelőknek e 

tanfolyamokra szánt keretet a hivatal számára kiutalt keretből kellett kigazdálkodnia. 
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 Az alapismeretterjesztő tanfolyam időintervalluma 100 óra volt, amiben az alábbi tantárgyak oktatására 

vállalkoztak: 1. Írás, fogalmazás 20 óra, 2. Olvasás 20 óra, 3. Gyakorlati számolás és mérés 20 óra, 4. 

Alapismeretek (történelem, földrajz, egészségügy) 40 óra. 
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 A tanfolyamok 120 órásak voltak, amelybe a következő kurzusok tartoztak: 1. Az ember lelki és erkölcsi 

világa 10 óra, 2. Testtani és egészségtani ismeretek 10 óra, 3. Szülőföld és honismeret 20 óra, 4. Gazdasági 

ismeretek 30 óra, 5. Nemzeti élet és művelődés 30 óra, 6. Nemzeti dal és tánc 20 óra. 
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az ún.”falunapok” megrendezését előíró 52048/1946. VIII. üo. rendelet, amely a népi 

hagyományok ápolását volt hivatva elősegíteni.
373

 

Az ügyosztály 1946-ban elkezdte tehát a szabadművelődés hivatalos/állami és 

társadalmi vonal szervezeteinek kiépítését, ami Gombos Ferenc (1946) szerint a „régi 

rendszer összeomlása” miatt vált halaszthatatlan feladattá. Az ügyosztályvezető 

elképzelése szerint a szervezetének négy lényeges feladatra kell összpontosítani a 

későbbiekben is. Elsőrendű teendő egy újfajta népművelés alapjának lefektetése, aminek 

kiindulópontja a „társadalom szabad tevékenysége”, s annak tiszteletben tartása állami 

szinten is. Az ügyosztálynak itt „csak” irányító és támogató feladata lehet, anélkül, hogy 

minősítené a közösség művelődési tevékenységét. Emellett elengedhetetlennek tartotta az 

új munkatársak beszervezését
374

 valamint a szabadművelődés gondolatrendszerének 

népszerűsítését.
375

  A negyedik célnak, s talán az előző háromnak is feltételeként a 

„megfelelő költségvetési keret” kiharcolását jelölte meg.
376

 

 

3.2.3.2. Szabadművelődéssel kapcsolatos értekezletek, konferenciák 

 

 Miután a VKM VIII. ügyosztálya rendeleti szinten kialakította a szabadművelődési 

kerületeket és megalkotta a szabadművelődés állami irányító és végrehajtó szerveit, 

feladatának tekintette a társminisztériumok e változásokról való tájékoztatását is. Az 1946-

os év első hónapjaiban olyan konferenciákat, megbeszéléseket rendeztek, amelyeket e 

változások kommunikációjáért hívtak életre.  

Mivel a VKM a társminisztériumokkal való szorosabb együttműködést is 

szorgalmazta, ezért már 1946. január 24-ére egy értekezletet szervezett számukra.
377

 Az 
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 A dokumentum előírta, hogy a falvaknak évenként kell ilyen összejövetelt – akár együttesen is – 

rendezniük. „A falunap egy vasárnapi napon, az istentiszteletek rendjét nem zavarva, azok után kezdődik, és 

udvar, - kert, - gyümölcs, - gyermektisztasági stb. versennyel, háziipari és néprajzi kiállítás megnyitásával 

folytatódik.”  (PML XXIV.f. 511./2. doboz) 
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   Gombos szerint itt az okoz problémát, hogy a „toborzásnak híre ment, s jónéhány szervezet ránk akarta 

tukmálni a maga agitátorait.” 
375

 Itt említi meg - kritikusan - a miniszteri tanácsos, hogy a szabadművelődés jelentőségét eddig leginkább a 

pártok és a felekezetek ismerték fel, akik saját elképzeléseik alapján akarták ezt a „vonalat” vinni. 
376

 Ennél a „tételnél” is éles nyelven fogalmazott Gombos Ferenc, hiszen az akkori támogatás mértékét 

összehasonlítva a múlt rendszerével a következőképpen jellemezte: „Fájdalommal kell megállapítani, hogy 

ennél még a fasiszta rendszer is többet áldozott a «népművelődésre». Ő tudta, miért tesz.” 
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 A VKM részéről az értekezleten megjelent dr. Bassola Zoltán államtitkár, Gombos Ferenc miniszteri 

tanácsos, Katona Géza népművelési felügyelő Novágh Gyula tanügyi főtanácsos és Szőllősy Dániel. Gombos 

Ferenc ezen beszámolók után kifejtette, hogy a társminisztériumok az Országos Szabadművelődési 

Tanácsban is képviseletet kapnak, ami a későbbi együttműködés alapja lehet. Bereczky Albert államtitkár az 

értekezleten résztvevő minisztériumok vezetőihez a megbeszélés utáni héten levelet írt, amelyben biztosította 
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értekezleten megjelentek a Honvédelmi Minisztérium, a Közellátási Minisztérium, a 

Földművelési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Kereskedelem és Szövetkezetügyi 

Minisztérium, a Külügyminisztérium a Tájékoztatásügyi Minisztérium, az Újjáépítési 

Minisztérium, az Iparügyi Minisztérium valamint a Miniszterelnökség küldöttei. A 

tanácskozás fő témája a szabadművelődés más minisztériumi munkába való 

bekapcsolódási lehetőségeinek feltérképezése volt. A Földművelési Minisztérium 

képviselője utalt a két tárca közötti már meglévő együttműködésre.
378

 A Közellátási 

Minisztérium küldöttje szerint a szabadművelődés az ország ellátásában és felesleges 

terményeinek értékesítésében tudna a minisztérium segítségére lenni. A Honvédelmi 

Minisztériumnak azt az álláspontját tolmácsolta a küldötte, hogy a szabadművelődés részt 

tudna vállalni a tisztikar és a honvédek demokratikus szellemű átnevelésében. A 

Külügyminisztérium képviselője kifejtette azon véleményét, hogy a szabadművelődésre a 

tömegek külpolitikai látókörének kiszélesítésében számítanának. Bereczky Albert a 

megbeszélést követően levélben értesítette az értekezleten résztvevő minisztériumok 

vezetőit a megbeszélés részleteiről, biztosítva arról őket, hogy delegáltjai részt vehetnek az 

OSZMT munkájában, és ott érvényesíthetik saját minisztériumaik érdekeit. Az államtitkár 

leszögezte azt is, hogy a VKM fel fogja szólítani a felügyelőket és ügyvezetőket is a 

társminisztériumokkal való szoros együttműködésre.  

Az 1946. február 6-ára a társügyosztályok számára összehívott értekezlet célja 

úgyszintén a tájékoztatás volt. A megbeszélésen Hadinka László a Tudomány és 

Felsőoktatás Ügyosztály képviseletében rámutatott a szabadművelődés és a tudomány 

kapcsolatára, Molin Zoltán a Külföldi Kapcsolatok Ügyosztály munkatársa pedig 

felvázolta a kulturális szervezetek lehetséges külföldi tevékenységét, valamint utalt a 

szabadművelődésnek a külföldön élő magyarok művelésében betöltött szerepére, végezetül 

kitért arra, hogy Magyarországon a szabadművelődés a nyelvtanfolyamok 

népszerűsítésében járhatna elől jó példával. Pálffy Endre az Iskolai Ügyosztály 

képviseletében ígéretet tett arra, hogy az ügyosztálya készségesen „átengedi” a 

szabadművelődés szervezetének azokat a tanárokat, akikre igényt tart. 

A szabadművelődés állami területének irányítói számára 1946. április 10-12 között 

rendezték meg a „felügyelők országos konferenciáját”, ahol az ügyosztály nyomatékosan 

                                                                                                                                                                                

a tárca vezetőit, hogy delegáltjai részt vehetnek az OSZMT munkájában, és ott érvényesíthetik saját 

minisztériumuk érdekeit, valamint a VKM fel fogja szólítani a felügyelőket és ügyvezetőket is a 

társminisztériumokkal való szoros együttműködésre. 
378

 Az FM által 500 községben tartott mezőgazdasági tanfolyamokon belül megrendezésre kerülő általános 

műveltséget bővítő kurzusok megtartását a VKM vállalta magára. 
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hangsúlyozta az új, állam által biztosított, szabadművelődéshez kapcsolódó pozíció 

feladatkörét.
379

 A résztvevők egyetértettek abban, hogy ugyan szabadművelődési 

felügyelők az állami iskolarendszeren kívüli nevelés és oktatás szervező és irányító 

személyei, mégis törekedniük kellene arra, hogy a „hatósági jelenlétüket” ne domborítsák 

ki: „lehet ugyan egy-egy pártnak tagja, de munkájában a pártszempontoknak háttérbe kell 

szorulniuk” (Dancs, 1988. 80. o.). Ez az álláspont lehetőséget adott a pártoknak, hogy a 

szervezeteik érdekeit érvényesítsék a mindennapos felügyelői munka során. 

 Az ügyosztály áprilisban kezdett a nyári konferenciák megszervezéséhez. Négyféle 

értekezlet tartását vették tervbe: 1. a felügyelők konferenciájáét, 2. a tanítóképző-intézeti 

tanárok számára tartandó tanfolyamokat,
380

 3. az ügyvezetők konferenciáit ahol az 

1946/47-es tanév munkájáról adnak tájékoztatást,
381

 valamint 4. a törvényhatósági városok 

szabadművelődés munkásainak értekezletét.  

A felügyelők számára szervezett nyári konferenciát 1946. június 12-19 között 

Gyömrőn tartották, ahol a következő évre szóló munkatervek összeállításának szempontjait 

tárgyalták meg. Nagy Miklós államtitkár megnyitóbeszédében a szabadművelődés három 

fő feladatát emelte ki. Véleménye szerint egyrészt szakítania kell a múlt „papiros 

népművelésével”, másrészt „ne felülről erőszakolt művelődési feladatokat” akarjon 

megvalósítani, harmadrészt pedig főként a paraszti rétegeket kell bekapcsolnia a 

munkájába.
382

 A konferencián nagy hangsúlyt fektetettek a szabadiskolák ügyének 

megbeszélése mellett a műsoros összejövetelek kérdésére. A Belügyminisztérium 

delegáltja biztosította az egybegyűlteket, hogy a szabadművelődés kultúrmunkájának 

megkönnyítése mindkét tárca érdeke. 
383

  

                                                           
379

  Erre a konferenciára azért volt nagy szükség, mert ekkorra már a szabadművelődési státusba az első 

kinevezések megtörténtek, hiszen öt felügyelő és egy központi szolgálatra beosztott titkár került a státus VI. 

fizetési ügyosztályba tanácsosi címmel. 
380

  Az ügyosztályunk a nevelési ügyosztállyal hozzáfogott olyan nyári tanfolyam megszervezéséhez, ahol a 

tanítóképző-intézetek szaktanárai ismerkednének meg a szabadművelődés új szervezetével, feladatával. A 

tanfolyamokat 10 naposra tervezték, melynek helyszínéül Ceglédet választották. 
381

 A terv szerint átlagban három vármegyénként hívtak volna életre ilyen megbeszéléseket, ahol kb. 60 fővel 

számoltak. 
382

 Az államtitkár a parasztságról a következő véleményt fogalmazta meg a konferencia résztvevőinek: „Ez az 

a réteg, ahonnan egyedül várható minden erő és egészség, minden megújulás és átalakulás. S ennek ellenére, 

ez a legelhagyatottabb, legelhanyagoltabb rétege évszázadok óta ennek az országnak. (…) Csak a parasztság 

hatalmas tömegei élnek szellemileg árván és elhagyatottan, várják még szellemi gondviselőiket.”  
383

 A kommunisták fő kifogása a konferenciával kapcsolatban az volt, hogy az előadások között nem volt 

demokratikus átképző jellegű előadás, és ha voltak is ilyen kezdeményezések, akkor is politikailag 

kifogásolható emberek próbáltak meg „útmutatást” adni. 
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Az értekezlet egybehangzó kérése volt, a Magyar Pedagógusok Szabad 

Szakszervezete felé, hogy hozza létre saját szabadművelődési szakosztályát.
384

 A 

szakszervezet 1947 áprilisában a kívánt szervezeti egységet el is állította, melynek 

elnökéül Oláh Istvánt, Pest vármegye szabadművelődési felügyelőjét választották meg, 

titkárának az ugyancsak Pest vármegyei szabadművelődési hivatal szakelőadóját, Havas 

Gábort nevezték ki.
385

 

Az ügyvezetőknek szóló nyári értekezleteket Sárospatakon (júl. 17-23.), Gödöllőn, 

(aug. 8-13.), Hencidán (aug. 6-13.), Pécsett (aug. 28-31.) és Gyulán (aug. 24-27.) tartották 

meg, amelyen elhangzottakat a „Híradó” hasábjain tették közzé. A szabadművelődés 

munkatársainak véleményeiből az alábbi következtetéseket vonták le:  

1. A „demokratikus fordulat” a parasztság és munkásság sorából még mindig nem 

emelt felszínre kellő számban alkalmas ügyvezető jelölteket.  

2. A tanítók jelentős részéről úgy vélték, hogy erősen középosztály szemléletű, 

ugyanis sokan közülük idegenül nézik a népi törekvéseket, és nincs megfelelő 

szociológiai műveltségük sem.   

3. Az ügyvezetők részére kívánatos lenne a mezőgazdasági valamint a jogi 

ismeretek szélesítése.  

                                                           
384

 SZKL 43.f/93. ő.e. 
385

 E szakosztály tevékenységéről kutatásom során nem találtam dokumentumokat, csupán az alapszabálya 

ismert, amely a következő megállapításokat teszi: A szakosztály az alábbiakban foglalta össze céljait: 

„1. Szellemi téren a következőket kívánja megvalósítani: a) régi népművelés módszereinek tanulmányozása, 

eredményeinek számbavétele, összevetve a szabadművelődés feladataival, lehetőségeivel és eredményeivel, b) 

a társadalmi élet népi mozgalmak állandó tanulmányozása művelődési szempontból, különös tekintettel a táji 

adottságokra és a lakosság jellegére, c) a szabadművelődés tudományos és gyakorlati feltételeinek 

kidolgozása, javítása, d) a szabadművelődési kar tanulmányútjainak, cserelátogatásainak kiépítése, e) 

külföldi tanulmányutak lehetővé tétele, külföldi népművelési munkák tanulmányozása a nyers tapasztalatok 

közreadása,  f) szabadművelődési szakirodalom fejlesztése, segédkönyvek megjelentetése,  g) a pedagógus 

kar bekapcsolása a szabadművelődésbe, h) tanítóképző, tanárképző és óvónőképző felső évfolyamán 

szabadművelődési előadások rendszeresítése,  i) társszervezetek útján előadói kar kiépítése, 

szabadművelődési kérdések állandó napirenden tartása. 

2. Erkölcsi téren: a) szabadművelődési kar színvonalának biztosításáért a szakosztály részt kíván venni a 

karba jelentkezők felvételijébe ill. a szabadművelődési személyek szakvizsgáján,  b) elbocsátja, kizárja azokat 

a személyeket (tagokat), akik magatartásukkal a kar tekintélyének ártanak,  c) a kar képviselteti magát a 

VKM illetékes ügyosztályának fegyelmi bizottságában,  d) a szabadművelődési karban foglalkoztatottak a 

tevékenységüket a MPSzSz demokratikus célkitűzéseinek megfelelően folytassák,  e) összesíteni akarja azokat 

az erőket, amelyek a népet „rontó-fertőző szellemi áramlatok” ellen küzdenek. 

3. Anyagi téren: a) a szakosztály megvédi tagjainak érdekeit biztosítani kívánja arányos fizetésüket,  b) 

erősíteni kívánja a Szakszervezet Beszerzési Csoportját, Hitelszövetkezetét, és arányos részt kér a 

juttatásokból.” (SZKL 43.f./165. ő.e.) 
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4. Mindennek megvalósításához szükséges a szabadiskolák rendszerének kiépítése, 

ahol általános műveltség biztosítása mellett gyakorlati érdeklődés felkeltésére is 

szükség van.  

5. A népi kultúra meghonosításának ügyét is fel kellene karolni, de úgy, hogy az ne 

„takarja el” az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeit.   

6. A szabadművelődésben érdekelteknek lélektani ismereteket kell biztosítani.
386

  

7. A legfőbb feladatnak még mindig a nevelők nevelése.  

 

A VIII. ügyosztály az ún. „Felügyelők Országos Értekezletét” 1947. január 9-16 

között Budapesten, a Széchenyi fürdő nagytermében rendezte meg. Itt többek között 

felszólalt
387

 Gombos Ferenc, aki szerint a felügyelőknek a demokrácia és a műveltség 

közös eszményét kell megvalósítania. A miniszteri tanácsos tájékoztatta az egybegyűlteket, 

hogy a VKM Sárospatakon kívánja létrehozni az ún. „Szabadművelődési Akadémiát”, 

valamint ahhoz is hozzájárult a minisztérium, hogy Érden is hasonló intézet alakuljon. 

Továbbá egy ún. „Szabadművelődési Telep” létrehozása ötletének felmerüléséről is 

tudósított az ügyosztályvezető.
388

 

 Mindazonáltal az értekezlet Kassák Lajos hozzászólásától vált emlékezetessé, 

ugyanis az író véleménye szerint a magas kultúrát „felülről” kell közvetíteni a népnek. 

Viszont ha ez ellenállásba ütközne, akkor is a közösségre kell kényszeríteni azt, mivel a 

népnek – gondolta Kassák – nincsen kultúrigénye.  

Az a közelfogadás alakult ki az értekezleten, hogy a közösség és a művész 

„találkozásából jöhet létre valódi művelődés. Állást foglalt az értekezlet a magyar népi 

kultúra és a népi kultúrigény valósága mellett, illetve amellett, hogy a magyar szimbolikát 

egy művész sem nélkülözheti.” (K. Nagy, 1947. 44.o.) 

A „szabadművelődési tanácsok első országos konferenciáját” 1947. március 13-15 

között tartották, melyen a legégetőbb problémákra próbáltak gyógyírt találni. A 

legsürgetőbb feladat az anyagi hozzájárulások rendezése volt, hiszen a pénzhiánnyal 

                                                           
386

 A cikk szerint a kultúrmunka során háromféle érdeklődéssel találkozhat az illetékes: - szórakozási vágy 

kielégítésével (mozgósítani lehet ezzel), - a gyakorlati élet kérdésein keresztül létrejövő érdeklődéssel (amit 

az általános műveltség mélyítése felé kellene terelni), - kultúrájuk szerves kiépítésére vágyók érdeklődésének 

kielégítésével (ezeket a személyeket az önművelés útjára kell terelni).  

387
 Beszédet mondott még Szathmáry Lajos, Rozgonyi Zoltán, Barczán Endre, Muharay Elemér, Volly István, 

Bibó István  és Veres Péter is. 
388

 ([Sine nomine], 1947): A szabadművelődés hírei. Köznevelés, 3. 4. sz. 60. o. 
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küszködő helyi tanácsok a felügyelőktől próbáltak meg anyagi segítséget kérni.  Kövendy 

Dénes véleménye szerint viszont „a tanácsok épp azért vannak, hogy az államtól független 

szervei legyenek a szabadművelődésnek.” (Kövendy, 1947c. 229.o.) A másik megoldandó 

kérdés szervezeti jellegű volt, ugyanis felmerült, hogy a különböző szervezetek önállóan, 

egyeztetés nélkül, a tanács véleményét ki nem kérve végzik kultúrmunkájukat. Ennek 

okának a szabadművelődési testületek társadalmi összetételét hozták fel, megállapítva, 

hogy  azért nincs kellően képviselve a parasztság sem pedig az ipari munkásság, mivel 

még a munkáspártok is értelmiségieket küldenek a tanácsokba. 

Az értekezleten Barczán Endre az alábbiakban foglalta össze a tanácsok feladatait:  

 a társadalom megváltozott művelődési szerkezetének felismerése,  

 harc az analfabetizmus ellen,  

 vármegyei szabadművelődési napok megszervezése, 

 szociológiai alapismeretek terjesztése,  

 nők nevelésének felkarolása,  

 néphagyományok gyűjtése és a népi kultúra terjesztése. 

 

 

3.2.3.3. A szabadművelődés költségvetése 
 

A fent említett rendeletekben foglaltak megvalósításához és a szabadművelődési 

munka kiszélesítéséhez a VKM számára szükségessé vált az 1947-es esztendőre tervezett 

költségvetésből jelentős összeg elkülönítése. 

 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium működésére szánt keret mértékéről „Az 

állami költségvetés az 1946/47 évre” szóló tájékoztató VIII. füzetének XXI. fejezetében 

olvashatunk, ahol a működési területekre lebontva a következő összegek szerepeltek: 
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N
0
 1946/1947 

Rendes 

kiadás 

Rendkívüli Mind-

összesen 

(Forint) Újjáépítés Beruházás 

1. Központi igazgatás 11.014.600 101.000 9.882.000 21.021.600 

2. 

Vallási célok támogatása 

és egyházak 

javadalmazása 

36.847.000 1.581.000 38.428.000   

3. Általános iskolák 96.237.000 2.464.000 98.701.000   

4. 
Egészségügyi szakoktatás 

és iskolai egészségügy 
3.016.200 598.000   3.614.200 

5. 
Líceumok és tanítóképző 

intézetek 
4.727.500 375.000   5.102.500 

6. Gimnáziumok 20.563.500 453.000   21.013.500 

7. 
Külső igazgatás és 

iskolafelügyelet 
2.386.600 300.000   2.686.600 

8. Diákjóléti célok 5.287.900 1.353.000   6.640.900 

9. Egyetemek/főiskolák 24.974.600 3.612.000   28.586.600 

10. 
Tudományos célok 

támogatása 
4.474.400 606.000   5.080.400 

11. 
Művészeti célok 

támogatása 
17.687.600 1.506.000   19.193.600 

12. SZABADMŰVELŐDÉS 3.800.600 828.000   4.628.600 

13. Testnevelés 976.600     1.756.000 

14. 
Külföldi művészeti 

kapcsolatok 
1.966.900 395.000   2.361.900 

Mindösszesen 233.961.000 14.172.000   258.819.000 

2. táblázat: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1946/47-es évre vonatkozó költségvetési adatai 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy a szabadművelődés támogatására szánt összeg 

mértékét a többi tételhez képest alacsony szintre tervezték. Az indoklásban kifejtették, 

hogy azért ilyen alacsony a szabadművelődés részesedése a minisztérium költségvetéséből, 

mert „a szabadművelődés elsősorban társadalmi feladat, anyagi feltételeinek biztosítása 

tehát elsősorban a társadalomra hárul. A társadalmi szervek áldozatkészsége mellett a 

törvényhatóságok és községek hozzájárulásának kell a szabadművelődésnek népünk 

szellemi felemelésére irányuló munkáját támogatni. Ennek a hozzájárulásnak, amely a 
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múltban elérte az állami támogatás összegét, a jövőben fokozottabb mértékben kell 

szolgálnia népünk demokratikus nevelését.” 
390

 

A fent ismertetett összeget sem a VKM illetékes ügyosztálya, sem az OSZMT nem 

tartotta elfogadhatónak, hiszen a szabadművelődés a VKM 1946/47. évi költségvetés 

dologi kiadására fordított összegének csupán 5,5%-át kapta. A tárca álláspontját Kovács 

Máté, foglalta össze:„Azt látjuk, hogy a VKM költségvetésének 43,5 %-át fordítja az ún. 

magaskultúrára (felső iskolákra, tudományos és művészeti célokra, külföldi művelődési 

kapcsolatokra) (…) ugyanakkor a százszorta nagyobb réteget érintő szabadművelődés 

csupán 5,5%-ot kap.(…) A szabadművelődési ügyosztály 5,5%-os költségvetési részesedése 

mellett nem végezheti felelősséggel és eredményesen a maga munkáját.”
391

 A 

tájékoztatóban olvasható indoklással kapcsolatban kifejtette, hogy ez az érv egy erős és 

egészséges társadalomban talán jogos volna, viszont Magyarország még ennek az útnak a 

kezdetén jár, így „semmiképpen nem nélkülözhetjük az állami költségvetés fokozottabb 

támogatását, ha meg akar felelni azoknak a feladatoknak, ami népünk általános kulturális 

és demokratikus nevelése terén várnak reá.” Az államtitkár a költségvetés 

szabadművelődésre szánt 5,5%-ával összehasonlította az egyházi oktatásra fordított 10,5%-

kal, ahol jogosabbnak tartotta az önfenntartást. Az áldatlan állapotok megoldására Kovács 

javasolta, hogy a kormányzat a 10,5%-ban részesülő vallási és egyházi célból, a 4 %-os 

gyógypedagógiai és egészségügyi szakoktatásból, a 9 %-os diákjólétből, a 24%-os 

egyetemi és főiskolás célokból valamint a 10%-os művészeti célokból csak 0,5-0,5%-ot 

vonjon el a szabadművelődés részére. Ha ez mégsem járható út, - gondolkodott tovább a 

politikus - akkor a költségvetésen túli rendkívüli hitel odaítélésével lehetne a 

szabadművelődés működését biztosítani. 

Király István,
392

 a Valóság című lapban megjelent cikkében ugyancsak 

elfogadhatatlannak tartotta a VKM részére megállapított költségvetési keretet, 

hangsúlyozva, hogy „a szabadművelődés és a diákjólét az ellenforradalmi idők alatt olyan 

alacsony költségvetési kerettel dolgozott, hogy a demokratikus kormányzatnak ezt a tételt 

már csak morális szempontból is feltétlenül nagyobbítani kellett. De éppen mivel olyan 

csekély összegről volt szó, s az emelés arányszáma aránylag kicsi, a végrehajtott emelés 

                                                           
390

 Állami költségvetés az 1946/47 évre. Részletezés. VIII. füzet XXI. fejezet. Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium. Budapest, 1946. 107. o. 
391

 OSZK Kt. 210/23 
392

 Király István (1921 –1989): magyar irodalomtörténész, 1945-ig Debrecenben tanított, ezután 1947-ig az 

Országos Köznevelési Tanács  titkára, majd 1948-ig könyvtáros az Országos Széchényi Könyvtárban. 1948-

ban az Eötvös József Collegiumban tanított. a Szabad Nép kulturális rovatának munkatársa 1948–1949 

között. 
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úgyszólván nem is számít, az emelésnek csak szimbolikus jelentősége van” (Király, 1947. 

134.o.). Sajnálattal állapította meg, hogy az új demokratikus kultúrpolitika szelleme a 

költségvetésben nem érvényesül, hiszen nincs érdemleges különbség a 1947 és az 1938-as 

év költségvetése között.  

A VKM VIII. ügyosztálya további kifogásainak adott hangot, 
393

 hiszen a 

belügyminisztériumtól megszerzett szabadművelődési hozzájárulásra vonatkozó adatok 

alapján azt a következtetést vonták le, hogy amíg a Horthy-rendszer alatt, 1938-ban a 

törvényhatóságok népművelési hozzájárulása 492.713 pengő volt, ami forintra átszámítva 

1.478.139. Ft-ot tett ki, addig a BM által 1946/47-es költségvetési évre megállapított 

törvényhatósági és megyei valamint a városi hozzájárulások összesen csak 321.212. Ft-ot 

értek el, vagyis véleményük szerint az 1938-as évhez képest jelentősen csökkent a 

támogatás mértéke.
394

 

Az érvényben lévő 161.220/1946. B.M. rendelet keretet szabott a 

szabadművelődési munkának, ugyanis a folyó költségvetési évre előirányozható 

törvényhatósági népművelési hozzájárulások összegét  az 1938. évi hozzájárulások 

összegének 50 %-ában határozta meg.
395

 A költségvetések tárcaközi tárgyalásán a 

Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium megbízottai között létrejött megállapodás 

szerint a népnevelési hozzájárulások nagyságának megállapításához az állami adókból való 

részesedés végösszegének 0,6%-át vették alapul. Ezzel a kulccsal számolva az 1946/47-es 

támogatás mértéke az 1938. évi hozzájárulásnak nem 50%-át, hanem csak 20%-át éri el. 
396

 

Nem csak az ügyosztály, hanem az OSZMT vezetősége is megalázónak tartotta a 

kormányzat szabadművelődésre szánt költségvetési keretét, ezért Karácsony Sándor azzal 

a kéréssel fordult a pénzügyminiszterhez, hogy az 1946/47. évi szabadművelődési cím 

dologi hitelét legalább 680.000 Ft-tal emelje meg a szabadiskolák, népkönyvtárak 

tevékenységeinek fedezésére, illetve az OSZMT és a vidéki tanácsok támogatására. Az 

Elnöki Tanács 1946. szeptember 26-i ülése is foglalkozott a költségvetés kérdésével, ahol a 

                                                           
393

MOL XIX-I-1-i 87. doboz 138910/1946. XII. 2. VKM 
394

 Ha a lakosság lélekszámát elosztották az 1946/47. évi törvényhatósági szabadművelődési hozzájárulások 

összegével /321.212: 8.000.000/ = 4 fillér lélekszám szerinti hozzájárulás volt kimutatható 
395

 A Horthy-rendszerben a népművelési hozzájárulások alapja a pótadóalap volt, amelynek 1 %-a, illetve az 

államsegélyben részesülő községeknél  ½ %-a, majd későbbiekben egységesen 0,6 %-a volt a népművelési 

hozzájárulás. 1945 után a pótadót megszűntették, ehelyett a vármegyék, városok, községek állami adóból 

való részesedést kaptak. A földadóból 7 %-ot, a házadóból 5 %-ot, a kereseti és jövedelmi adóból pedig 6 %-

ot. 
396

 Ehhez a VKM nem járulhatott hozzá, még akkor sem, amikor a BM részéről Vida Ferenc miniszteri 

tanácsos szerint csupán az első kísérleti évben kívánja a népművelési hozzájárulásokat ilyenképpen 

megállapítani. 
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minisztérium részéről Gombos Ferenc számolt be a fejleményekről. Elmondása szerint a 

költségvetésből minden igyekezet ellenére változatlanul csupán 5,5%-ban részesül a 

szabadművelődés. Arról is tájékoztatta a tanácsot, hogy a miniszter ugyan e költségek 

felett 900.000 forintot bocsátott az ügyosztály rendelkezésére, viszont ebből az OSZMT 

nem részesülhet, hiszen ezt az összeget az 1000 fő alatti településeken megrendezendő 

alap-ismeretterjesztő tanfolyamokra lehet csak fordítani.
397

 A kialakult helyzet miatt 

Karácsony Sándor még az ülésen lemondott az elnöki posztjáról. Indoklásában elmondta, 

hogy azért döntött a lemondás mellett, mert a miniszter nem tartotta be ígéretét, ezáltal a 

fennálló anyagi körülmények miatt nem tud felelősségteljes munkát garantálni.
398

 

Az ügyosztály még októberben is próbálkozott a költségvetés megemelésével, 

melyet Gombos Ferenc a következőképpen indokolta:
399

 

1. Az 5000/1946 VKM rendelet a szabadiskolák felállítását írta elő, melyek 

szervezésére, finanszírozásukra a hitelkeret mindössze 280.000 Ft-ot biztosított.  

Ebből egy-egy vármegyére, illetve törvényhatósági szabadművelődési hivatalra 

csak 6000 forint jut. Ebből szinte lehetetlen támogatni az összes szabadiskolát, 

ezért a pénzügyminiszter úrtól kellene kérni a szabadiskolák céljaira legalább 

200.000 forint segélyt. 

2. A népkönyvtárak fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban kifejtette, hogy a 

háború következtében 3500 népkönyvtárból 2300 elpusztult és a megmaradt 1200 

könyvtár állománya megrongálódott. A felhasználható keretből a felügyelők a 

szakkönyvtárak támogatására 226.000 Ft-ot, vándorkönyvtárak céljaira 56.000 Ft-

ot, népkönyvtárak kiegészítésére 250.000 Ft-ot fordíthatnak. Egy-egy könyvtár 

állománybővítésére évente 70 Ft jut, ami 3-4 új könyv beszerzését fedezi. A 

népkönyvtárak részére legalább 220.000 Ft-os póthitelt tartanak megfelelőnek 

3. Mivel az OSZMT az ügyosztályi költségvetésének mindössze 0,75%-át kapta meg, 

(kb. 25.000, -Ft.) így a szerveződő kerületi illetve községi tanácsokat csak elméleti 

síkon tudja segíteni. Szerinte a tanácsnak minimum 200.000 Ft-ra lenne szüksége a 

munka gyakorlati befejezéséhez. 

4. Az ún. községi kultúrnapok célja a vidéki lakosság magyar magaskultúrával való 

megismertetése, azonban ezek megszervezésére egyáltalán nincs elkülönített 

                                                           
397

 MOL XXVII. I-1. 2. ő.e. 
398

 A lemondás bejelentése ellenére továbbra is Karácsony Sándor maradt a Tanács elnöke. 
399

 MOL XIX-I-1-i 87. doboz, 118.608/1946. VKM. 
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fedezet a költségvetésben. Az ügyosztályvezető ennek a célnak támogatására 

60.000 Ft póthitelt kért az illetékes minisztériumtól. Gombos Ferenc számításai 

szerint tehát összesen 680.000 forintra lenne szükség a szabadművelődési munka 

továbbviteléhez.
400

  

A Nemzetgyűlés 1947. március 12-13-i ülésein tárgyalta meg a VKM 1946/47-es 

költségvetését, ahol a felszólaló képviselők a szabadművelődés anyagi kereteit is 

érintették. Farkas Ferenc, parasztpárti képviselő költői kérdésként fogalmazta meg, hogy a 

„mindenképpen szükséges anyagi és szellemi erőfeszítést ez a mostani költségvetés 

megfelelően tükrözi-e, egyrészt önmagában, arányaiban, másrészt az államháztartás más 

szektoraihoz viszonyítva?”
401

 A kérdésre határozott nemmel felelt, kifejtette, hogy ugyan a 

szabadművelődés elvileg kiépítette a maga szervezeteit, viszont ezen intézmények csupán 

adminisztratív szinten működnek. Beszédének zárásaként a művelődéspolitika három 

lényeges feladatát vázolta fel: a tudomány és kutatás, a közoktatás valamint a 

szabadművelődés támogatását.
402

 A felsorolt ágazatok költségvetési kereteit taglalva, 

rámutatott arra a tényre, hogy amíg a művészet, a tudomány és a főiskolák támogatására 

több mint 50 millió forintot, a köznevelésre is 140 millió forintot különített el az állam, 

addig a szabadművelődés működtetésére még 5 millió forint sem jut. 

Ternay István a Magyar Szabadságpárt képviselőjeként beszédében a költségvetési 

keretet kritikával illette: „A szabadművelődés és a szakmai átképzés rendkívül fontos 

feladatai a magyar kultúrpolitikának. Én nem hiszem, hogy a költségvetés mai kerete 

módot adna arra, hogy ez megfelelő intenzitással történjék.” 
403

  

A kisgazdapárti Hegedűs András kifejtette, hogy: „a szabadművelődésnek nagyon 

sok, a múltból ittmaradt hibát kell kijavítania, és ahhoz a sok feladathoz, amely a 

szabadművelődésre, a szabadművelődési ügyosztályra hárul, csekély az az összeg, amit a 

kultuszköltségvetés rászán.”
404
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 Kiegészítésként megemlítette az ügyosztályvezető, hogy a legutóbbi engedélyezett szabadművelődési 

státusz 110-es létszámából október 15-ig mindössze 7, október 15-től együttesen 18 hely van betöltve. Így 

közel 110.000 Ft-os megtakarítás mutatkozik. Ez a megtakarítás a kinevezési tilalom, s a későbbi 

kinevezések mérsékelt üteme folytán az év végéig közel 300.000 Ft-ig emelkedik. Ezért a póthitel csupán 

380.000 Ft-os túlkiadást jelentene. Ezeket a kéréseket azonban már nem teljesítette a Pénzügyminisztérium. 
401

 Nemzetgyűlés Naplója, 1945. VI. kötet, 604. o. 
402

 „Az első a kultúraalkotás, ami a művészetek és a tudományos kutatás támogatásával történik. A második a 

kultúra fogyasztására való képességek kifejlesztése. Ez a köznevelés feladata, s a harmadik a kultúra 

tényleges fogyasztásának az előkészítése és a szabadművelődés feladata.” (Nemzetgyűlés Naplója, 1945. VI. 

kötet, 609. o.) 
403

 Nemzetgyűlés Naplója, 1945. VI. kötet, 614. o. 
404

 Nemzetgyűlés Naplója, 1945. VI. kötet, 685. o. 
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Másnap, március 13-án a kultuszminiszter próbálta megvédeni a kormány 

költségvetési elképzeléseit. Egyebek közt szólt a szabadművelődés helyzetéről: „erre a 

célra is igen komoly súlypontáttolást végeztünk a költségvetésben: sokkal nagyobb összeget 

fordíthatunk erre a célra, mint azelőtt. Hogy azonban ez az összeg mégsem éri el az 

iskolákra szánt összeget, az egyszerűen abból az alapelvből folyik, hogy véleményünk 

szerint a szabadművelődés csak az állam és a társadalom közös akciójaként, közös 

vállalkozásaként lehet eredményes. Az államnak az a feladata, hogy megfelelő 

szakembereket, megfelelő adminisztrációt bocsásson rendelkezésre, a többit – a művelődés 

vágyát, szándékát, a tanulás akaratát – az állam nem adhatja meg az egyes embereknek.” 

405
 

 

3.2.3.4. A Szabadművelődési Ügyosztály 3 éves terve 
 

A VIII. ügyosztály 1947 tavaszán – a korszaknak megfelelően a VKM többi 

ügyosztályához hasonlóan – kidolgozta a saját 3 éves tervét, meghatározva az ügyosztály 

azon céljait, amelyről Gombos Ferenc az Új Szántás hasábjain is beszámolt. Megállapítása 

szerint a szervezési feladatok között szerepel a VKM által biztosított 110 fős 

szabadművelődési fogalmazói keret feltöltése (esetleges kibővítése) mellett az ügyvezetők 

státuszainak véglegesítése. A művelődési feladatok közé sorolta a kultúrházak intézményi 

hálózatának kiépítését.
406

  Harmadik feladatcsoportnak a szomszédos „demokratikus” 

országokkal való kulturális kapcsolatok ápolását és mélyítését jelölte meg, (Gombos, 

1947d).  

Az ügyosztály 3 éves tervét 1947 tavaszára dolgozták ki, amelyen belül az első évre 

az alábbi feladatok megvalósítását tűzték ki: 

I. Szervezési feladatok: 

1.Az állami vonalon, a szervezeti feladatok: 

 A szabadművelődési fogalmazói keret 270-es létszámra való emelése (amiből az 

1947/48-as tanévben 170 státuszt töltöttek volna be). „A státusz létszámát úgy 

állapította meg az ügyosztály, hogy alapul vette a Parasztpárt közigazgatási 

reformtervének legkisebb közigazgatási egységét s ezek élére olyan felügyelői 
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 Nemzetgyűlés Naplója, 1945. VI. kötet, 741. o. 
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 A kultúrházak üzemeltetési feladatát a helyi tanácsok hatáskörébe utalta volna az ügyosztály. 
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hivatalok felállítását határozta el, amelyekben teljes létszám esetén 3-3 alkalmazott 

dolgozik.” 

 A 150 fős előadói státusz felállítása, hogy „szabadon rendelkezhessék olyan 

munkaerőkkel, akiket szabadiskolák vezetőiként, előadóiként, tanfolyam vezetőiként 

átengedhet a társadalmi szervezeteknek.” 

 Az ügyvezetők miniszteri kinevezése, akiket minimum havi 30 Ft-os honorárium illet 

meg. 

2. Társadalmi vonalon kitűzött szervezeti célok: 

 Az ún. „közművelődési tanácsok” és bizottságok megszervezésének jogosságának 

elismerése mellett ragaszkodik a szabadművelődési tanácsok autonómiájához. 

 A még ideiglenes helyi szabadművelődési tanácsok állandóvá nyilvánítása. Viszont azt 

is leszögezte: „a vidéki tanácsoknak saját költségvetésükről társadalmi úton kell 

gondoskodniok. A felügyelők ellátmányára nem számíthatnak, mert akkor anyagi 

függőségbe kerülnek a felügyelői hivatalokkal.”  

 A hiányzó művelődési intézmények pótlása is fontos feladat, de leszögezték, hogy nem 

tudják, melyek lesznek ezek, hiszen „azt előre nem láthatja, az élet és a szükséglet dönti 

majd el.” 

II. Művelődési feladatok: 

1. Kultúrintézmények szervezése, kiépítése és állandósítása terén: 

 1948-ra 30 állandó jellegű népfőiskolát, 10 állandó jellegű munkásfőiskolát, 3 új 

szabadművelődési akadémiát és vezetőképző akadémiát kívánt létrehozni és 

finanszírozni. Ezenkívül törvényhatóságonként 20-20 alsó és középfokú szabadiskola 

felállítását is tervezték. 

 5000 közműveltségi és szaktanfolyam szervezése 

 1000 kultúrház kialakítása 

 A film, színház és a rádió bekapcsolása, művészegyesületek szervezése  

 Üzemi és körzeti könyvtárak felállítása, (kijelentették, hogy saját erőből csak a 

vándorkönyvtárak hálózatát tudják kiépíteni) 
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 A MASzOSz
407

 támogatása, (az ügyosztály azt szerette volna elérni, hogy a szervezet 

önállósodjon). 

2.A szabadművelődés sajátos feladatai: 

 4000 analfabéta tanfolyam megszervezése  

 Kultúravezetők és előadók szakszerű képzése (az ország öt tájközpontjában), 

könyvtárkezelői és művészeti szemléletformáló tanfolyamok megszervezése 

 Nők, ifjak, gyerekek és a „közösségellenes magatartású egyének” iskolán kívüli 

nevelésének feladatának felvállalása 

III. „Vegyes feladatokat”: 

 Kérték, hogy a tanács folytatólag adja ki a tanfolyamokon hasznosítható 

„vezérfonalait”. 

 Törvényhatóságok között ún. „kulturális versenyt” meghirdetése, nyerteseinek 

vándorserlegek biztosítása.
408

 

 Egy ún. „szabadművelődési évkönyv”kiadása 

Későbbi eredményekből látható, hogy az ügyosztály a fent említett tervből mit tudott 

megvalósítani… 

 

3.3. Exkurzus: A „szabadművelődés” ideológiai háttere, az egyházak 
iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenységei 
 

3.3.1. A szabadművelődés alapgondolata 
 

A szabadművelődés csak úgy válhatott megalapozott és széleskörű koncepcióvá, ha 

a gyakorlati síkon kialakított szervezeti egységeknek, és az különböző státuszokban 

tevékenykedő szakembereknek elméleti tudást nyújtását is biztosította a kormányzat. A 

szabadművelődés elveit a polgári szemlélet határozta meg, ám szempontrendszerének 

kialakítására erős hatással bírtak a „népi” jellegű elképzelések is. Ahogy már erről a 

bevezetőben szó volt, a szabadművelődés koncepciója az előző és az azt követő korok 

népművelés-politikájától merőben eltért, hiszen mind az 1945 előtti, mind pedig az 1948 
                                                           
407

 Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetsége 1946 őszén alakult meg, melynek elnöke Muharay 

Elemér volt. E szervezet kívánta - szakmai irányítóként- az országban működő amatőr művészeti csoportok 

szakmai összefogását biztosítani. 
408

 PML XXIV. 511. 4. doboz 
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utáni állami berendezkedés a központosított, felülről lefelé irányuló direktívákon keresztül 

megvalósuló iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás kialakításában és fenntartásában volt 

érdekelt, ahol nem a „köz” ismeretének bővítése volt a cél, hanem az állam(párt) 

törekvéseinek érvényesítése, hatalmának biztosítása.
409

 Az általunk tárgyalt koalíciós 

korszak – amely egyedi, sajátos és átmeneti kormányzati rendszernek bizonyult a magyar 

történelem során – egy olyan felnőttképzési keretet hívott életre, amelyben mind a pártok, 

mind az egyházak és – mai szóhasználattal élve – civil szervezetek lehetőséget láttak a 

kulturális életbe való bekapcsolódásra. A szabadművelődés e szervezeteknek úgy próbált 

terepet és lehetőséget biztosítani, hogy maga is csak korlátozott mozgásteret kapott a 

felsőbb állami szervektől.
410

  

Fő törekvése az önművelés elvének – mint a kulturális felszabadulás kiteljesedése 

eszközének – kiterjesztése volt. Ez azon feltevésen alapult, hogy a közösség képes saját 

maga művelődési igényeit tudatosítani, s az ehhez kapcsolódó lehetőségeket kihasználni. 

Képviselői úgy gondolták, hogy ez a művelődési forma egyrészt szabad lehet a tömegek 

felemelkedését akadályozó gátaktól, másrészt, pedig mentes lehet a hierarchizált, 

egységesítő központi kultúrpolitikától is.  

 A szabadművelődés legfontosabb feladatai közé sorolta a politikai nevelést, illetve a 

„korszerű” társadalmi és gazdasági ismeretek átadását. Az új rendszer kezdeti kereteit az 

1945. szeptember 6-án kiadott – Bereczky Albert államtitkár által aláírt – 44 300/1945. VI. 

számú rendelet alakította ki. A dokumentumban kifejtették: „Az alsó rétegek politikai 

hatalomra tettek szert, kezükbe vették sorsuk intézését, így önművelésük irányítását is. Az 

iskolán kívüli népművelés egyszerre a társadalom öntevékenységévé lépett elő. A 

felszabadult társadalmi erők ma már pártok, szervezetek, egyesületek keretei között végzik a 

maguk önművelését.” (T. Kiss, 2000. 51.o.)  

A témában Prohászka Lajos
411

 kultúrfilozófus is kifejtette álláspontját. Az 1946. 

május 18-i Magyar Pedagógiai Társaság nagygyűlésén megtartott elnöki beszédében
412

 a 
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 Amíg a szabadművelődés fogalma tágabb értelmezésben az 1945 és 1948 között működő pártok, 

kulturális szervezeteinek közművelődés-politikai irányvonalát jelentette, addig szűkebb értelemben azon 

polgári demokratikus színezetű népművelési munkát és elveket foglalta magában, amelyek a koalíciós 

időszakban az állami népművelés hivatalos irányzatává váltak (Koncz, 2003). 
410

 Az utókor, történészei – természetesen tágabb összefüggések birtokában – már nyilvánvaló tényként 

kezelik,lehetetlen küldetés volt a II. világháború után egy olyan aktuálpolitika-mentes iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzési struktúra létrehozása, amely távol tudott volna maradni a különféle pártok és felekezetek 

propagandisztikus tevékenységétől és azok közti feszültségének leképezésétől. 
411

 Prohászka Lajos (1897-1963) pedagógus, kultúrfilozófus, egyetemi tanár. 1929-ben a pécsi Magyar 

Királyi Erzsébet Tudományegyetem, 1930-tól pedig a budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter 

Tudományegyetemen magántanára. 1931-1940 között az Athenaeum folyóirat szerkesztője. 1939-ben az 
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szabadművelődés témakörét is érintette, melyet a humanizmus eszmerendszerével kapcsolta 

össze. Kijelentette, hogy „s vajon, a szabad művelődés eszközei, amelyekre ma mint 

kiváltképpen demokratikus vívmányokra szoktunk hivatkozni, nem azt akarják-e adni felülről 

mint hajdani iskolai rendünkben alulról kaptunk:módot és alkalmat arra, hogy a 

specialistává kiképzett ember többi hajlama ne maradjon parlagon, vagyis, hogy – szabad-e 

itt a platóni szót ismételni? – az ember «széppé váljék bensőjében és ami a külső világban 

lefoglalja őt, harmóniában legyen azzal, ami a belső világában van?»”(Prohászka, 1946. 

7.). Szerinte a demokrácia (és kimondatlanul a szabadművelődés) egyik legfontosabb célja, 

hogy a tömeget megtanítsa emberként gondolkodni, amit csak „türelmes és megfontolt” 

módon humánus eszközökkel lehet elérni. 

Faragó László
413

 1946-ban megjelent munkájában
414

 is érinti a népművelés témáját. 

E művében fejtette ki Angliával kapcsolatosan, hogy már egyre többen látják a 

„tömegtársadalom” hibáit, melynek ellenszere a „centralizáció erősítése”. Ennek érdekében 

a nevelés feladatává a közösségért is felelősséget vállaló személyek kibontakoztatását tette, 

mert „csak a demokráciában, az egész nép demokráciájában érdemes élni az életet”. 

(Faragó, 1946. 83 o.). A népművelés célja tehát a pedagógus megfogalmazásában az, hogy 

a közösség érdekében aktívan szerepet vállaló személyek kibontakozását elősegítse.   

Gombos Ferenc által írt 1945. október 8-i körlevélben fogalmazódott meg először a 

szabadművelődés nevelési hatásköre, felsorolva a kultúrmunkára alkalmasnak vélt 

szervezeteket. Ezen a listán nem szerepeltek a pártok – alátámasztva azt az elképzelést, 

hogy a kultúra nem tartozhat a politika hatáskörébe – viszont az új népművelés hitet tett itt a 

toleráns, ökumenikus vallási élet támogatására, kijelentvén, hogy: „mindeme nevelő és 

oktatómunka központjában a magyar jellem, a magyar szellemiség, a magyar ízlés 

fejlesztésére való törekvés álljon. A vallásos érzés ápolásánál különös gonddal ügyeljünk 

arra, hogy a különböző felekezetek iskolán kívüli nevelése ne váljon vallási 

türelmetlenséggé, hanem valóban Krisztus örök tanítását sugározza.” (Dancs, 1988. 30. o.) 

                                                                                                                                                                                

MTA levelező tagjának választották.1940-1949 között a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke. A kommunista 

hatalomátvétel után kényszernyugdíjazták.  
412

 A beszéd teljes szövege megjelent: Demokrácia és humanizmus. Magyar Pedagógia, 1944-46. 1-11. 
413

 Faragó László (1911-1966) pedagógus, 1935-ben doktorált filozófiából. 1945 után a Pázmány Péter 

Tudományegyetem pedagógiai magántanára.1948-tól az Országos Neveléstudományi Intézet (ONI) 

munkatársa. 1945-től az MKP tagja. 1949-ben Kiss Árpáddal együtt írta meg „Az új nevelés kérdései” című 

munkát, amiben nemcsak a két világháború közötti, hanem a koalíciós időszak oktatáspolitikáját is 

elítélte.1950-ben viszont kizárták a pártból, az ONI megszűntetésével párhuzamosan lett kegyvesztett. 
414

 Iskola és társadalom. Az angol demokrácia neveléspolitikája, Egyetemi Nyomda, Budapest. 
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A szabadművelődés ideológusai a társadalmi osztályok felett álló kultúra 

koncepciójában hittek. Nemcsak az osztályharc szükségességét tagadták, hanem a 

(proletár)diktatúra alternatívája ellen is felléptek (Tar, 1981). Céljuk egy olyan – kulturális 

terület által támogatott – „tiszta demokrácia” kialakítása volt, melyben a művelődés 

színtereit nem központosítják, hanem annak kialakítását meghagyják a társadalmi rétegek 

szuverén jogának. Ebből adódott az emberideáljuk: a kulturális életben aktív, öntudatos, 

döntéseket vállaló, demokratikus gondolkodású személy.
415

 Az új, eszményi társadalmat 

egy olyan közösségnek képzelték el, amelyben nincs jelen sem az osztályharc, sem 

generációk közötti feszültség, viszont lehetőség van arra, hogy minden ember bármely 

társadalmi csoport tagjává válhasson.  

Az eszményi társadalom kialakításához elengedhetetlennek tartották a kultúra 

megreformálását. Az eredeti magyar kultúra alapjait keresték, melyet a XVII. századbeli 

nép-paraszti,
416

 protestáns hagyományokban vélték megtalálni. Véleményük szerint 

ugyanis a XVIII. századtól kibontakozó, és az azt követő évszázadokban érvényesülő, a 

kultúrát is befolyásoló tendenciákat a magyar népre erőltetette az akkori uralkodói, idegen 

(német) szellem.  A német befolyás – vélték – egészen a II. világháború végéig tartott, s 

így az addigi „hivatalos” kultúra is idegen maradt, ami alól csak Bartók Béla és Kodály 

Zoltán művészete jelentett kivételt.  

A szabadművelődés hirdetői szerint a kultúra független az aktuálpolitikától, nincs 

osztályjellege, s ebből adódóan nincs is kapcsolata a társadalmi változásokkal. A kultúra 

értékeit időtlennek, örök érvényűnek tartották, miközben azt hangoztatták, hogy a 

népművelés célja nem lehet más, mint az egyén képességeinek, személyisége fejlődésének 

szolgálata kulturális igényeinek kielégítése (Klujbert, 1978). Szerintük az egyik 

legfontosabb cél ebből adódóan a kultúra demokratizálása, melynek eléréséhez három 

feladatkört szükséges ellátni: 

1. Meg kell teremteni az egységes nemzeti kultúrát.
417

 

2. A kultúra produktumait mindenki számára elérhetővé kell tenni. 

                                                           
415

 A szabadság és az önkéntesség viszont csak az elméleti koncepciókban „vált valóra”, a szabadművelődés 

gyakorlatára egyre inkább a központosítás lett jellemző. 
416

 A „nép” fogalmát szűken értelmezték, hiszen náluk ebbe a kategóriába a kizárólag a parasztság tartozott, 

mivel feltételezésük szerint amellett, hogy ez a réteg alkotja a magyarság többségét, ez az osztály őrizte meg 

legteljesebb formájában az ősi, magyar kultúrát. 

 
417

 Az egységes nemzeti kultúra nem jelentett mást számukra, mint az átértékelt magas kultúra és a népi 

kultúra integrálódását, amely egyszerre egyetemes és magyar. 
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3. Ki kell alakítani azokat a feltételeket, amelyek során az érintettek ezekhez a 

kulturális javakhoz hozzáférhetnek. 

Ennek érdekében az értelmiséget ösztönözni kell a hagyományaik megtartására, 

miközben a munkás és paraszti rétegek figyelmét fel kell hívni a művelődési lehetőségek 

kihasználására.  Végső soron a műveltséget eszköznek tekintették, hiszen a cél a tudatos, 

értelmes „életvezetéshez” szükséges képességek kialakítása volt, aminek eléréséhez 

nélkülözhetetlennek vélték az egyes emberek aktiválását is. Ebben szerepe lehetett annak 

is, hogy a szabadművelődés elméletére nagy hatást gyakorol(hatot)t a kálvinista vallás, 

hiszen (természetesen a kultusztárca csúcsvezetői kivételével) az irányítói között e 

felekezet hívei voltak túlsúlyban.
418

 

Végeredményben a szabadművelődés egy egységes művelődéspolitikai irányelv 

kialakítására törekedett, viszont ez az adott körülmények közt azért nem volt 

megvalósítható, mert ehhez elengedhetetlen lett volna egy karakterisztikus pártpolitika 

(ideológia) felvállalása, ami az akkor még fennálló, törékeny koalíciós egyensúlyt 

veszélyeztette volna. A munkáspártok által preferált osztályharcos szemlélet 

érvényesítésének (vagy netán polgári, jobboldali szemléletnek) nyílt felvállalása 1948-ig 

nem felelt meg a koalíciós politika viszonyainak. Az is igaz ezek mellett, hogy az MKP 

álláspontja szerint sem tartozott a pártpolitizálás a szabadművelődés hatáskörébe. A 

„pártok feletti ideológia”, melynek kialakítására a szabadművelődés vezetői törekedtek, a 

népi demokrácia kezdeti viszonyainak megfelelő volt, de már a proletárdiktatúra 

kívánalmainak nem tudott és nem is akarhatott eleget tenni.   

Az elkövetkező részben a szabadművelődés „ideológusai” közül Karácsony Sándor, 

Gombos Ferenc, Kovács Máté, Szathmáry Lajos és Kövendi Dénes nézeteit vázolom. 

 

 

 

 

                                                           
418

 Karácsony Sándor, Gombos Ferenc, Szathmáry Lajos, ifj. Victor János, Kövendi Dénes is e felekezet 

tagjának vallotta magát, akik közül többen szoros szállal kötődtek ahhoz a Sárospataki Református 

Kollégiumhoz amely a tárgyalt korszakban is vezető szerepet töltött be, hiszen az intézmény égisze alatt 

hozták létre azt a Szabadművelődési Akadémiát, amely e korszak egyik kiemelkedő művelődési 

intézményévé vált. 
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3.3.2. Karácsony Sándor tevékenységének ideológiai háttere 
 

3.3.2.1. Karácsony Sándor szabadművelődési koncepciója 
 

Karácsony Sándor
419

 1945 utáni gondolkodására érzékelhetően hatott a 

kereszténység, a népiesség, a demokrácia és a szocializmus egyaránt. A II. világháború 

vége egy új szakaszt jelentett a pedagógiaprofesszor számára is, mivel az addigi téziseit át 

kellett gondolnia.
420

 

 Az „Évszázadok és kontinensek” című írásában foglalja először össze a világégés 

után a művelődéssel kapcsolatos gondolatait. Szerinte a magyar kultúra fejlődése (is) az 

1526-os mohácsi vereséggel megtört, azóta gyarmati státuszban vegetál, hiszen az egész 

ország elveszítette a függetlenségét. Az országra erőltetett germán kultúra idegen maradt a 

nép számára. A tradicionális népi kultúra fejlődése a XVII. században megrekedt – a német 

gyarmatosítás következtében – amely állapotot megváltoztatására a világháború lezárása 

után lehetőség adódott (Karácsony, 1945a). Ennek eléréséhez viszont elengedhetetlen a 

parasztság
421

 és a „haladó” értelmiség összefogása, illetve egy olyan kormányzat, ami nem 

direkt módszerekkel kívánja irányítani a művelődés színtereit, hanem hagyja, hogy a nép 

saját elképzelései alapján alakítsa a művelődési lehetőségeit. 

Amíg az értelmiség, s azon belül főleg a pedagógus réteg egy része Karácsony 

Sándorban a világháború utáni magyar, szociális, demokratikus és a keresztény nevelés 

letéteményesét látta, addig ő – érezve az új társadalmi és politikai trendeket – ezekben az 

években egyre kevésbé emlegette a protestáns és vallásos nézeteit, s inkább az autonóm 

ember kiművelésének pedagógiáját állította koncepciójának középpontjába. (Golnhofer, 

                                                           
419

 Karácsony Sándor (1891-1952) 1918-ban szerezte meg a tanári oklevelet, 1919 tavaszán helyezték 

Budapestre, ahol a Közoktatási Népbiztosság Elnöki Osztályán dolgozott. Nagy László vezetésével részt vett 

a nyolcosztályos elemi iskola tanterveinek elkészítésében. 1919-1927 között a budapesti Tavaszmező utcai 

gimnáziumban tanárként tevékenykedett. 1927-től 1942-ig a Magyar Tudományos Akadémia Szótári 

Bizottságának munkatársa. Karácsony 1929-ben, Debrecenben filozófiából, pedagógiából és magyar 

nyelvészetből doktori címet szerzett. Az egyetem 1942-ben nevezte ki a pedagógia professzorává. 1945 után 

közéleti szerepet vállalt egyebek mellett az Országos Szabadművelődési Tanács elnökeként. 1950-ben 

kényszernyugdíjazták. 
420

 A két világháború közötti pedagógiai felfogásában helyet kapott a reformpedagógia, az új lélektani 

koncepciók mellett a reformpedagógia és a népiesség egy saját ötvözete is. (Németh, 2005. 346-347. o.) 
421

 Karácsony Sándor nem mindig volt jó véleménnyel erről a rétegről.1947-ben is kifejtette, hogy „A köznek 

inkább azt mondhatnók, semmiféle véleménye nincs a magyar kultúráról. Részben azt se tudja, eszik-e azt, 

vagy isszák, részben nem bánja él-e, hal-e, csak hagyják békén, hallani se akar róla.” (Karácsony, 1947a. 

76. o.) 
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2004). A magyarság fogalmát pedig már az „egyetemes emberi” kifejezés szinonimájaként 

használta írásaiban
422

  

Karácsony az 1942-ben megjelent „Ocsúdó magyarság” című kötetében
423

 már 

próbálkozott a nép(iesség) fogalmi meghatározásával: „Nép alatt nem az alsó néposztályt 

értjük, hanem a közösség, itt közelebbről a magyarság minden tagjának lelke legmélyén élő 

és ható lelki réteget, tehát azt a lelki tartalmat, mely ezer éve kultúránkból mindnyájunk 

számára hússá és vérré asszimilálódott” (Karácsony, 1942. 287. o.) A világháború után a 

korszaknak megfelelően ugyan elhatárolódott az irredenta, fasiszta szellemű 

népieskedéstől, de a magyarságot megkerülhetetlen fogalomnak tartotta: „mi itt 

Magyarországon általában véve magyarok vagyunk (…) Ha ezt valaki vér kérdésének 

tekinti, „hát ez fasizmus. Ha meg valaki úgy értelmezi a magyarságot, hogy az semmit sem 

jelent, az nem fasiszta, de egyszerűen nincs igaza. Annak, hogy magyar vagyok, igenis 

vannak konzekvenciái.” (Karácsony, 1947c. 193. o.) 

A professzor 1946 végén vállalta el a következő év januárjától megjelenő Új 

Szántás
424

 című szabadművelődési folyóirat főszerkesztői pozícióját, ami új lehetőséget 

biztosított felnőttek nevelésével kapcsolatos nézeteinek közreadásához is. A szaklap 

programadó cikkében hangsúlyozta, hogy „a szabadművelődés csakugyan új szántás, ha 

jelképesen akarom kifejezni. Szántás, mert legelőről kezd valami folyamatot (…) 1945-ben 

kitavaszodott nálunk. Eddig a német-római birodalom gyarmata voltunk, mostantól kezdve 

önálló, szabad kultúréletet élhetünk.”
425

 (Karácsony, 1947d. 2.o.) Viszont nem elég 

„szántani” – hiszen a cél az „aratás” – ezért a XX. század szintjére kell emelni az 

értelmiség mellett a parasztságot és a munkásságot is. Ez viszont csak akkor lehet sikeres, 

ha a kultúrának a folklorisztikus gyökereit megtartása mellett ugyanazok a kulturális 

lehetőségek biztosítottak mind a három réteg számára.   

                                                           
422

 A „Magyar Béke” című művében kifejtette, hogy a tiszta magyar kultúra alapja nem lehet más mint 

Petőfi, Ady és József Attila irodalmi munkássága. 
423

 Karácsony ebben a művében foglalkozott egyebek mellett az ifjúság nevelésével, megállapítva, hogy a 

generációk közti ellentét, amelynek megoldási útja lehet, a szabadságra való nevelés, a tanulásra való 

ösztönzés (Pukánszky és Németh, 2006). 
424

 A lap elnevezésével kapcsolatosan Kövendi Dénes így emlékszik vissza: „vajon mikor született ez a 

folyóiratcím? Nem voltam ott a szülőszobán, de bizonyosan mondhatom, hogy 1946. június 11-én. Mert 

aznap került sorra Hóseás próféta könyvének 10. része, amelyben többek között ez olvasható: «Vessetek 

magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek 

az Urat, mígnem eljő, hogy igazság erejét adjon nektek.»” (Héseás 10:12) Kövendi előadása elhangzott a 

„Sándor Körben” 1995. május 16-án. 
425

 1948 után, de az 1950. évi kényszernyugdíjazásakor mindenképp szembesülhetett Karácsony Sándor 

azzal, hogy reménye illúziónak bizonyult… 
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A népművelés – vélekedett Karácsony – a demokrácia „második, szellemi 

földosztása”, elismeri, hogy a kultúra azoké, akik megmunkálják: „annak az elvnek a 

gyakorlati megvalósulása, hogy mindenkinek (…) alkalmat kell nyújtanunk, hogy 

kultúrában részesedhessék, s alakító tagja lehessen.” Nem elég kiterjeszteni a jogot, de a 

lehetőséget is biztosítani kell ahhoz, hogy a nép szellemileg fejlődjön, ehhez azonban 

először is az általános műveltség megszerzése szükséges: „az eredményes iskolán kívüli 

népművelés nem a szakképzést, nem is a továbbképzést tűzi ki célul, hanem a filozófiai 

nevelést” (Karácsony, 1945b. 69. o.). Cél tehát olyan „bölcs” emberek nevelése, akik 

megtalálják és betöltik helyüket a közösségben.  

A magas kultúra csak úgy érhető el, – vélekedett – ha legalább a két alapfeltétel 

teljesedik: magyar nyelven szól és a magyar folklórból táplálkozik. Ez viszont 

legautentikusabban a falun maradt fenn, ahol a parasztság él, mely leghívebben őrizte meg 

a magyar kollektívum formáját. A népet azért is tekintette a kultúra kiindulópontjának, 

mert véleménye szerint itt a művelődést nem egy személy, hanem egy közösség együttes 

munkájának eredménye, ahol a kulturális igények kielégítése és nem a felülről erőltetett 

direktívák megvalósítása a cél.  

A karácsonyi elvek szerint a közösségi igényeket figyelembevevő szabadművelődés 

azért felel meg a demokrácia követelményeinek, mert itt a nép maga alakíthatja ki 

művelődésének kereteit az értelmiség segítségével.
426

 Mivel azonban a művelődés 

közösségi produktum, így elengedhetetlen az egyének aktív együttműködése, amely az 

önművelés szintjén is megjelenik, ugyanis a nevelő személyére itt is szükség van, hiszen 

bármennyire önálló az egyén, szükséges hozzá a másik fél nevelő-fejlesztő és informáló 

tevékenysége mellett a szereplők kölcsönhatása is. A szabadművelődést a társadalom 

rendezett, egységes jogi viszonyainak összefüggésében képzelte el. Elgondolása szerint 

mivel az „Én és Te” viszonya autonóm egyének egymás mellé rendelt kapcsolata, ami a 

társadalmi szinten demokráciaként jelentkezik.
427

  

                                                           
426

 A koncepciót kezdettől fogva kritikával illették a munkáspártok, egyrészt szerintük ebben a 

gondolatrendszerben nem jelent meg a munkásosztály, mint kultúrhordozó és kultúrteremtő réteg, másrészt 

azért mert vitatkoztak azzal a feltevéssel, hogy a nép alacsony művelődési szintjére lehetne építeni, a 

hivatalos művelődéspolitikát. 

427
 Ez a viszony azért nóvum Karácsony szerint, mert a kapitalizmusban az egyik fél autonómiát sosem 

kapott, és az első személytől függött az egész személyisége is. Az első személy e viszony fenntartása és az 

autonómiája védelme érdekében jogi és katonai eszközöket is bevetett.  

 



154 
 

Karácsony szerint: „nem mondjuk azt, hogy mindenki szabad, egyenlő és testvér, 

mindössze azt valljuk, hogy lehet szabad, lehet egyenlő és lehet testvér.” (Karácsony, 

1947b. 613. o.) Ehhez azonban az „illetékesség” rendező elve szükséges. A demokráciában 

a szabadságnak pont ez az illetékesség szab határokat. Az illetékesség azt jelenti, hogy 

szabad nekem parancsolni és neked engedelmeskedni, vagy fordítva. Ilyenkor lép be a 

tekintélynek szerepe. Ebből fakadóan szerinte a szabadművelődés nem más, mint a 

második személy igényeinek szolgálata, de nem a kiszolgálása!  

Elgondolása szerint, amíg a népművelés kiindulópontja az Én és Ők kontextusa 

volt, addig a szabadművelődés központjában a Te és Én viszonyrendszere áll. Szabad 

abban az értelemben, hogy nem lehet erőltetni még a legszebb elgondolásokat sem. A 

népet „művelő” értelmiség nem idegen osztály, (ha a művelődés alulról felfelé tör) hanem 

a „közösség egyik speciális végrehajtó szerve”, melynek szerepe a szolgálat. Azért  

„szabad” a művelődés, mert annak a folyamata végtelen, lemérhetetlen és kiszámíthatatlan. 

Tehát a szabadművelődés a karácsonyi olvasatban egy olyan szokásrendszer, ami a szabad 

cselekedetek lehetőségeit adja meg a társadalomnak. Amíg a háború megrendíti a kollektív 

életérzést, addig a szabadművelődés feladata ennek a visszaállítása, és a felnőttek 

vigasztalása. Ezért is gondolhatta úgy, hogy a nevelő első és legfontosabb feladata a 

közvélemény felrázása, a közöny okainak felkutatása. A tanárnak a tanítást megelőző 

feladata a megfelelő hangulat megteremtése, hiszen „csak azt tanulja szívesen az ember, 

ami tetszik neki és azt is csak akkor, ha kedve van hozzá.”  (Karácsony, 1948d. 389.o.) A 

nevelők helyzetét azért látta problematikusnak, mert „a múltat illetőleg jóvátételt kell 

fizetnie talán maga, de mindenesetre mások vétkéért, a jövőre vonatkozólag tiszta és teljes 

munkáskultúrával kell telítve lennie, holott polgári kultúrában nevelkedett, ennek ellenére 

a jelenben nem szabad elveszítenie a kedvet, hiszen szüksége van rá a köznek.” 

(Karácsony, 1948e. 584. o.) 

Felmerülő problémaként fogalmazódott meg, hogy az alacsony lelki és szellemi 

színvonalon élő embereket lehet-e magukra hagyni a művelődés folyamán, s szabad-

e/elég-e a nevelőnek „csak” partnernek lenni? E kérdés megválaszolásából ered az a 

karácsonyi gondolat, hogy ha szabad is a művelődés, akkor sem mellőzheti az irányítást. A 

művelődés irányelvének kialakításába Karácsony szerint az OSZMT-nek is szerepet kell 

vállalnia (Durkó, 1997). Az OSZMT feladata – idézi Lendvai Ferenc – a karácsonyista 

elképzelés szerint, hogy „elemi kulturális jogait biztosítsa mindazoknak, akiknek (…) 

földet, munkát, közjogi szerepet juttattak.”  (Lendvai, 1990. 339. o.). A professzor által – 



155 
 

az OSZMT tagjainak – szerkesztett 1946-os körlevelében a szabadművelődés kereteinek 

felvázolása mellett
428

 összegezte a tanács feladatait. Véleménye szerint a szabadművelődés 

nevelési hatásköre kiterjed az ifjúság iskolán kívüli tevékenységére, paraszti, munkás, 

valamint értelmiségi rétegek művelődésére, a nők és a nemzetiségiek kulturális igényeinek 

kielégítésére egyaránt. Mivel a minisztériumok, pártok, szervezetek, egyházak és különféle 

egyesületek önállóan, összhang nélkül tevékenykednek, így az OSZMT feladata e 

szervezetek tevékenységét összehangolni, az összefogásukat kezdeményezni (Dancs, 1988. 

70. o.). 

Az állami irányítás kontra öntevékenység alternatívája lényeges kérdésként merült 

fel a szabadművelődés ideológiájában is, ugyanis ez a két megközelítési mód a demokrácia 

felfogása szerint ellentmond egymásnak. Ezt a következőképpen próbálta feloldani: 

„nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy nekünk sajátos tisztünk és kötelességünk szerint 

nürnbergi tölcsérrel kell a magyar kultúrát beleönteni azok fejébe, akik ezt a műveletet 

gyermekkorukban elmulasztották elvégeztetni magukon, és hogy az voltaképpen szabad 

művelődés. Egészen más a mi dolgunk. Egy ájult, majdnem tetszhalott népi közösség 

szellemi személyiségének kell első segítséget nyújtanunk, mégpedig a mesterséges légzés 

alkalmazásával kezdve. De a mesterséges lélegeztetést csak addig alkalmazzuk, míg a 

kollektív személyiség a maga rendes módján lélegzeni nem kezd.” (Karácsony, 1947e. 75. 

o.) 

A szabadművelődés megítélésének szempontjából nem volt lényegtelen a fő 

ideológusa és a hatalom közötti viszony. Karácsony jól érzékelte, hogy koncepcióját – a 

szabadművelődés érdekében – közelítenie kell a munkáspártok elképzeléseihez. Ugyan a 

szabadművelődés célközönségének a parasztságot tekintette, azonban elismerte a 

munkásosztály társadalomban betöltött szerepét és igényeinek jogosságát is, kijelentvén, 

hogy az őket képviselő kommunisták „élni akarása” kifejeződött már az 1945 előtti 

tevékenységükben is.  

Az egyre erősödő MKP 1945 és 1946 folyamán pozitívan állt Karácsony 

Sándorhoz és követőihez, (hallgatólagosan) egyetértve a fenti nézetekkel. Ezt a 

kommunista hozzáállást bizonyítja a Lányi Gusztáv által közölt 1946. február 26-án készült 

dokumentum, amely szerint a Karácsony-kör semmiféle pártalapú ifjúsági munkára nem 

hajlandó és „nem veszélyes az, hogy egyes emberek különböző szervezetekbe beépülnek, 
                                                           
428

 Ahogy erre utaltunk már, Karácsony szerint a szabadművelődésbe beletartozik pártok, szervezetek, 

egyesületek, egyházak kultúrmunkája mellett a sajtó, színház, film, rádió, könyvkiadók által kifejtett 

tevékenység, valamin a tudomány és a művészet minden megnyilvánulási formája. 
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mert nem kell tartani a jobbratartásuktól.(…) a Pártnak nem kell félnie egy valóban 

demokratikus neveléstől, ez valóban úgysem lehet más, mint a párt ideológiája. Formailag 

viszont az eredmény kedvéért természetesen meg kell hoznia azt az engedményt, amelyet 

Karácsonyék ’plusz’ követelése jelent: ezeket a tartalmakat olyan formák közt kell közölni 

az ifjúsággal, amilyen formák közt hajlandóak elfogadni.”
429

 (Lányi, 1987).  Az MKP 

vezetéséhez olyan értesülések jutottak el még 1945-ben, mely szerint a professzor erősen 

gondolkodott a kommunista pártba való belépésről. A kommunisták szerint Karácsony 

Sándor a csatlakozás feltételének a kultuszminiszteri poszt elnyerését szabta.
430

 Ez a 

nézeteltérés játszhatott közre abban, hogy 1946-ban már a párt is kritikusabban szemlélte 

az OSZMT elnökének a tevékenységét. Karácsonyt ekkor már egy érzelmileg elfogult, így 

sértődésre hajlamos megosztó, „profetikus” és ebből adódóan nem „politikus” személynek 

látt(att)ák.
431

 Hasonlóan vélekedett róla egy olyan prominens személy mint Kiss Árpád,
432

 

aki nyilatkozatában – ugyan elismerve a debreceni professzor érdemeit –, nem tartotta őt az 

OSZMT elnöki pozíciójára alkalmasnak.
433

 

 

3.3.2.2. Karácsony Sándor felnőttképzési elképzelései 
 

A pedagógiaprofesszor a felnőttek neveléséről alkotott elképzeléseit 1948-ban, az 

Új Szántás folyóirat hasábjain megjelenő cikksorozatában foglalta össze.
434

 

Kiindulópontként leszögezte, hogy a felnőtt-nevelésnek két feladata van. A parasztság 

illetve a munkásság életszínvonalának felemelése (ami egyet jelentett a polgári 

gondolkodásról való leszoktatásával) mellett az egyén és a közösség felkészítése a XX. 

                                                           
429

 Karácsony és tíz „híve” nem vállalta el 1947 nyarán az MKP által az országgyűlési választásokra felkínált 

kisgazdapárti képviselő mandátumot. Ez a momentum jelentette a párt és a pedagógia professzor közti 

szakítást, ami után az MKP-n belül Karácsony Sándor ellehetetlenítéséről döntöttek. 
430

 PIL 274. f. 24./19. ő.e.  (Ez azonban azért sem volt kivitelezhető – esetleges kommunista támogatás esetén 

sem – , mert a tradíció értelmében a kultusztárcát katolikusnak kell vezetnie.) 
431

 PIL 274. f. 18./30.ő.e. 
432

 Kiss Árpád (1907-1979) 1945-1948 között az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető igazgatója. Ekkor 

többek között Karácsony Sándorral, Kovács Mátéval, Lénárd Ferenccel együtt a Magyar Pedagógiai 

Társaság tagja is (Golnofer, 2004). 
433

 Kiss Árpád a „Haladás” című lapnak adott interjújában egyebek mellett Karácsony Sándorról – s közvetve 

a „híveiről” – úgy nyilatkozott, hogy: „Bármennyire is szerencsés, összefogó és a szó jó értelmében vett 

«középutas» világnézetet reprezentál Karácsony Sándor, a magyar szabadművelődés ügyét csak olyan ember 

viheti a vállán, aki – hogy úgy mondjam – tökéletesen «koalíciós» (…) aki maradéktalanul jóakarattal és 

rugalmassággal képviseli mind a négy párt programjából azt az elemet, ami jó, ami a magyar ifjúságot 

előreviszi.” (A magyar kultúrpolitika csődje. Beszélgetés dr. Kiss Árpád egyetemi magántanárral, a 

Köznevelési Tanács ügyvezetőjével. (1946) Haladás, 2. 41. sz. 7. o.) 
434

 Karácsony eredeti terve az volt, hogy a felnőttképzésről és a szabadművelődésről szóló írásait a 

„Nagykorúak és felnőttek” című tanulmánykötetben fogja megjelentetni „A nevelés társaslélektani alapjai” 

könyvsorozatának befejező részeként, viszont ezt az akkori hatalom már nem engedélyezte 1950-ben. 
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század kihívásaira, hiszen a „felnőttnevelésünk akkor nyer befejezést, ha huszadik 

századbeli voltunk olyan büszke öntudatával leszünk proletárok, amilyen büszke öntudattal 

voltunk polgárok a tizenkilencedik század vége felé.” (Karácsony, 1948a. 198.o.).  

Koncepciójában hangsúlyozta a politikai nevelés, illetve a baloldaliság 

kifejezésének fontosságát: „a szabadművelődés jelenlegi állapotában a jogi nevelés, vagy 

mondjuk az ismertebb és népszerűbb nevein: a politikai, világnézeti, ideológiai képzés 

sürgősebb, fontosabb, hangsúlyozottabb, előbbre való, mint akár a kulturális nevelés, akár 

a szakképzés.” (Karácsony, 1948b. 261.o.) Kialakítása egyik legnagyobb akadályozó 

tényezőjének a kollektív érzés hiányát tartotta, melyet – vélte Karácsony – a 

szabadművelődés segítségével lehet újjáépíteni: „az emberek nagy tömegei ugyanis minden 

propaganda ellenére sincsenek még mindig világos tudatában annak, hogy mi történt.(…) 

[M]ég nem ocsúdtak rá, hogy a szabadság nem jelszó, hanem valóság.” (Karácsony, 

1948b. 263.o.) 

A tudatos felnőtté válás – Karácsony szerint – időigényes folyamat, melynek 

központjában a „tiéd az ország magadnak építed” jelszó mögötti tartalom megértetése áll. 

Ehhez viszont szilárd meggyőződésű "pártemberekké" kell válni, mert „csak ez az 

emberfajta tud magában és maga körül szabad országot teremteni.” (Karácsony, 1948c. 

325. o.) Ezenfelül a jog, a művészet, tudomány, társadalom és a vallás együttesen 

határozza meg az egészségesen fejlődött ember társas lélektani viszonyát,
435

 aki 

kapcsolatait a mellérendeltség, függetlenség és az egyenjogúság elve alapján irányítja.  

Ahhoz, hogy társadalmi szempontból egészséges felnőtt személyiség 

kialakulhasson, elengedhetetlen a nevelő jelenléte, hiszen közvetlen emberi kapcsolatok 

megtapasztalásán keresztül valósulhat meg a művelődés. A nevelő ezt az igényt úgy 

erősítheti, ha „társa” tud lenni a felnőtt tanítványának, aki csak azért lehet „nevelő” mert a 

felnőtt annak fogadja el őt, s önként ismeri el annak illetékességét. A nevelőnek nem 

szabad elfelejtenie a felnőttek esetében sem, hogy mindenki csak arról a szintről indítható, 

fejleszthető, amilyen szinten reálisan van. Érdemes azt is szem előtt tartania – érvelt 

Karácsony –, hogy a felnőttség is mindig változás, hiszen ez a fejlődés következménye. Ez 

a fejlődés azért előnyös a társadalom számára is, mert az egyén növekedésével szinte 

kényszeríti a közösséget is a fejlődésre, a viszonyának átértelmezésére. Hangsúlyozta, 

hogy csak akkor lehet demokratikus a nevelés, egyrészt ha közben a felnőttnek „szabad” s 
                                                           
435

 Karácsony olvasatában: „társas lélek alatt azt a lelki erőt, lelki munkát, sőt lelki életet értjük, amelyet 

egyénileg ugyan, de azért érzünk, munkálunk és élünk, mert nem egymagunkban élünk ezen a világon, hanem 

embertestvérek között élünk születésünk pillanata óta.” (Karácsony, 2004. 260. o.) 
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nem pedig muszáj növekedni, másrészt, ha eközben az autonómiáját is biztosítottnak érzi. 

(Durkó, 1991).
436

 

 

3.3.3. Gombos Ferenc szabadművelődésről alkotott felfogása 
 

Gombos Ferenc a VKM VI., később VIII. ügyosztály vezetőjeként fontos szerepet 

vállalt a szabadművelődés elméleti koncepcióinak kialakításában és annak gyakorlati 

megvalósításában. A két világháború között Simándy Pál néven publikált több olyan a 

református vallás és egyház témakörét érintő könyvet, mely a későbbi felnőttképzési 

elképzeléseinek is alapot biztosított. Az 1924-ben Losoncon kiadott „A magyar 

kálvinizmus útja” című könyvében részletesen foglalkozott a református egyház és a 

kálvinizmus rendeltetésével, mellyel kapcsolatosan kifejtette: „a magyar kálvinizmus 

elsősorban sajátos magyar világnézet, amely nem azonosítható semmiféle felekezetiséggel, 

mert a magyar kálvinizmus nem egyház, sem bármiféle más intézmény, hanem uralkodó 

korszellem, amelynek határai intézmények, pártok és egyházak keretei fölött húzodnak el. 

Magyar világnézet, amelynek lényeges alkotóelemei: izzó fajszeretet, a nyugati haladás 

szolgálata, demokratikus gondolkodás, vallási türelmesség és Habsburg ellenesség.” 

(Simándy, 1924. 3. o.) A későbbi ügyosztályvezető ebben a művében kifejtett véleménye 

szerint a kálvinizmus az egészséges magyar öntudat és a nemzeti összetartozás legteljesebb 

hordozója, valamint a demokratikus elvek legerősebb híve.
437

 A magyar kálvinizmusra a 

nyugati társadalmi fejlődés részeként tekint, amelyben a felvilágosodás és a jogkiterjesztés 

mellett a magyarság és a nyugatiság, a hagyomány és a haladás is egységet alkot. 

Vélekedése szerint ezek a tényezők mind arra determinálják a kálvinizmust, hogy a nemzet 

irányító eszmerendszere legyen.
438

 Az 1932-ben megjelent „Az elsikkadt hegyibeszéd” 

című írásában – ami a tárgyalt korszakunkban vált igazán aktualitássá – a kálvinizmust a 

                                                           
436

 Felnőttnevelési koncepcióját érzékelhetően áthatotta a kálvinizmus, hiszen a protestáns vallás 

alapfogalmai és egyben céljai között megtalálhatjuk az autonómiát, az egyenlőséget, az aktivitást, a hitet, 

valamint a szabadságot egyaránt. Ezen elvek nemcsak a felnőttnevelési elméletekben, hanem a 

szabadművelődési tanácsok koncepciójában is megjelent, hiszen ezen szervezetek önállóan működtek, 

(mondhatjuk, hogy a kálvinista egyház testületei mintájára), maguk megalkotva működési kereteiket. Az 

aktivitás szerepe is megjelentek a szabadművelődésben, mivel Karácsony állítása szerint az egyén úgy lehet 

szabad, ha tevékenyen részt vesz a közösség formálásában. 
437

 Ebben a művében fejti ki Gombos, hogy amíg a katolicizmus nemzetközi szempontoknak kíván 

megfelelni, addig a lutheranizmus pedig túl idegen népek világnézeteinek szószólója.  
438

 Az ügyosztályvezető úgy vélte, hogy az akkori Magyarországon három uralkodó gondolat van. 1. a 

nemzeti gondolat, amelynek mételye a sovinizmus, 2. szocialista, mely a hagyományokat negligálja és 3. a 

vallásos, amely a szektarianizmustól szenved.  
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szocializmus ideológiájával
439

 hasonlítja és ütközteti össze. Véleménye szerint a két irány 

közti különbségek érzékeltetése magában hordozza a jó és a rossz küzdelmét hiszen: 

1. A szocializmus az anyagi jólétben látja az ember boldogulását, addig a 

kereszténység a földi életet – melynek értekei múlandóak – csak átmeneti 

állapotnak tartja. 

2. Amíg a szocializmus a szenvedés kiküszöbölésére törekszik, addig a 

kereszténység úgy véli, hogy a szegénység, a nélkülözés, a szenvedés az élet 

természetes velejárója, amelynek nevelő hatása van.  

3. A szocializmus forradalmi úton megvalósuló osztályharcot hirdet, a 

kereszténység pedig az erőszak-nélküliségben hisz. 

4. A szocializmus a gazdaság kereteit akarja megváltoztatni, a kereszténység 

eközben azt hirdeti, hogy a külső keretek nem fontosak, hanem csak a személyiség 

a lényeges. 

5. A kereszténység törődik az egyén anyagi és testi bajával, amely tevékenységének 

végső célja a lélek üdvössége, és nem a test jóléte. 

6. A kereszténység olyan szellemi és vallási megújulást szorgalmaz, amely 

gazdasági és társadalmi erőviszonyoktól független. A szocializmus – Gombos 

olvasatában – úgy tart igényt egy új világrend megépítésére, hogy nem képes 

vallási és lelki igényeket kielégíteni.  

 

Könyvében az ideális állam képét is megrajzolta, ami egy olyan irányító testülettel 

rendelkezik, ami „nem csak megkérdezi és tudomásul veszi a közösség akaratát, hanem 

végre is hajtja, teljesíti”, alkotmánya pedig „éppúgy érvényesíti a kisebbség akaratát, mint 

a többségét.”(Simándy, 1932. 146. o.). Azon kérdésekben pedig, amelyek nem érintenek 

egyformán mindenkit, ott a többségnek és a kisebbség szervezeteinek is ugyanúgy jogában 

áll(na) mást határozni és annak értelmében cselekedni.
440

 Az „ideális állam” kialakításához 

viszont a közösségekkel meg kell(ene) értetni, hogy a kulturális és a szociális szolgálatok 

elvégzésében lehet megtalálni az „élet értelmét.”  

1945-ben miután kinevezték ügyosztályvezetőnek, a népműveléssel kapcsolatos 

nézeteiről elsőként a Szabadnevelési Híradóban adott összefoglalót. A miniszteri tanácsos 

szerint az új népművelés célja a társadalom számára korszerű ismeretek átadása, valamint 
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 A szocializmus előretörését már ekkor veszélyesnek tartotta: „napjaink leghatalmasabb szellemi 

tényezője, amellyel a jövendő világ kialakulásánál számolnunk kell.” (Simándy, 1932. 49.o.) 
440

 Ennek az elvnek a figyelembevételével szervezik majd 1946 folyamán a helyi szabadművelődési 

tanácsokat. 
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demokratikus eszmékre és szellemiségre, szociális világnézetre és magatartásra nevelés és 

„ugyanez a helyzet a keresztény kultúrával is”.
441

 A cikkben magasztos célokat is kijelöl, 

hiszen Gombos szerint „mindnyájunkban pedig éledjen a hit, hogy élünk, és élni akarunk, 

új hazát akarunk építeni, boldogabb és igazabb emberi közösséget.” 

A Köznevelés folyóiratban megjelent írásában is közétette szabadművelődéssel 

kapcsolatos álláspontját. Gondolatmenete szerint mivel a városi giccskultúra megfertőzte a 

falvakat is az utóbbi évtizedekben, ezért elhalványult a társadalom magyarságtudata.
442

  

Véleménye szerint: „merjünk bátran magyarok lenni! (…) [E]z a lenézett, gyámság alá 

vett nép most egyszerre felemelte a fejét, kiegyenesítette a derekát, maga vette kezébe 

sorsának intézését s maga kívánja megoldani a saját művelődésének problémáit is.” 

(Simándy, 1945b. 7. o.)  Gombos olvasatában ez a folyamat maga a szabadművelődés, 

mely a parasztság kiművelését hivatott segíteni. Megítélése szerint, amíg a polgárság a 

múltban kulturális területen domináns szerepet töltött be, (ekkorra már ezt elveszítette), 

addig a paraszti és munkás rétegek nem rendelkeznek mély kulturális gyökerekkel, 

hagyományokkal. Azonban az utóbbi két réteg „felszabadulása” magával hozza a 

művelődési igényeik megjelenését. Úgy vélte, hogy az akkori ideológiák integritása 

elvezethet az osztály nélküli társadalom kialakulásához. Ehhez a folyamathoz járulhatnak 

hozzá a szabadművelődés munkásai. A VKM által 1945-ben kiadott Szabadnevelés című 

kötetben megjelent cikkében a szabadművelődés nevelés feladataira világított rá: „a mi 

munkánk elsősorban nevelő munka (…) A szabad művelődés legelső feladata (…) az, hogy 

a politikai műveltség hiányát pótolja. (…) nem elég ismerni és hirdetni a szocializmust, 

közösségi magatartásra kell törekedni.” (Simándy, 1945a. 9. o.) 

Ügyosztályvezetőként nagy hangsúlyt fektetett a szabadművelődés irányítására 

alkalmas személyek kiválasztásának kérdésére is. Így nem meglepő, hogy az Új Szántás 

első számában ezt a témát járta körbe. Kritériumként fogalmazta meg, hogy a 

szabadművelődés irányítóinak tisztában kell lenniük a társadalom művelődésének 

többrétegűségével, mivel legalább három osztály (parasztság, munkásság és az értelmiség) 

igényeit kell figyelembe venni és kielégíteni. Ennek nehézségeit nemcsak abban látta, hogy 

a három társadalmi rétegnek különböző kulturális igényei vannak, hanem véleménye 

szerint ezen felül az is bonyolítja a képet, hogy az egyén szintjén is legalább három 
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 Szabadnevelési Híradó, 1945. október 15.  
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 Gombos Ferenc szerint ugyanis a magyarságtudat hiánya volt az oka, hogy a nemzet áldozatul esett a 

német propagandának. 
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személyiségtípust lehet megkülönböztetni, amelyek más és más hozzáállást igényelnek.
443

 

Ezenfelül a szabadművelődési munkatársaknak figyelembe kell venniük a különböző 

művelődési helyzetet és igényt, ugyanis a parasztság és a munkásság rétegeinek „kultúrája 

egyelőre még a harcos és elkülönülő formában jelentkezik.”(Gombos, 1947a). Az 

ügyosztályvezető szerint a szabadművelődési munkára olyan személyek alkalmasak, 

akikben megvan a demokratikus gondolkodás képessége, a szervezőkészség, illetve akik 

„korszerű” műveltséggel rendelkeznek. „látnia kell a művelődési feladatokat, igényeket, 

hiányokat, meg tudja választani szakmunkatársait, íróit, művészeit, könyveit, folyóiratait, 

akikkel, és amelyekkel az igényeket kielégítheti, a hiányokat pótolhatja.” (Gombos, 1947b)  

Tájékoztatást nyújtott a cikkben az ügyosztály munkájáról is, utalva a pártokkal, 

társadalmi szervezetekkel való kapcsolatukra.
444

 Ezen kívül beszámolt az állami 

apparátusban érzékelhető szakember hiányból adódó gondokról is: „szabadművelődés 

egyelőre nem találja meg kellő számban a korszerű tájékozottsággal bíró irányítókat.  A 

nevelők átnevelése terén mindeddig nem értünk el kellő eredményt.” (Gombos, 1947e). 

Véleménye szerint ezért a szakemberek kiképzését olyan szabadművelődési akadémiákra 

kellene bízni, ahova a hallgatókat az egyes társadalmi szervek delegálnák. Végső soron – 

hangsúlyozta a szerző – „a művelődés – akár egyénről, akár közösségről van szó – 

alapjában mindig önművelés, amelyben egyugyanazon személy vagy közösség egyszerre 

jelentkezik úgy, mint adó, illetőleg befogadó tényező, az aktív és passzív szerep dialektikus 

egységében.” (Gombos, 1948a. 99. o.) 

„A szabadművelődés terve” című írásában már gyakorlatorientáltabb feladatok 

felvázolására törekedett. Legfontosabb teendőnek a 110 fős szabadművelődési fogalmazói 

státusz számának megemelését tekintette, emellett a helyi szabadművelődési tanácsok által 

fenntartott kultúrházak felállítását szorgalmazta
445

 (Gombos, 1947d). 

Gombos Ferenc egy 1975-ben adott interjújában a tárgyalt korszakra 

visszaemlékezve megállapította, hogy tisztában voltak feladatukkal, vagyis a koalíciós 
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 A három embertípus: 1. Dinamikus, apostoli beállítottságú ember. Igénye: a világnézetes, aktivista illetve 

hitvallásos lelki alkat, aki fogékony a tudományra, az irodalomra és a művészetekre. 2. Nyárspolgári lelkek. 

Ők alkotják a legnagyobb tömeget. Kulturális igényük konfekciós; iparilag előállított film, sláger, giccs. 3. 

Magas szellemiségű ember. Önálló ítélettel, egyéni műveltséggel, műérzékkel bír. Nyitott az újra. A 

művészet nála szórakozás mellett még a megtisztulás eszköze is. 
444

 „a demokratikus pártok, szervezetek sűrűn állnak ki olyan emberek mellett és szorgalmazzák – 

pártérdekre való hivatkozással – a szabadművelődési státuszokra való kinevezésüket, akikről felületes 

vizsgálat után is megállapítható az alkalmatlanság.” (Gombos, 1947b. 135. o.) 
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 A kultúrházak hálózatának kiépítése eredetileg a kommunista párt elképzelése volt. Ezen intézmények 

által akarták a falvak, községek kulturális tevékenységét központosítani. Az MKP 3 éves tervjavaslatában 

már megjelent a kultúrház-hálozat terve. 



162 
 

politikát támogatásával valamint a régi, a népművelésre jellemző szemlélet kiiktatásával. 

Szerinte a szabadművelődés területén az egyházak részvétele azért volt hasznos, mert 

hatásuk alatt milliós tömegek álltak: „ezt a tényt figyelmen kívül hagyni a népi 

demokratikus, koalíciós politikai rendszerben súlyos hiba lett volna.” Sürgős feladatként 

merült fel a fasizmus és a feudalizmus maradványai elleni küzdelem, amit az állampolgári 

jogok és kötelességek hangsúlyozásával kívánták hatékonyabbá tenni. Fontos célként 

merült fel ezen kívül a nemzeti tudat erősítése, ezért részesítették előnyben a történelmi és 

irodalmi képzéseket. 
446

 Véleménye szerint végső soron munkájuk a szocializmus 

kiépítését segítette elő. 

 

3.3.4. Kövendi Dénes véleménye a szabadművelődésről 
  

Kövendi Dénes
447

 ugyan 1945-től már részt vett a népműveléssel kapcsolatos 

munkálatokban, mégis legjelentősebb alkotása a Szathmáry Lajossal közösen megírt 

„Szabadművelődés kézikönyve” című munka, amely 1948-ban jelent meg. A könyv első, 

elméleti részét írta Kövendi, ahol a szerző a művelődés tartalmi elemeiről adott átfogó 

képet.  

Először is a kultúra fogalmának meghatározásával próbálkozott, megállapítva, hogy 

ez nem más, mint az emberek egymáshoz való viszonyulásának rendszere, amibe 

beletartozik a művészet, tudomány és a társadalmi élet egyaránt. Fontosnak tartotta tehát, 

hogy „a felnőtt ember megismerhesse a kultúra minden értékét, vagyis: szabadon 

művelődhessen.” Ennek a kultúrának egyszerre kell egyetemesnek és magyarnak is lennie, 

hiszen a magyar sajátosságok figyelmen kívül hagyása mellett a nyugati kultúra átvétele 

egyenlő lenne az új gyarmatosítással, viszont a kizárólag nemzeti alapon álló kultúra 

„végképp korszerűtlenné tenné a magyarságot.” (Szathmáry- Kövendi, 1948. 36. o.) 

A szerző szerint az új korszak érdeme, hogy lehetőséget teremtett az 

egyenjogúságra és a szabadságra egyaránt: „kulturális téren azt jelenti a szabadság: nekem 
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 Szabadművelődés 1945-1948. Beszélgetés Gombos Ferenccel ny. főosztályvezetővel. Népművelés, 1975. 

22. 4. sz. 9-10. o. 
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 Kövendi Dénes (1923-2011) Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium falai között 

végezte. 1918-ban tagja lett a Szociáldemokrata Pártnak, s anélkül, hogy a Tanácsköztársaság ideje alatt 

bármiféle tisztséget betöltött volna, a későbbiekben e lépése miatt megbélyegezés lett sorsa. Latin-történelem 

szakos bölcsészként végzett Debrecenben. 1932 és 1934 között Humboldt-ösztöndíjjal a Frankfurti 

Egyetemen tanult. 1943-ban megjelenő Platón-fordítása révén vált országosan elismerté.   Karácsony Sándor 

-tanítványnak tartotta magát. 1946-tól az OSZMT Nevelési Bizottság titkára. 1968-tól az Országos Széchenyi 

Könyvtár munkatársa. (Szabó, 2002. 105-107. o.) 
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is jogom van a teljes élethez, jogom vagy tehát megismerni mindazt a tapasztalatot, ötletet, 

amit az emberiség évezredek alatt összegyűjtött önmagáról és a világról. Azaz: jogom van 

a teljes kultúrához, hogy tájékozódhassam az életben. Tájékozódni akarok, mert szabad 

ember vagyok (…) A szabadművelődés tehát: az egész társadalom útja a teljes kultúra, a 

20. század legmodernebb szellemi és gazdasági vívmányai felé” (Szathmáry- Kövendi, 

1948. 14. o.). Karácsony Sándorhoz hasonlóan ő is a parasztságban látta a kultúra 

hordózóit, viszont már – a kor követelményeinek megfelelően – a munkásság szerepére is 

felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy amíg a paraszti rétegek jelentik a múltat és a kultúra 

alapját, addig a munkásság kultúraépítő erőként hordozza a jövő zálogát. Az értelmiség 

feladatát a paraszt - és munkás réteg kulturális igényeinek szolgálatában vélte felfedezni.  

A szabadművelődés fő kérdése a pedagógiához – Kövendi Dénes szerint – az, hogy 

hogyan lehet a nevelés által egyre fontosabb és egyre szabadabb a növendék? Válaszában a 

szerző evidenciaként kezeli azt a tézist, hogy minden személy autonóm lény, aki 

aktivitásával biztosíthatja a szabadságát, amit a társadalomban betöltött szerep felismerése 

tehet teljessé. 

A szakkönyv általa írt részének végén az OSZMT Nevelési Bizottság titkára 

összefoglalást adott a szabadművelődés lényegéről, mely szerint: „a szabadművelődés (…) 

is társadalmi tett. (…) [A] társadalmi életről szóló felvilágosításoknál sokkal nagyobb a 

nevelő ereje magának az egész szabadművelődésnek, mint munkamódszernek. (…) S a 

szabadművelődést, ha jól működik, minden mozzanatában ez hatja át: szabadsággal 

nevelni a szabadságra. (…) [A] szabadművelődés szervezete nem a többi működési 

mozgalom és kulturális egyesület egységes irányítására, hanem azoknak a kiszolgálására, 

segítésére, maguk lábára állítására való. (…) [A] művelődés minden alkalma szabad 

emberek találkozása legyen.” (Szathmáry és Kövendi, 1948. 77. o.) 

Ezenkívül az Új Szántásban is jelentek meg írásai. 1947-ben publikált cikkeiben az új 

irányvonal lényegét a következőképpen láttatta meg: a „szabadművelődés 

Magyarországon nem egyszerűen kulturális probléma. A nép és a művelt réteg között mély 

szakadék van, magas kultúránk nem a nép kultúrájára épül. A nép értékeit a nemzet egésze 

nem ismerte el értéknek, csak fizikai munkáját használta ki.(…) El is sorvadt kultúrája, 

hiszen nem fejlődhetett.” (Kövendi, 1947a. 257. o.) Szerinte azért van nehéz helyzetben a 

szabadművelődés, mert a magyar magaskultúra mindig a szomszéd nyugati kultúrát 
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tekintette mintának, miközben a nép kultúrája megmaradt a kelet-európai folklór 

részeként.
448

  

 

3.3.5. Szathmáry Lajos szabadművelődéssel kapcsolatos elképzelései 
 

Szathmáry Lajos már az 1930-as években foglalkozott tehetséges szegény családból 

származó fiatalok felkarolásával, akik a későbbiekben a szabadművelődésnek is egyik 

célcsoportja lettek. Karácsony Sándorral először egyetemi hallgatóként találkozott 1921-

ben, a budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület rendezvényén. Ezt követő években lesz a 

professzor pedagógiai elképzeléseinek híve, s későbbi visszaemlékezésében is azon a 

véleményen volt példaképéről, hogy „korunk legnagyobb magyar nevelőjének tartom, aki 

egy emberöltőn át a szellem és lélek értékeit közvetítette.” (Szathmáry, 1978. 82. o.) A két 

világháború közötti tevékenységét ismerve, kereste fel őt 1945 őszén Gombos Ferenc azzal 

a kéréssel, hogy csatlakozzon az általa vezetett VKM VIII. ügyosztály munkájához. 

Szathmáry így emlékezett vissza erre a momentumra: „a felszabadulás után megint együvé 

kerültem egykori kedves tanárommal. Én a felszabadulás előtti években népfőiskolát, népi 

kollégiumot szerveztem, s így sorsszerű volt, hogy Gombos Ferenc 1945-ben maga mellé 

vett a minisztériumba helyettesnek.” (Szathmáry, 1978. 80. o.). Az Országos 

Szabadművelődési Tanács titkárával, Kövendi Dénessel közösen írta meg „A 

Szabadművelődés kézikönyve” című útmutató kötetet, amelyben a titkár az általuk 

képviselt művelődési irányvonal társadalmi vonatkozásait tartalmazó fejezet megírását 

vállalta, az ügyosztályvezető-helyettes pedig „politikamentesebb” témaként a 

szabadművelődés alkalmairól, eszközeiről állította össze a könyv második részét. 

Szathmáry Lajos szerint „.a szabadművelődési szervezetben a társadalom joga a 

művelődési igényeinek a kifejezése és rendezése, az állam szerveinek pedig az a 

kötelessége, hogy ezek kielégítését elősegítse” (Kövendi- Szathmáry, 1948. 112. o.). A 

kötetben közzétette azon alkalmak listáját, amelyeken keresztül teret nyerhet a közösségi 

művelődés. Elsősorban az ünnepek kitűntetett szerepét hangsúlyozta, azon belül is kiemelt 

szerepet tulajdonított az 1848-as forradalom és szabadságharc centenáriumi évfordulójának 

méltó megünneplésére.  A szabadművelődés alkalmai közül a „műsoros esteket” emelte ki, 

mivel úgy tartotta, hogy ezek olyan alkalmak elősegíthetik a közösség „feszültségét” 
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 Népnek azt a társadalmi réteget tekintette, amelyik primitív fokon éli az életét, nem tudatosan, hanem 

érzelmileg, szimbólumokkal fejezi ki magát. Kultúrája nem tudományra, hanem művészetre épül és a 
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levezetni. A különféle szabadművelődési tanfolyamokról pedig úgy vélekedett, hogy azok 

hozzásegítik a hallgatóságot a közösségi életben hasznosítható szakismeretekhez. Itt hívta 

fel a figyelmet az analfabetizmus leküzdésére irányuló kurzusok fontosságára.  

A szabadművelődés „eszközei” közül elsőként a népkönyvtárakra hívta fel a 

figyelmet. Ezek támogatása mellett egy új, az ún. „körzeti könyvtár” kiépítését is 

szorgalmazta. A könyvtárak és az ügyosztály elsődleges feladatát – az akkori 

kormányhatározatnak megfelelően – a fasiszta, szovjet- és demokráciaellenes 

sajtótermékek kiselejtezésében látja.  Emellett a folyóiratok hasznosságára is utalt, hiszen a 

sajtó kiemelkedő szerepet vállalt a „szellemi élet lüktetésében”.  (Szathmáry, 1947). 

Az ügyosztályvezető-helyettes 1948-as könyvében már előre láttatta az olvasókkal, 

hogy kik és milyen módon fogják átalakítani a művelődést: „a szocializmus megvalósulása 

felé haladó világban csak a társas, a közösségi, a másik emberrel együttdolgozni tudó 

szabadművelődési munkás érhet el eredményeket kulturális téren is.” (Kövendi- Szathmáry 

1948. 115. o.) 

Szathmáry Lajos 1977-ben kiadott publikációjában – ahol a szabadművelődési 

korszak átfogó bemutatására vállalkozott – a koalíciós korszak iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzéséről úgy vélekedett, hogy annak számos pozitívuma volt. Egyik vitathatatlan 

értéke – a szerző szerint –, hogy a közösségek autonómiára és önművelésre való igényét 

kívánta kialakítani. Pozitívumaként lehet értékelni, hogy a polgári, liberális elveket 

követve próbált egyensúlyt teremteni a különböző pártok, egyházak kulturális munkálatai 

között. Úgy gondolta, hogy a liberális felfogásból adódóan a szabadművelődés vezető 

testületei nem tekintették „küzdőtérnek” munkaterületeiket, hanem egy olyan terepnek 

próbálták kialakítani a kereteit, ahol a békés egymás mellett élés szabályainak megfelelő 

körülmények biztosításával a kulturális élet aktív szereplői egymásnak segítve 

tevékenykednek. A sokszínűséget azért is tartották kívánatosnak, – vélekedett a korábbi 

ügyosztályvezető-helyettes – mert ennek biztosításával volt mód a demokratikus elvek 

szerint kulturális lehetőségek közül szabadon választani. Utólag beismerte a hajdani 

minisztériumi szakember, hogy a fent említett koncepció „nem felelt meg a történelmi 

realitásoknak” (Szathmáry, 1977). 
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3.3.6. Kovács Máté kultúrafelfogása 
 

Kovács Máté
449

 már 1945 májusában megbízást kapott az oktatásügy 

reformtervezetének kialakítására. A demokratikus átalakulás követelményeihez igazodó, az 

iskolarendszer egészét felölelő, javarészt általa fogalmazott „A magyar köznevelés 

korszerű kifejlesztése” című közel száz oldalas program július végére lett kész.
450

 Ő 

szerkesztette továbbá a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tevékenységéről szóló 

1946 májusában kiadott „Mai magyar művelődéspolitika” című tájékoztatót (Bényei, 

2006). Kovács Máté szerint – idézi Patkósné Hanesz Andrea doktori értekezésében – „a 

műveltség nem dísz, nem sújtás életünkön. A műveltség az életünk alapja. Politikai, 

gazdasági, társadalmi felszabadulás. Ez újraértékeli az egyes élethivatásokat.” (Patkósné, 

2013. 151. o.) 

Véleménye szerint a közösségi életet azért kell felkarolni, mert az döntő befolyással 

bír a gazdaságra. Az állam kötelessége – vélekedett az államtitkár – a munkásság és 

parasztság intézményes és szakszerű hivatásra való nevelése, hiszen az addig fennálló 

rendszer elhanyagolta ezt (Kovács, 1945a). Intézményi keretek kialakításánál viszont 

elengedhetetlen feltétel – a nevelésben is figyelembeveendő – a korszerűség, amely akkor 

valósulhat meg, ha a demokrácia legbensőbb lényegére épül, vagyis ha a kiválasztás és az 

érvényesülés a hajlamon és a készségen keresztül lesz elérhető. Kovács Máté szerint a 

szabadművelődés állami támogatása a fenti célok elérése miatt is elengedhetetlen, hiszen 

ennek a területnek a felkarolása is elengedhetetlen a demokrácia iránti érdeklődés 

elmélyítéséhez.  

A fenti célok eléréséhez Kovács Máté szerint a közművelődésnek három központi 

feladata van: 

                                                           
449

 Kovács Máté (1906-1972) 1944-ben jelent meg Kiss Árpáddal közösen szerkesztett a 

Magyarságtudomány és nemzetnevelés c. kötete. 1945-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

fogalmazói karába osztották be. Július elején Teleki Géza minisztériumi osztálytanácsossá nevezte ki és 

egyúttal megbízta az akkor felállított nevelési ügyosztály vezetésével. 1945. november 15-én Keresztury 

Dezső lett az új miniszter, aki őt nevezte ki az elnöki ügyosztály élére. Ortutay Gyula juttatta az egyik 

politikai államtitkári posztra. A Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának tagja, majd az augusztusi 

választásokon országgyűlési képviselője. 1949. április 11-én a felmentették politikai államtitkári tisztségéből, 

miután a Debreceni Egyetem könyvtárának igazgatója lett. 1956 és 1972 között, az ELTE 

Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszékének a vezetője volt. 
450

 Érdemei elismeréséért 1947-ben a Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának tagsága mellett pártjának 

országgyűlési képviselője is lett. Ezekben az években már azt hangoztatta, hogy a gazdasági, társadalmi, 

politikai és kulturális fejlődés szerves egységet alkot, kölcsönhatásban van egymással ebből adódóan úgy 

gondolta, hogy ezeket egyszerre kell fejleszteni.  



167 
 

1. az alkotó munka támogatása (tudomány, művészet) amely eredménye a szellemi 

önállóság 

2. a kultúrára való képesség kifejlesztése 

3. a kultúra korszerű terjesztése, amiért a szabadművelődés a felelős
451

 (Kovács, 

1947a. 173. o.) 

Kovács Máté pártpolitikai síkon is szószólója volt a kulturális élet felkarolásának, 

így nem meglepő, hogy ő volt az egyik kezdeményezője a NPP-n belül felállítandó 

művelődéspolitikai bizottság létrehozásának. A testületet azért tartotta ideális 

megoldásnak, mert úgy vélte, hogy pártjában ugyan számos kulturális munkaközösség 

alakult, de munkájuk maradandó eredmény nélküli maradt, amit három tényezőnek 

tulajdonított: a párt kultúrcsoportjainak tevékenysége akadémikus volt miközben nem 

kaptak ösztönzést az NPP részéről, s egymással sem tudtak kapcsolatot kiépíteni.  

A VKM Parasztpárti Csoportja ezek miatt is azt javasolta a pártvezetőségnek, hogy 

alakítson ki egy olyan művelődéspolitikai bizottságot,
452

 amely a különféle csoportok 

kulturális munkáinak összehangolása mellett kidolgozza a párt művelődéspolitikai 

koncepcióját is. Ezen felül még a művelődési előadások szervezését is e szervezetre 

testálták.  

A parasztpárt szabadművelődéssel kapcsolatos terveiről is beszámolt Kovács Máté a 

Szabad Nép hasábjain: „a Parasztpárt kulturális terve nagy gondot fordít a 

szabadművelődési központok, körzeti és falusi népkönyvtárak, népfőiskolák és 

népegyetemek, népfőiskolai ösztöndíjak, falusi és üzemi kultúrházak és kultúrtermek 

létesítésére, a szabadművelődési könyvkiadó, szabadszínjátszó központ és országjáró 

művészegyüttesek szervezésére és a népsport fejlesztésére.” (Kovács, 1947b. 7. o.) 

Kovács Máté művelődéspolitikájának alapelve a „nem mindenáron való újítás” 

gondolata volt, hiszen  úgy gondolta, hogy az ami bevált és működik, a művelődés terén 

azt nem kell megreformálni (Horváth, 1983). A népműveléssel kapcsolatos elképzeléseit 

„A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése” című írásában adta közre. Itt a felnőttek 
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 Kovács Máté az 1959-es publikációjában a művelődést három fő területre tagolta: 1. a kultúra alkotó 

továbbfejlesztésére (irodalom, művészetek, tudomány, technika), 2. a közösségi élethivatásokra való 

felkészítésre (ennek színterei az óvodák, iskolák, egyetemek és a szakképzés), 3. a művelődés értékeinek 

tervszerű társadalmi felhasználására és személyes elsajátítására. (Kovács, 1959. 6 o..) 
452

 A bizottság összetételére javasolták, hogy a meglévő kulturális munkaközösségek 1-1 tagjából,  a VKM 

parasztpárti csoportjának néhány tagjából illetve a párt politikai vezetőségének és a fővárosi szervezet egy-

egy tagjából alakuljon meg. 
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iskolai képzésével kapcsolatosan megemlítette, hogy rendszeres esti iskolai tanfolyamokat 

kell szervezni minden iskolatípus esetében. Az esti tanfolyamokra való felvételt a felnőttek 

esetében mindig a munkahely vezetőségének kell jóváhagynia. A felvételt „hajlam és 

képességvizsgálat előzi meg”.  

Népművelési koncepciójának kiindulópontja, hogy a szabadművelődés országos 

hálózatát úgy kell(ene) kiépíteni, hogy „minden társadalmi réteg és minden foglalkozási 

ág, minden művelődni vágyó kisebb vagy nagyobb csoportja mindenkor kielégíthesse 

művelődési igényeit.” Ezért – véli a kultúrpolitikus – a legfontosabb feladat a helyi 

kulturális igények kielégítése mellett a helyi szabadművelődési tevékenység segítése. 

Ennek érdekében – tanácsolta az államtitkár– érdemes lenne egy országos és vidéki 

nyilvántartást azokról a személyekről létrehozni, akik eddig is aktív résztvevői voltak a 

kultúra terjesztésének. Szükségesnek vélte emellett a művelődési tevékenységet folytató 

szervezetek (minisztériumok, pártok, egyházak) munkáit összehangolni az átfedések és a 

felesleges konfliktusok elkerülése érdekében. Kovács Máté ezen felül felhívta a figyelmet a 

film nevelő hatására is (Kovács, 1945b).  

Az 1947. július 7-én Tarhoson megrendezett szabadművelődési felügyelők 

értekezletén elhangzott beszédében (is) kifejtette a szabadművelődési felügyelők felé 

támasztott elvárásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy küzdeni kell a szórakoztatóipar 

„selejtes” termékei ellen, amit „nehéz lesz kiirtani”. Ezért nagy teret kell biztosítani a népi 

kultúrának – s annak terjesztésében – szerepet kell vállalniuk a munkatársaknak. Nekik 

„kicsit kulturvigéceknek kell lenniök”, amellett, hogy a „sok szemétből ki tudja választani a 

szórakoztató iparból is a kevés értéket és azt ki tudja egészíteni. (…) Általában a felnőttek 

nevelésének a pedagógiáját kell megcsinálnia.”
453

  

A 1947 júliusában kiadott 96.941/1947 VIII. üo. körlevélben Kovács már a 3 éves 

tervvel kapcsolatos teendőkre hívta fel a figyelmet, feladatul tűzve ki annak propagálását, 

illetve e munkába való minél több szabadművelődési munkatárs bevonását. A 

szabadművelődés helyének, szerepének stabilizációja érdekében azt kérte a felügyelőktől, 

hogy a vármegyei tervbizottságokban „hassanak oda”, hogy beállítsák a költségvetési 
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 PML XXIV. 511. 7. doboz 
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keretükbe a kulturális tételeket. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb felügyelői teendők 

közé tartozik a kultúrház, a filmvetítő és népkönyvtár biztosítása.
454

 

A szabadművelődés akkori helyzetéről és annak perspektíváiról kialakított 

véleményét az OSZMT 1947. december 18-i közgyűlésén elhangzott beszédéből 

ismerhették meg a jelenlévők. Azon a véleményen volt, hogy „csak harc folyik a 

szabadművelődés területén, azért is, hogy hol van a helye, azért is, hogy hogyan dolgozik, 

mert újszerű arccal jelentkezik.” 
455

 Ennek ellenére természetesnek tartotta, hogy a 

közoktatás nagyobb támogatásban részesül, hiszen a gyerekek oktatása fontosabb a 

felnőttekénél, illetve szerinte az is hozzájárult ehhez az aránytalannak tűnő elosztáshoz, 

hogy nagyobb eredményeket nem tudott felmutatni az elmúlt évek során. Kovács Máté 

azonban ezt nem a szabadművelődés hibájának rótta fel, hanem a gazdasági élet 

stabilizálásának elsőrendűségével magyarázott. Mivel ezt ekkorra már megvalósultnak 

tekintette, ezért véleménye szerint elérkezett a társadalom öntudatra ébresztésének ideje, 

amiben oroszlánrészt kell vállalnia a már kialakított szabadművelődési rendszernek. 

Végső soron „Kovács Máté a kultúra egységéből indult ki, a szellemi és az anyagi 

kultúra, az elméleti és gyakorlati tudás szoros összekapcsolódását vallotta, az általános 

embernevelés és a szakmai képzés helyes egyensúlyára törekedett.” (Bényei, 2006. 35.o.). 

 

 

3.3.7. A katolikus egyház népművelési tevékenysége a koalíciós időszak alatt 
 

3.3.7.1. A magyar katolikus egyház helyzete a II. világháború után 
 

1945 csak részben volt mérföldkő a magyar katolicizmus történetében, hiszen az 

attitűd szintjén nem, hanem az államhoz való viszonyában, anyagi szempontból és 

személyi szinten is új kihívások elé került a klérus.
456

   A financiális helyzet romlása 

mellett az egyházat az is érzékenyen érintette, hogy a II. világháború után a „vádlottak 

padjára” került a régi rendszer kiszolgálásának vádjával. Ekkor kezdődött el az állam és az 
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 Kovács Máté későbbiekben is foglalkozott a népművelés kérdéskörével. Lásd erről: Kovács Máté (1959): 

A népműveléstudomány a szocialista társadalomban. Népművelés, 6. 11. sz. 6-7., illetve Uő. (1964): A 

népműveléstudomány fontosabb tudományelméleti problémái. Népművelési Értesítő, 4. 4. sz. 130.191. 
455

 MOL XIX-I-1-i 90. d. 223.457/1947 
456

 Többek között az is változást hozott az egyház életében, hogy 1945. március 29-én elhunyt Serédi 

Jusztinián esztergomi érsek. Utódja szeptember 17-től Mindszenty József (1892-1975) lett, aki kezdettől 

szembeszállt a baloldali pártok egyházpolitikai törekvéseivel, és kiállt az egyház kulturahordozó funkciója 

mellett. 1948-as letartóztatása és bebörtönzése a kommunista diktatúra politikája elleni fellépés egyik 

példaképévé tette nemcsak a fordulat évében, hanem 1956-ban is. 
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egyház szétválasztásának folyamata is, amely az utóbbiak térvesztésével járt együtt. 

Gergely Jenő (1985) szerint ezt egy olyan küzdelemként élte meg mindkét oldal, melynek 

célja a katolikus egyház hatalmának megtörése illetve ennek megakadályozása volt. A 

baloldali pártok hatalmi pozícióba kerülésével az egyház figyelme egyre inkább a 

kulturális területre fókuszált, ahol a befolyásának megtartására törekedett. A katolikus 

egyház ezen folyamatok miatt is a társadalmi és hitbuzgalmi élet irányítása felé fordult E 

munkában a klérus olyan szervezetek szolgálatára támaszkodott mint  a KALOT, 

KALÁSZ vagy az Actio Chatolica. 

Hatos Pál (2002) szerint a katolikus egyház a koalíciós időszakban a populáris-

demokratikus tömegpolitizálás eszköztárát felhasználva próbálta mozgósítani a közel 7 

millió fős közösségét, miközben az állam folyamatosan nyirbálta annak vagyonát, forrásait 

valamint politikai kiváltságait.  

Ezek a folyamatok determinálták a két fél közötti egyre mélyülő konfliktust, amit 

jól érzékeltet az a kép, hogy míg az Ideiglenes Nemzeti Kormány törvénybe iktatta a 

„teljes vallásszabadságot”, addig az 1945. május 24-ére összehívott püspöki kar nem 

ismerte el jogszerűnek a kormány intézkedéseit.
457

 Mindazonáltal az 1945 októberében 

kiadott püspökkari körlevélben deklarálták a katolikus egyház be nem avatkozását a 

választási küzdelmekbe, valamint kinyilvánították, hogy egyik párt mellett sem foglalnak 

állást.
458

 A körlevél talán legérdekesebb része a fent említett fontos kritériumok ellenére a 

püspöki kar demokráciáról alkotott elképzeléseinek kinyilvánítása volt.
459

   

1946-ban a köztársaság kikiáltásával és az egykamarás nemzetgyűlés kialakításával 

– mivel a főpapok már nem lehettek hivatalból a törvényhozó testület tagjai – tovább folyt 

az egyház háttérbe szorítása. Az 1947. évi XXXIII. tv. megalkotását azért is érezhette a 
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   Az Ideiglenes Nemzeti Kormány által elindított földreform következménye volt, hogy az egyházi kézben 

lévő 862.704 ha földterületből 765.684 ha-t sajátított ki az állam. 
458

 Nem volt és az adott helyzetben nem is lehetett szó valódi semlegességről. Ezt bizonyítja többek között az 

1945. május 24-én megrendezett püspökkari tanácskozás jegyzőkönyve is: „Mindszenty József veszprémi 

püspök előterjeszti azt a pártpolitikai kérdést, amely most nagyon foglalkoztatja  a közvéleményt: a 

Kisgazdapárt emberei nagyon el vannak keseredve azért, hogy bár sok törvénytelenségért felelősséget 

vállaltak, az előnyökben nem részesülnek megfelelő mértékben. Mi a bolsevizmussal szemben rosszabbul 

vagyunk mint bármely más állam. Bár politikai téren talán nem lehetetlen, hogy egy protestáns prédikátor 

vezetése alatt álló pártban mi is küzdjünk, mégis aggodalomra ad okot a jelenlegi helyzet.” (Beke, 1996. 49. 

o.) 
459

 A dokumentumban kijelentik: „Az igazi demokrácia alappillére, hogy sértetlen természetjogi elveket 

ismer el, melyekhez soha semmiféle emberi hatalomnak erőszakkal nyúlnia nem szabad (…) Az igazi 

demokrácia a lelkiismereti szabadságot, a szülők jogait, a munkásnak szabad egyéniséggé való kialakulását, 

a munka rabszolgaságának megtörését írja zászlajára.” (Mészáros, 2002. 15. o.) 
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klérus a katolikus egyházra nézve hátrányosnak, mert e jogszabály kimondta a bevett és 

elismert felekezetek egyenjogúságát. 

Ez is adhatta az 1947. október 8-i püspöki ülés véleményének alapját, mely szerint 

– idézi Gergely Jenő – „nekünk nincs kétségünk, hogy a kultúrharc erősödik. Ne higgyünk 

semmiféle ígéretnek. Harcoljunk, ha a helyzet úgy kívánja, dolgozzunk állandóan és 

imádkozzunk szüntelen.” (Gergely, 1985. 55. o.) 

Az oktatás és a művelődés területén a két oldal elsősorban az általános iskola 

kialakítása, az állami tankönyv-monopólium felállítása illetve a fakultatív hitoktatás 

bevezetésének elképzelései mentén konfrontálódott. A népműveléssel/szabadművelődéssel 

kapcsolatos összetűzés csúcspontját az 1948-as évben érte el, amikor az állam a kultúra e 

területét is az ellenőrzése alá vonta, ami magában hordozta az egyház szabadművelődéssel 

kapcsolatos tevékenységének bírálatát, s egyúttal adalékként szolgáltak az egyház 

társadalmi szervezeteinek felszámolásához is.  

 

 

3.3.7.2. Adalékok az Actio Chatolica szabadművelődési tevékenységéhez 
 

Az Actio Chatolica (továbbiakban A.C.) szervezetét 1922-ben hívta életre XI. Pius 

pápa, melynek magyarországi egységét 1932-ben állították fel.
460

 A szélesebb 

nyilvánosság elé csak az 1933 októberében megtartott XXIV. Országos Katolikus 

Nagygyűlés keretében lépett, az egyházközösségek megszervezése igényének 

hangoztatásával (Gergely, 1997).  Ezen a fórumon is nyomatékosították a szervezet – a 

pápa által is kinyilvánított – „politikamentességének” igényét, ami szűkebben véve a (napi) 

pártpolitizálástól való távolmaradást jelentette. 
461

 

A szervezet 1945 előtti népműveléssel kapcsolatos tevékenységéről és nézeteiről 

Nevelős Gyula 1943-as cikke adhat támpontokat. Itt számolt be arról, hogy az A.C. 

kiadásában jelent meg a „Katolikus Népművelési Tájékoztató”, ami „nem ad merev és zárt 

felekezeti irányítást és lényegében nem is tér el az állam részéről kiadott Népművelési 

Tájékoztatótól, mert ennek alapján készült és a kettő egymással teljes összhangban áll. (…) 
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   A szervezet tevékenységéről bővebben lásd: Gianone András (2010): Az Actio Chatolica története 

Magyarországon 1932-1948.  
461

 Czapik Gyula álláspontja – idézi Beke Margit – még a püspöki kar 1945. május 24-i ülésén is az volt, 

hogy „AC az egyház teljesen politikamentes külső képviselete (…) politikai szerepléstől mindig óvta az AC 

vezetőségét a megbóldogilt hercegprímás. [Serédi Jusztinián – FP.] Mi nem hagyhatjuk cserben az AC 

embereit, nem végezhetjük ki őket. Csinálják meg mások a politikai frontot! (Beke, 1996. 38. o.) 
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Célja, hogy a felnőtt katolikus lakosság katolikus szellemű élettudatát tökéletesítse, 

öntudatos katolikus lelkületet műveljen ki és azt állandó erőben megtartsa.” Emellett az 

egyház és az állam – a népművelés területén is érzékelhető – szimbiotikus kapcsolatára 

utalt azzal, hogy „egyfelől azért, mert az állami népművelés helyi bizottságaiban a 

katolikus papok és a katolikus egyesületek vezetői mindig és intézményesen jelen vannak, 

másfelől pedig azért, mert ahol a katolikus népnevelés a katolikus Tájékoztatónak 

megfelelően tevékenykedik, ott külön állami népművelés ugyanarra a hallgatóságra nézve 

már magától szükségtelenné válik.” (Nevelős, 1943. 436. o.) Érzékelhető ebből az 

idézetből is, mennyire összefonódott az állam és az egyház érdeke a művelődés területén. 

A „közvetlen” politizálással kapcsolatos nézőpontját kénytelen volt az A.C. is felülírni 

1945-től, mivel a politika egyre inkább annak az egyháznak szuverenitását és mozgásterét 

veszélyeztette a fent említett lépéseivel, melynek védelmezése a szervezet 

fennmaradásának érdekében is elengedhetetlen volt. Azzal, hogy az egyház tevékenységét 

globálisan „reakciósnak” tekintették a baloldali pártok, az A.C. is automatikusan politikai 

színezetet kapott.
462

  Ez azért sem volt elkerülhető, hiszen a szervezet nem egy volt a 

katolikus egyesületek sorában, hanem az egyházi közigazgatás szerves részeként 

működött. Erre vonatkozott az 1946. július 20-i püspöki ülés jegyzőkönyvében olvasható 

utalás: „az AC egyszerűen nem egyesület, hanem a katolikus Egyház vetülete, és civil 

vonalon a hierarchiának felel meg.”
463

 Az A. C. tevékenységének fókuszában a koalíciós 

időszak alatt négy tevékenységi kör állt. Talán a legmeghatározóbb feladatának a 

segélyezést tekintette, emellett nagy figyelmet fordított az Új Ember hetilap szerkesztésére 

és megjelenésére, illetve az ifjúsági mozgalom valamint a katolikus oktatás védelme is az 

elsődleges célok közé tartoztak (Gianone, 2003). 

A szervezet Kulturális Szakosztálya
464

 volt hivatott többek között a népművelési 

alkalmakat megszervezni, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatokat koordinálni.
465

 A 

                                                           
462

   Az AC azért sem foglalkozhatott „hivatalosan” politikával, mert nem rendelkezett a Belügyminisztérium 

által elfogadott alapszabályzattal. Ezt az iratot csak az esztergomi érsek hagyta jóvá. 
463

   A Magyar Katolikus Püspökközi tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között (szerk.): 

Beke Margit. Argumentum, Budapest, 1996. 112. o. 
464

 Az A.C.-n belül  a Kulturális Szakosztály mellett működött Szociális -és Karitatív Szakosztály, 

Sajtószakosztály, Szervezési Szakosztály valamint Hitbuzgalmi Szakosztály is. 
465

 Az 1936-ban elkészült ügyrendi szabályzatban olvasható, hogy a szervezet a népműveléssel kapcsolatos 

teendőket a Kulturális Szakosztály feladatkörébe utalta. 11. §.  „A kulturális szakosztály feladata körébe 

tartozik a kultúra egész területének szemmeltartása abból  a szempontból, hogy a katolikus szellem 

érvényesüljön oktatásban, nevelésben, népművelésben; a tudomány,  irodalom és a művészet minden ágának 

művelésében.” Az egyházközösségben a szakosztály feladatait a következőkben állapították meg: 32. §.  „A 

kulturális szakosztály feladata általában a katolikus szellemű népnevelő, illetve népfelvilágosító munka és az 

erőteljes sajtó-akció. Ezért: a) Az egyházközség nem és kor szerint csoportosított hívei számára előadásokat 

rendez, megfelelő előadókról gondoskodik, és általában gondoskodik arról, hogy a kort mozgató kérdésekről 
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szakosztály – melynek vezetője Nizsalovszky Endre jogász volt – szervezte az ún. 

„kultúresteket”, amelyek anyagait továbbra is az A.C. központja szolgáltatta. A szakosztály 

a népműveléssel kapcsolatos teendők mellett támogatta a katolikus egyetem létrehozásának 

tervét, illetve Katolikus Szülők Vallásos Szövetségét is ők tartották fent (Gianone, 2010). 

Ezen szakosztály tevékenysége mellett a kulturális kérdésekben többször véleményt 

nyilvánított Mihalovics Zsigmond,
466

 az A.C. országos igazgatója,  Czapik Gyula,
467

 a 

szervezet ügyvezető elnöke, valamint Lénárd Ödön,
468

 kulturális titkár is. 

A szervezet a tervezett tevékenységét ún. munkaévekre osztotta fel. Az 1945/46-os 

esztendőt „Krisztust építünk” vezérgondolatával jellemezték.
469

 Erre az évre kulturális és 

ismeretterjesztő előadások rendezését is kilátásba helyezték, melyeknek anyagát füzet 

alakjában kiadásra szánták. 

A Kulturális Szakosztály
470

 1946-os esztendőre szóló munkatervében a 

következőcélokat határozták meg: „a katolikus kulturális vonalon a humanitás általában a 

keresztény erkölcsi elvek érvényesülését kívánja meg. (…) Ezért a kulturális szakosztálynak 

alapvető feladata az újjáépülő Magyarország már kialakulóban lévő alapjainak, különösen 

                                                                                                                                                                                

a hívek minden rétege katolikus szellemű tájékoztatást nyerjen az országos vagy egyházmegyei központ 

utasításainak megfelelően. Különös súlyt helyez mindkét nembeli ifjúság nevelésének és szervezésének 

problémáira. b) Megszervezi a sajtó-akciót. (Ha csak lehet erre a célra külön szakosztály alakítandó) c) 

Műkedvelő színielőadásokat, hazafias ünnepélyeket, vetített- és mozgóképes előadásokat rendez. d) Dalárdát, 

zenekart, sportkört szervez és irányít. e) Népkönyvtárakat szervez. f) Megteszi az előkészületeket katolikus 

kultúrház szerzésére, illetve építésére és ezt a kérdést állandóan napirenden tartja. (Gianone, 2010.) 
466

 Mihalovics Zsigmond (1889-1959)  volt az egyik főszervezője a Budapesten megrendezésre kerülő 1938-

as eucharisztikus világkongresszusnak. 1944-től esztergomi kanonok. Az A.C. országos igazgatói posztját 

1944 és 1948 között töltötte be. Az ő kezdeményezésére indult el az „Új Ember” című katolikus hetilap is. 

1948-ban koncepciós per során 10 évre ítélték el, ő időben külföldre emigrált, Ausztria és Róma után az 

Egyesült Államokban telepedett le. 
467

 Czapik Gyula (1887-1956) 1929-től kanonok Nagyváradon, 1939-ben pedig kinevezik veszprémi 

püspökké, 1943-ban egri érsekké.1943-1956 között az A.C. ügyvezető elnökeként hangoztatta a szervezet 

politikamentességének a megtartását. Ezt a nézetét jól tükrözte Mindszentyhez intézet 1947. november 10-i 

levelének egyik részlete is. Véleménye szerint „ha az A.C. szívünk szerint és erősebben beleszól a 

politikainak is odaállítható kérdésekbe, feltétlenül számolnia kell betiltásával, avagy terrorizáló 

felmorzsolásával. Ezzel szemben felhozható, hogy az A.C. egyenes betiltását talán nem merészelné megtenni 

a hatalom. (…) Most már a guvernamentalis felelősség és bölcsesség dolga eldönteni: elérkezett-e az idő, 

amikor teljesen szembe kell fordulnunk és vállalni a biztos összetörést és intézményeink teljes tönkretevését” 

(EPL 7888/1947 sz. irata). 
468

 Lénárd Ödön (1911-2003)  piarista szerzetes, aki 1938-tól a rend szegedi gimnáziumában tanított, 1939-

től igazgatóhelyettesként egészen 1945-ig. 1945-től az Actio Catholica kulturális titkára volt. 1948-ban 

letartóztatják és 6 év börtönre ítélik, ahonnan 1953-ban szabadult. Ezek után 1961-ben államellenes 

összeesküvésért három év, majd 1966-ban ugyanezért tizenkilenc év börtönre ítélték. Rehabilitációjára 1991-

ben kerülhetett sor, amikor a Legfelsőbb Bíróság Lénárd Ödönt ártatlannak, a korábbi ítéleteket semmisnek 

nyilvánította. 
469

 Az 1946/47-es évet „Jézus népe maradunk” jelmondattal indították el, amikor a szervezet már a 

baloldallal szembeni szellemi harcra buzdított. Elsősorban társadalmi kérdéseket feszegettek. Az 1947/48-as 

munkaév már a „Boldogasszony éve” elnevezést kapta, amikor is a fő cél Mária tiszteletének erősítése volt. 
470

 A szakosztályon belül több egység:- általános művelődési csoport, - társadalompolitikai, - közgazdasági, - 

mezőgazdasági, - műszaki /ipari/, - jogtudományi, - orvosi, - köznevelési, - történettudományi, és a - 

művészeti csoport felállítását vették tervbe. 
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a demokráciának a katolikus felfogással való összeegyeztetése, a fogalmak helyes 

tisztázása.”
471

 Az iskolán kívüli népművelésben/szabadművelődésben ezek 

megvalósításának egyik színterét látták. 

Az A.C. a népművelés kérdéskörével már a szabadművelődési szervezetek 

felállítása idején – vagyis 1946 elején – elkezdett behatóbban foglalkozni. Erre jó példa 

Nizsalovszky Endre, az A.C. Kulturális Szakosztálya országos elnökének Mindszenty 

József hercegprímáshoz intézett 1946. február 25-i levele.
472

 Érdemes a dokumentumot 

röviden, górcső alá venni, mert jól érzékelteti az akkori katolikus álláspontokat. 

Itt a szakosztályvezető aggályosnak vélte a szabadművelődési tanácsok leendő 

összetételét is szabályozó rendelet idevágó pontjait, hiszen „összetétele folytán alkalmas 

lehet arra, hogy a szabadművelődés keretei között a katolikus felfogással össze nem 

egyeztethető tanok propagandisztikus terjesztését szolgálja.”
473

 Véleménye szerint ugyanis 

a jogszabály visszaélések kiskapuit biztosítja a kerületi szabadművelődési tanácsok 

összetételét illetően.
474

  A tanácsok által felállítandó politikai bizottságok ellen is felemelte 

szavát Nizsalovszky, ugyanis szerinte ebből kitűnik, hogy „a szabadművelődés körébe a 

politika kérdései is be fognak illesztetni, amivel szemben egészen kétségtelen, hogy ebbe a 

bizottságba a vallásfelekezetek, valamint a vallásos jellegű egyesületek képviselőit nem 

fogják beválasztani.”
475

 A helyi tanácsok összetételét már szerencsésebbnek értékelte, 

mivel ezekbe a testületekbe már csak azok a pártok delegálhatnak képviselőket, akiknek az 

adott településen működik helyi szervezetük.  Ennek ellenére a szerző úgy vélte, hogy 

szerencsésebb lenne az egyháznak részt venni a szabadművelődés szervezeteinek 

munkájában, addig legalábbis, amíg nem tudnak egy önálló szabadművelődési hálózatot 

kiépíteni. Ezt a katolikus püspöki kar természetes igényeként könyvelte el, viszont úgy 

gondolta, hogy ez egy újabb támadási felületet jelentene az állam és az egyház közti 

viszonyban. Nizsalovszky az egyházi befolyás megtartása – esetleges növelése – érdekében 

javaslatokat tett Mindszenty hercegprímásnak. Egyrészt azt tanácsolta, hogy a még üresen 

lévő szabadművelődési pozíciók betöltésére az egyház javasoljon személyeket a 

kultusztárcának.
476

 Ezek után részletezte, hogyan biztosíthatja az egyház a tanácsokban 
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 EPL 605/1946 sz. irata 
472

 A levelet lásd a mellékletben. 
473

 VPKL 129/1946 sz. irata 
474

 720/1946. M.E. sz. rendelet a 2. § /4/ bekezdése értelmében ugyanis a szabadművelődési kerületi tanács 

jogköre kijelölni a képviselő küldésére jogosult egyesületeket és más szervezeteket. 
475

 VPKL 129/1946 sz. irata 
476

 Optimizmusa abból is érezhető, hogy bízott abban, hogy a klérus delegáltjai természetes úton 

bekerülhetnek még a kerületi tanácsokba. 
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való részvételét: „Ott, ahol a szabadművelődési terület székhelye egyszersmind 

egyházmegyei székhely, kívánatos lenne, hogy a kerületi tanács tagjául maga az 

egyházmegyei A.C. igazgató küldessék ki, aki a tiszténél fogva a leginkább fog a megfelelő 

tájékozottsággal rendelkezni ahhoz, hogy az Egyház szélesebbkörü képviselethez jutásáról 

gondoskodjék. Más kerületi székhelyen pedig, amennyiben katolikus középiskola van, 

ennek legalkalmasabb tanára, ily iskola hiányában a lelkész lenne a kerületi tanácsban 

kiküldendő.”
477

  A helyi tanácsokban – vélekedett az egyetemi tanár – az egyház érdekeit a 

plébános fogja képviselni. 

A levél nemcsak az A.C. szerepvállalásáról tájékoztatta a hercegprímást, hanem 

beszámolót is nyújtott a VKM-mel való tárgyalásról is. A két szervezet – e dokumentum 

tükrében – már ekkor törekedett az együttműködésre a szabadművelődés területén is. A 

megbeszéléseken az A.C.-t Nizsalovszky Endre, a minisztériumot Gombos Ferenc 

képviselte. Megegyezés született arról, hogy a VKM biztosítja az egyház részvételi jogát 

az állam szabadművelődési szervezeteiben. Ezen felül megegyeztek abban is, hogy a 

klérus önálló, szabadművelődési tevékenységeket folytató kulturális egyesületeket 

működtethet.  

A megállapodás értelmében a VKM lehetőséget biztosított a szabadművelődés 

körében tartott előadásokon elhangzottakkal kapcsolatos az azonnali ellenvélemény 

kinyilvánítására. Sőt, nem emelt kifogást a minisztérium azzal kapcsolatban sem, hogy a 

katolikus egyház képviselői saját rendezvényeiken a szabadművelődés keretében 

elhangzottakkal kapcsolatos esetleges ellenvéleményüket kifejthessék.  

A tárgyaláson Gombos Ferenc hangot adott azon véleményének, hogy szerencsés 

lenne, ha az egyház minél több – az állam által tartott – ünnepség szervezésébe és 

lebonyolításába kapcsolódna be, ezzel is demonstrálná a szabadművelődés egységesítő, 

demokratikus szándékát.  A levél szerzője erre hajlandóságot is mutatott azzal a 

megjegyzéssel, hogy valószínűleg lesznek olyan esetek, amikor majd az egyház külön is 

megülné az adott ünnepet.
478

  Gondolatmenetét azzal az örvendetes hírrel zárta a Kulturális 

Szakosztály vezetője, hogy a minisztérium az A.C. önálló tevékenységét hajlandó igen 
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 Uo. 
478

 Lénárd Ödön a közös ünneplésekről már egy évvel később sarkosabban gondolkodott. Az 1848-as 

forradalom és szabadságharc centenáriumi ünnepségeivel kapcsolatban 1947. júniusában kijelentette, hogy 

„ma azonban kapóra jön a másik oldalnak, mert alkalmat lát benne arra, hogy mindazokat, akiket hitelüket 

vesztett szervezeteibe összeszedni nem tud, 1848 ürügye alatt egy évig együtt tartsa és a maga szellemével 

telítse. Ebből az ünnepségből mi ki nem kapcsolódhatunk (…) de ugyancsak teljesen bele sem 

kapcsolódhatunk a fenti szempontok miatt. Kínálkozó megoldás önállóan, saját kereteink között ünnepelni 

azt, amit mi ünnepelni tudunk.” (EPL 4748/1947 sz. irata) 
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messzemenő támogatásban részesíteni, „sőt a katolikus kultúrmunkának a folyó év őszétől 

kezdődő rendszeres megindítását szükségesnek is tartja”.
479

 

A fenti információk birtokában 1946. november 7-én megtartott A.C. Országos 

Elnökségi ülésen Lénárd Ödön számolt be a katolikus szervezetek és az állami 

szabadművelődés kapcsolatáról, amelyet nem éppen idillikusnak festett le. Szavaiból 

kiérződött a véleménye, mely szerint a két népművelési koncepció nemcsak eltér 

egymástól, hanem olykor vetélytársai is egymásnak. Megfogalmazásában: „pozitív 

tudomásunk van arról, hogy mindannak a sok szabadművelődési párti és egyéb 

akadémiának, melyeknek plakátjai elborítják a főváros és a vidéki városok falait, igen gyér 

látogató közönsége akad. Mivel azonban a rendezéseknek a száma igen nagy, nem 

ringathatjuk magunkat abban a hitben, hogy minden hatás nélkül múlnak el a 

nagyközönség feje fölött.”
480

 A kulturális titkár kritikával illette a saját szervezetének 

„szabadművelődési munkáját”, hiszen úgy vélte, hogy az „ma még csak egyszerűen követi 

az eddig jól bevált módszereket, de az ellenfél munkája mellett felületesnek látszik.”
481

 

Lénárd Ödön a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett olyan fiatalokból és 

érdeklődőkből összeverbuvált szemináriumszerű csoportok felállítására amelyek 

„rohamcsapatként” felhasználhatóak lennének a tömeghangulat irányítására. Elfogadható 

módszernek tartotta ezt egyebek mellett azért is, mert „a másik oldal is ezzel a módszerrel 

dolgozik.” 

Mihalovics Zsigmond az Egyházi Körirat 1947.októberi számában – tájékoztat 

Seres Ferenc (1993) – egy átfogó képet próbált adni az A.C. addigi tevékenységéről.
482

 

Betekintést adott a szervezet népművelési tevékenységébe Állítása szerint több 

szabadegyetemet is sikeresen működtetnek, „Pécsi egyházmegyében 5 helyen, 

Székesfehérváron 3, Egerben 7, Esztergomban 5, Budapesten januárban és februárban egy 

helyen 36 előadás, áprilisban, májusban négy helyen 80 előadás, októberben, 

novemberben hat helyen 148 előadás hangzott el.” (Seres, 1993. 73. o.) Beszámolójában 

az elnök kitért arra is, hogy a szervezet olyan kultúrelőadásokat is rendezett– bár ezek 

számára még utalást sem tett – amelyek megtartásához az Országos Elnökség vázlatokat 

adott ki. 
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 EPL 6387/1946 sz. irata 
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 Uo. 
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 Ezt a helyzetfelmérést azonban csupán tájékoztató jellegűnek vehetjük, mivel a szerzőnek nem állt 

rendelkezésére pontos adatbázis, amiről ő maga is nyilatkozott e levelében. 
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Az A.C. és a szabadművelődés közötti viszony prizmája lehet a Kulturális 

Szakosztály 1947/48-as évre íródott szabadművelődési tevékenységet is magába foglaló 

tervezete.
483

 A programban a szabadság központi fogalomként kiemelt helyet kapott, 

melyet a tervezet szerint minden fórumon hangoztatni kell. Gyakorlati szinten hét 

előadásból álló ún. „családi esték” sorozatot terveztek.
484

 

Ezeket a terveit azonban az A.C. már nem tudta megvalósítani, mert 1948 

júniusában letartóztatták és perbe fogták a vezetői közül az elnököt, Mihalovics 

Zsigmondot és Lénárd Ödön kulturális titkárt.
485

 Az elnök elleni vádpontok között 

szerepelt a háborús bűntett és a köztársaság védelméről szóló törvénybe ütköző izgatás is. 

Ugyancsak izgatással vádolták meg a kulturális titkárt, akit országra kiterjedő 

demokráciaellenes tevékenységgel valamint az iskolák államosítása elleni fellépéssel 

vádolták meg. Gianone András (2010) szerint ez a per még nem nevezhető klasszikus 

koncepciós pernek mivel a védőügyvédet az A.C. küldhette és a vádlottakat nem 

kényszerítették a bűnösségük beismerésére  – Lénárd a védőbeszéde során éles kritikával 

illette a fennálló rendszert
486

 – , viszont a per végén börtönbüntetésre ítélték a két 

vezetőt.
487

 

1948-as év nemcsak az A.C. szervezetére nézve, hanem az egész katolikus egyház 

számára is kedvezőtlen fordulatot hozott, ugyanis Rákosi Mátyás ekkor már nyíltan vállalta 

a közvélemény előtt is azt a tervét, hogy az egyházi reakcióval le kell – és le is fognak – 

számolni.
488
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 EPL 2087/1937 sz. irata 
484

 A tervezett témák a következőek voltak: 1. Az evangéliumi szabadság (a katolikus szabadságfogalom 

tisztázása), 2. Hűség és szabadság (a magyar történelem szabadságharcosainak példái), 3. Szabadság a 

szenvedély rabságából: szemben a gyűlölködéssel, 4. Szabadság a szenvedély rabságából: szemben a nemi 

élet kilengéseivel, 5. Szabadság a szenvedély rabságából: szemben az idegen vagyonnal kapcsolatos 

bűnökkel, 6. Ősi, vallásos szokások a családban, 7. „Krisztus szabadsága a gépek rabságában” (gazdasági és 

társadalmi összefüggések feltárása). 
485

 A két A.C. vezetőn kívül perbe fogták Németh Pál ordacsehi plébánost, Kolessó Antal orgoványi 

plébánost. Varsányi Lajos rádi plébánost valamint Kósdy Erzsébet tisztviselőnőt. (ÁBTL 3. 1. 9. V-700/57)  
486

 Lénárd kijelentette, hogy „a hitleri Németországon kívül még sehol a földön nem történt meg, hogy az 

Actio Chatolica valamelyik vezető tagját, egyházi főhatóságainak intenciói szerint végzett hivatali 

munkájáért bíróság elé állították, és elítélték volna. Fel kell hívnom a figyelmüket, hogy 2 nap óta ennek a 

teremnek nincsenek falai, hanem a föld minden részből félmilliárd katolikus hittestvér szeme csüng az itt 

történendőkön, és vélemény- és vallásszabadságból vizsgázik előttük a magyar demokrácia.” (EPL 

4382/1948 sz. irat) 
487

 Mihalovics Zsigmondot 10 év letöltendő börtönbüntetése mellett 10 évre eltiltották hivatali és politikai 

jogok gyakorlásától, illetve teljes vagyonelkobzást is elrendeltek. Lénárd Ödön 6 év börtön mellett 10 év 

hivatali és politikai jogok gyakorlásától való eltiltást kapott, valamint teljes vagyonelkobzás büntetését is 

kirótták rá. 
488

 Mihalovics 1946-ban – idézi Seres Ferenc – még a megegyezés pártján állt. Kijelenti, hogy „feladat: az 

együttműködés új formáinak és mezőnyeinek kiépítése a megváltozott államhatalommal és társadalommal 
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Mindszenty József ez év karácsonyi letartóztatása és koncepciós perben való 

elítélése az egyházat defenzív lépésekre késztette, ami azzal is együtt járt, hogy a klérus 

már nem tudott akkora figyelmet fordítani a kulturális élet irányítására mint a koalíciós 

évek alatt. Az egyház térvesztése tovább folyt azzal, hogy az országgyűlés 1949 

augusztusában elfogadta a Magyar Köztársaság alkotmányát, amelyben deklarálták az 

állampolgárok szabad vallásgyakorlása mellett az állam és az egyház szétválását. Ezen 

felül a katolikusok művelődésben betöltött szerepét csökkentette az 5/1949. sz. 

törvényrendelet is, mely a fakultatív vallásoktatás bevezetésével megszűntette az iskolai 

vallásoktatás kötelező jellegét. Ezt a helyzetet tetézte a Minisztertanács 4288. sz. rendelete, 

amely a magyar alkotmányra való eskü letételére kötelezte az állami fizetést kapó 

közalkalmazottakat, amely kategóriába a lelkészek és a hitoktató papság képviselői is 

beletartoztak. Még ugyanebben az évben a legtöbb katolikus egyesület beszüntette a 

tevékenységét (Gergely, 1985). 

 

3.3.8. A református egyház és a szabadművelődés kapcsolódási pontjai 
 

3.3.8.1. Adalékok a Magyar Református Egyház 1945-1949 közötti történetéhez 
 

A II. világháború végével a Magyar Református Egyháznak is újra kellett 

értelmezni a régi (és a kialakulóban lévő) hatalomhoz való viszonyát. Ezt azért sem lehetett 

megkerülni, mert az Ideiglenes Nemzetgyűlésben helyet foglalt 15 egyházi tag, – köztük 

Tildy Zoltán, Bereczky Albert, Révész Imre – akiknek állást kellett foglalniuk az országos 

kérdésekben.  Az értelmezési folyamatot a református egyház vezetői önvizsgálat 

megtartásával kezdték. Ravasz László, dunamelléki református püspök már 1945 

februárjában erre szólította fel híveit, illetve Bereczky Albert ekkor hirdette meg a 

„keskeny út” teológiáját.
489

 1946-ban pedig Révész Imre, tiszántúli püspök tette közzé 

elképzeléseit „Szabad egyház a szabad államban” címmel, ahol a hatalom és a felekezetek 

                                                                                                                                                                                

szemben. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a magyar katolikus Egyház is építő erő a magyar 

demokráciában…” (Seres, 1993. 89. o.) 
489

 Ezek szerint – összegzi a lelkész gondolatát Csohány János – a magyar reformátusság a Bibliában leírt 

„széles úton” a vesztébe rohant, ami Isten ítéletét vonta maga után az 1,2 milliós magyar/zsidó áldozatot 

követelő világháborúval. Mivel Isten megkönyörült a magyarságon, ezért a magyarságnak erre megértéssel és 

a „keskeny úton” való járással kell válaszolnia. A reformátusságnak bűnbánatot kell tartania saját maga és a 

nemzet bűneiért (Csohány, 1989). A keskeny út Bereczky szerint az üldözött és a leminősített egyház helyett 

egy az állami célokat is támogatott egyházban testesült meg. 
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közti kapcsolatot próbálta újraértelmezni.
490

 Véleménye szerint a református egyház akkor 

tud majd a kor követelményeinek megfelelni, ha hitvalló és missziói szervezetté alakul át.  

Az egyház 1945-től próbált optimistán hozzáállni az országban zajló 

eseményekhez. Erre példák a földosztás – amely érzékenyen érintette ezt a felekezetet is – 

lebonyolítására adott „hivatalos” közlemények. Az egyházi vezetők szerint ugyanis a 

földosztás egy olyan elkerülhetetlen politikai reform volt, ami nem is érintette annyira 

súlyosan a református közösséget, mint a katolikust. A hatalom és az egyház „közeledése” 

ellenére a közösségen beül egyre több híve lett – Ravasz Lászlót is beleértve – a „szabad 

egyház a szabad államban” gondolatnak. Az egyház célként tűzte maga elé a viszonylagos 

szabad működésének megőrzése mellett a belső autonómiájának átmentését, akár a 

politikai pozícióinak feladásán keresztül (Kiss, 2003).  

A református egyház elleni nyílt támadások 1946 nyarán kezdődtek el, melyeknek 

talán első állomása a belügyminiszter, Rajk László, több ezer – köztük református – 

egyesület feloszlatásáról szóló rendeletének kiadása volt. A reformátusok az 1946 végén 

kibontakozó, a hitoktatás fakultatívvá tételéről szóló vitát is az ellenük való fellépésnek 

könyvelték el. Válaszként a négy egyházkerület püspöke egy közös nyilatkozatot adott ki – 

említi Kormos László – 1947. január 7-én. A lelkészeknek szóló levélben utaltak arra, hogy 

valószínűleg az egyház és az állam viszonya meg fog változni, amivel kapcsolatban 

kijelentették, hogy ezt az egyház ugyan nem fogja kezdeményezni, de nem is tart e 

lépésektől, „sőt elvi szempontból fölöttébb kívánatosnak is tart, egy olyan változást, amely 

az egyházat és az államot nem állítja ellenségként szembe, de megszűnteti azt az állapotot, 

hogy az egyház a maga fenntartásában az állam kényére és kegyére legyen utalva.” 

(Kormos, 1995. 628. o.)  

A kommunista párt 1947-ben céljai között szerepelt, hogy a református egyházon 

belül is olyan erőskezű személyek vegyék át az irányítást, akik a „harmadik utat” választva 

nem lépnek fel ellenségesen a kiépülő politikai hatalommal szemben. Bereczky Albertet 

ilyen személynek tartották. Bereczkyt pedig dunamelléki püspöknek választottak meg 1948 
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 Révész 12 pontban írta meg elgondolásait, – összegzte Szathmáry (2004) – melyek tartalmazták az egyház 

állammal szembeni elvárásait is. Ezek szerint az államnak el kellene törölni a bevett és az elismert 

vallásfelekezetek közötti különbséget, meg kellene szűntetnie a vallásfelekezeti kényszert, valamint az 

egyházak anyagi támogatását. Fontos lenne – Révész szerint – az is, hogy az egyházi adók behajtásába ne 

segédkezzen az állam (Szathmáry, 2004. 103. o.). 
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áprilisában Ravasz László utódjául.
491

 Bereczky Albert 1950-ben megjelent írásában – 

idézte saját 1949-es püspöki jelentését – összegezte az elmúlt öt év tapasztalatát, ahol már 

a hatalomhoz való lojalitásának adott hangot.
492

 Ezekből a kezdeményezésekből is 

érezhető volt, hogy a református egyházon belül két tábor kezdett kialakulni. Egyrészt az 

egyház autonómiájáért küzdeni kész csoport, másrészt pedig a hatalomhoz igazodó tábor 

kezdett formát önteni (az utóbbiak alakították meg 1946 augusztusában az Országos 

Református Szabad Tanácsot). Az ellentétek főleg a szocializmushoz való viszony 

megállapítása körül éleződtek ki. A vitát az államosításról alkotott véleménykülönbségek 

még jobban elmérgesítették. 

1948 februárjában a református egyház vezetése egy levelet – tette közzé Kiss Réka 

(2003) – juttatott el a miniszterelnökhöz, amelyben a diktatórikus törekvések ellen 

szólaltak fel: „az egyház a kormányzati berendezkedést örömmel elismeri 

demokratikusnak, ha abban – éppúgy, mint az egyház igazgatási szervezetében – a tagok 

meggyőződéstől sugallt és szabadon, félelem nélkül kinyilvánítható akarata jut kifejezésre 

és érvényesül. (…) Azt hisszük azonban, hogy a szabadság gondolatával sem az előzetes 

sajtócenzúrát sem az egyesületek feloszlatása terén követett gyakorlatot, sem az internálási 

rendszert nem lehet összeegyeztetni (...) A lelkiismeret szabadságához hozzátartozik az is, 

hogy mások ideológiai felfogása, meggyőződése iránt türelemmel és tisztelettel 

viseltessünk.” (Kiss, 2003. 66. o.) A levél pozitív visszhangja elmaradt. Sőt, 1948-ban 

olyan központosítás kezdődött el a református egyházban, amely során általánossá vált a 

lelkészek leváltása vagy áthelyezése. Még az év tavaszán e történések hatására lemondott 

Ravasz László, majd az április 30-án a zsinat egy deklarációt adott közre, amelyben az 

egyház elismerte az államot és annak törvényeit, valamint támogatásáról biztosította a 

hatalmat az államosítással kapcsolatban is. Ezt a dokumentumot tekinthetjük az 1948. 

október 7-én aláírt konkordátum előzményének is. Az október 7-i egyezményben a 

református egyház „újra” elismerte a szocialista államrendszert és lojalitásáról biztosította 
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 Bogárdi Szabó István szerint a dunamelléki püspök befolyása akkora volt, hogy a magyar református 

egyház történetében az 1948-1956 közötti intervallum „Bereczky-korszakként” is nevezhető (Bogárdi Szabó, 

1994). 
492

 Az 1949-es jelentésében így ír: „Megdöbbentő, hogy mennyire nem látják még mindig egyházunk 

hivatalosai és széles rétegei az emberiség életének azt az óriási méretű átalakulását, amely mélységében is, 

szélességében is páratlan az emberiség eddigi történelmében. Soha még olyan mélyreható, az egész eddig 

volt életformát radikálisan elítélni és megújítani akaró forradalmi átalakulás nem ment végbe, mint 

amilyennek most mi részesei vagyunk. (…) A mi egyházunk Isten ítéletes és kegyelmes akaratából olyan 

helyen él, ahol nem kérdés többé, hogy az egymással mérkőző gigantikus erők melyik részén lakik.(…) A mi 

egyházunk nem kelet és nyugat között van, a mi egyházunk keleten van. (…) És ennek a hatalmas 

világátalakulásnak vajudási szenvedéseit, küzdelmeit és minden építő szolgálatát úgy kell elfogadnia Isten 

kezéből, mint éppenekünk szánt kegyelmes életlehetőséget.” (Bereczky, 1950. 13. o.) 
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azt. Ennek fejében az állam biztosította az egyházat, hogy az akkori birtokait megtarthatja 

és tovább végezheti az addigi munkáját is. A református egyház tulajdonában hagyták a 

debreceni, sárospataki, pápai kollégiumot, valamint a budapesti Lónyai fiúgimnáziumot és 

a Baár-Madas leánygimnáziumot. Összesen az egyház 6 gimnázium és 3 tanítóképző 

fenntartása mellett működtethette a Debreceni Református Tanárképző Intézetet valamint a 

Kecskeméti Református Jogakadémiát. Az állam deklarálta, hogy 20 évre államsegélyt fog 

biztosítani az egyház számára, viszont kijelentette, hogy a végső cél az önfenntartó egyház 

kialakítása. 

Ezzel az aktussal zárult le a református egyház második világháború utáni első 

korszaka. 

 

3.3.8.2. A Magyar Református Egyház kapcsolódási pontjai a szabadművelődéshez 

 

A kálvinista egyház mivel aktív részvevője – és befolyásolója – kívánt maradni a 

társadalmi eseményeknek, így a szabadművelődés szervezésébe is igyekezett 

bekapcsolódni.
493

 Ez azért is tűnhetett megvalósíthatónak, mert az újonnan kialakuló 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzést irányító szervezetek élén tevékenykedő prominens 

személyek közül többen is a kálvinista egyházhoz álltak közel. Nemcsak a fent említett 

szabadművelődési ideológusok (Karácsony Sándor, Gombos Ferenc, Kövendi Dénes, 

Szathmáry Lajos és Kovács Máté) kötődtek a református egyházhoz, hanem a 

kultúrpolitikában is jelentős szerepet betöltő Bereczky Albert vagy Victor János a 

református egyház prominens szereplői voltak. A református egyház nagy jelentőséget 

tulajdonított a szabadművelődésnek, ami abban is tetten érhető volt, hogy a Sárospataki 

Református Kollégium falain belül alakították ki – a szabadiskolák legfelső szintjét jelentő 

– azt a Szabadművelődési Akadémiát, melynek feladatai közé tartozott (volna) a leendő 

vezetők kiképzése. A következő alfejezetben kívánom vázolni az akadémia történetének 

rövid bemutatásán keresztül azt a vallásos értékeket is hordozó megközelítési módot, 

amely oly jelentősen hatott a szabadművelődés egész rendszerére.  

Sárospatak a Magyar Református Egyház egyik kulturális központja volt a XVI. 

század óta. A Református Kollégiumon belül hozták létre 1936-ban azt a népfőiskolát, 
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 Ezt a törekvését jól mutatja a népfőiskolai mozgalomban való szerepvállalása is. Református népfőiskola 

működött többek között Hajdúnánáson, Kecskeméten, Pápán, Sárospatakon, Tyukodon és Veszprémben. 



182 
 

amely Újszászy Kálmán
494

 által vezetett faluszemináriumból nőtte ki magát. Szabó 

Zoltán
495

 elgondolása alapján felállított népfőiskolának 1945-ben Rácz István lett a 

vezetője. Emlékiratában a népfőiskola szerepét abban látta, hogy a földhöz jutott 

kisbirtokosoknak olyan művelési formákat mutassanak, amelyek „versenyképességet és 

magas életszínvonalat biztosíthat nekik. Az a bizonyos Kert-Magyarország! Ez volt az 

álmunk, és akkor ez megvalósíthatónak tetszett.” (Rácz, 1991. 423. o.). 

A főiskola igazgatósága még 1945-ben Szabó Zoltán tervei alapján javaslatot 

terjesztett fel a VKM Szabadművelődési Ügyosztályhoz egy olyan ún. „Szabadművelődési 

Akadémia” létrehozására, melynek központi feladatául a szabadiskolai vezetőképzést 

jelölték meg.
496

  A minisztérium ehhez hozzájárult, megszervezésére Rácz Istvánt
497

 a 

népfőiskola akkori igazgatóját kérte fel. 1946 őszére el is készült az akadémia szervezeti 

szabályzata és munkaterve.
498

  A rendtartást a dokumentum a következőképpen 
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 Újszászy Kálmán (1902-1994) Sárospatakon végezte el a református teológiát, majd Debrecenben szerezte 

meg a doktori címet. A sárospataki kollégiumban 1931-ben lett a teológia-filozófia professzora, ahol 

faluszemináriumot, falukutatást szervezett, majd bekapcsolódott a népfőiskola szervezési munkálataiba is. 

Ezzel kapcsolatos alapgondolat az volt, hogy a népfőiskola elválaszthatatlan az evangéliumtól: „a 

népfőiskola tehát nem helyhez, fajhoz, sőt még csak nem is az egyházhoz, hanem egyedül az evangéliumhoz 

kötött. A népfőiskolát azért lehetségesíti az evangélium, mert ember és hivatás, ember és nemzet, valamint 

ember és anyaszentegyház olyan kapcsolata, amely a népfőiskolának egyedül biztosíthat életteret, csak ott 

van, ahol evangélium van (…) A népfőiskola missziói intézet, és a benne folyó munka missziói természetű 

munka. Nevelőjének személyiségébe apostoli vonások is szövődnek és a növendékek iskolai vagy 

munkaközössége erősen rokonvonásokat mutat a «gyülekezettel». (…) A népfőiskolai munka három ágú: 

„Hivatás, nemzet és anyaszentegyház ez a három irány ami kitölti (…) Voltaképpen a népfőiskola arra nevel, 

ami őt magát is lehetségesíti, ahhoz a forráshoz vezet, ami őt magát is táplálja.” (MREZSL 21. f. b.14.) 
495

 Szabó Zoltán, (1902-1965) a következőképpen határozta meg a népfőiskola lényegét: „a népfőiskola – 

főiskola. Nem mintha a szó szokásos értelmében adna képzést és diplomával egybekötött képesítést. Főiskola 

abban a tekintetben, hogy bizonyos univerzitásra, egyetemességre törekszik. Mindebből igyekszik valamit 

adni, ami a népi lelkeket gazdagító, a nemzeti egybetartozást erősítő tényező.” (Jakab és Varga, 1986) 
496

 Az akadémia a szabadiskolai hálózat része volt, annak a legmagasabb szintjét jelentette. 
497

 Rácz István (1908-1998) műfordító, fotőművész, latin-görög szakos tanár. 1919-ben a kommunista párt 

tagja, s a büntetése elől Finnországba emigrált. A finn-orosz háborúban önkéntesként az oroszok ellen 

harcolt. 1943-ban tért vissza Magyarországra, Sárospatakon telepedett le. Ott, a Kollégium elöljáróitól kapta 

feladatul, hogy szervezze meg az állandő népfőiskolát. 1946 nyarán „kapta meg” a sárospataki Rákóczi-várat, 

amely otthont biztosított a népfőiskola mellett a művészotthonnak, múzeumnak és a Szabadművelődési 

Akadémiának is. A fordulat éve után őt is menesztették, - vádként felhozva, hogy 1933-ban Rajk Lászlóval 

együtt vádolták meg – de csak 1956 után emigrált Finnországba, ahol fotósként szerzett hírnevet. 
498

 A következőket tartalmazta az alapszabályzat: Fenntartó: Sárospataki Református Főiskola 

Cél: A szabadművelődés kérdéseinek a felkutatása, és annak nyomán a szabadművelődési munkások képzése 

Intézet vezetősége: 

 a, Tanácsadó testület: elvi és működési politikai véleményt nyilvánít ki, és javaslatokat tesz. Tagjai: egyenlő 

arányban a főiskola és a szm kérdésekben érdekelt országos és helyi jelentőségű szervek 1-1, a fenntartó által 

felkért képviselője. 

b. Intézőbizottság: a tanácsadó testület helyi tagjai, az Akadémia igazgatója, és nevelő testülete 

c, Igazgató: megbízatását a fenntartó testülettől kapja 

Téli szemeszter 4 hónapos, nyári: 6 hetes 

Munkaterv:  Kötelező tárgyak: 1. lélektani alapismeretek heti 2 óra.  2. neveléstani alapismeretek heti 2 óra, 

3. a szabadművelődés lélektana, heti 2 óra, 4. a szabadművelődés módszertana heti 3 óra, 5. 

társadalomtudomány, néptudomány heti 2 óra, 6. történelem. (a, művelődés, b, gazdaság, c, politikatörténet) 

heti 2 óra, 7. irodalom heti 2 óra, 8. művészet heti 2 óra. Speciális tárgyak: 1. szabadiskolák szervezése és 
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szabályozta: „1. A vezetők és nevelők: a hallgatókkal együtt munka és lelki közösségben 

élnek. Az Akadémiát az élőszó, személyes ráhatás és közvetlenség irányítja. A kutatás és 

közlés szabadságának alapján áll. Kötött tankönyvei nincsenek.  2 Hallgatók életkora: 

lehetőleg betöltött 18 év, elsősorban internátusokban helyeződnek el. A Szabadművelődési 

Akadémián képesítő vizsga nincs, de a hallgatók a szemeszter végén az anyagról 

kollokviumon beszámolni kötelesek. Sikeres vizsga esetén látogatási bizonyítványt 

kapnak!”
499

A tervezet szerint – ismerteti Homonnayné Job Klára (1987) – az akadémia tíz 

intézetet (s ezzel együtt azok feladatkörét) egyesített volna,
500

 de ez a terv az idő 

szűkössége miatt nem valósulhatott meg. 

Rácz István szerint az akadémia „a szabad vizsgálódás, tervszerű tanulmányok és 

őszinte eszmecserék színhelye, ahol a növendékeink megtalálják az összes napilapokat és 

folyóiratokat, ahol a kitűnő kézikönyvtár, a Faluszeminárium másfélezer kötetre rúgó s a 

falu minden problémáját felölelő szakkönyvtára s ezen felül a Sárospataki Református 

Főiskola híres Nagykönyvtára is rendelkezésre áll. Az Akadémia módszere a szemináriumi 

munka ahol nem «oktatás» azaz az előre megfogalmazott nézetek és ítéletek átadása folyik, 

hanem növendékeinknek maguknak kell – szakszerű tanácsadás és útbaigazítás mellett – 

kérdéseikre a kielégítő feleletet megkeresniök. Akadémiánk a magyar szellemi élet vezető 

egyéniségeinek és a parasztfiatalság legjobbjainak találkozóhelye, intézetünk időről-időre 

kitűnő írókat költőket, művészeket és szakembereket hív meg vendégül.(…) Akadémiánk 

törekvése, hogy növendékeink az itt töltött hetek alatt olyan irodalmi és művészi 

élményekkel telítődjenek, mely egész életükre immunizálja őket a selejtkultúra fertőzéseivel 

szemben és ébren tartja bennük az igényt a tartalmasabb, értelmesebb kultúrélet iránt.”
501

 

Az akadémia célja – 1947-es évre készült munkatervében leírtak alapján – a 

magyarság művelődésének kérdéseinek tanulmányozása, valamint a szabadművelődés 

számára munkatársakat kinevelése volt. Ezen felül törekedtek arra, hogy a hallgatóik a 

szabadiskolák és tanfolyamok szervezése és vezetése, regősmunka, kórusvezetés, népi 

játékok, műkedvelő színjátszás, tárlatrendezés, könyvtárszolgálat, falumúzeum-szervezés, 

                                                                                                                                                                                

munkája, 2. népdal, népzene gyűjtése és feldolgozása, terjesztése. karvezetés. 3 Tárgyi és szellemi néprajz, 

gyűjtése, feldolgozása, 4. könyvtárszolgálat, 5. egyesület-vezetés, 6. népi játékok, 7. színjátszás, rendezés, 

film 8. sajtóismeret, újságírás, szerkesztés 9. szövetkezet. (MOL XIX- I-1-i 46. doboz) 
499

 Uo. 
500

 A következő intézetek működtek volna az akadémia falain belül: 1. Népfőiskola, 2. Népdal, 

Népzenegyűjtő és Feldolgozó Intézet, 3. Táj- és népkutató Intézet, 4. Szövetkezeti Vezetőképző Intézet, 5. 

Tehetségkutató, Pszichotechnikai Intézet, 6. A”népnek szánt betű és szó”, azaz a népi sajtó megalakításával 

foglalkozó egység, 7. Szociálpolitikai Intézet, 8. Népi Színjátszás Intézete, 9. A Szomszéd Népek 

Kultúrájával Foglalkozó Intézet, 10. Agronómusképző Intézet. (Homonnayné, 1987. 59.)  
501

 MOL XIX- I-1-i 46. doboz 
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egyesületvezetés területén is tapasztalatokat gyűjthessenek. A szervezett előadásokat úgy 

kívánták „felépíteni”, hogy azokat megbeszélések, viták és szemináriumi munka kövesse. 

Az Akadémia az aktuális kérdések mellett lélektani, pedagógiai és módszertani témákat is 

fel kívánt dolgozni (Dancs, 1988. 300. o.). 

A szervezet egyrészt a falusi tanítóság, másrészt a parasztemberek továbbképzését 

vállalta fel, ezért évente két tanfolyam megszervezésében gondolkodott. A téli 

tanfolyamára elsősorban a földműves fiatalokat, a nyárira a tanítókat és a szellemi 

foglalkozásúakat várta. Ennek érdekében a VKM illetékes ügyosztályával meg is egyezett 

abban, hogy a hallgatóit a környező vármegyei felügyelőségeinek és az MNMI 

segítségével „toborozza”. 

A gondos előkészületek ellenére a munka nem indult zökkenőmentesen, mert a 

sátoraljaújhelyi kommunista titkár már 1947 februárjában kifogást emelt a sárospataki 

népfőiskola, az Akadémia vezetése, szelleme és főleg Rácz István tevékenysége ellen.
502

  

1947 nyarán pedig az OSZMT-vel éleződött ki a viszony.  Az OSZMT Elnöki Tanácsa is 

megállapította, hogy az akadémia munkaterve ugyan megfelelő és működése is 

engedélyezhető, viszont tiltakozott annak vezetőképző tanfolyamok elindítására vonatkozó 

tervei ellen, mivel az OSZMT ezt a jogot önmagának kívánta fenntartani.
503

  

Az akadémia 1947. január 5-e és március 16-a között tartotta meg az első téli 

tanfolyamát, amelyen 18 fő (tizenegy paraszti származású fiatal, egy tanító, négy teológus 

valamint két diák) vett részt. A kialakított munkarend alapján két egységre osztották a 

tanfolyamot. „a mindennapi élet által felvetett problémák” blokk alatt az életben felmerülő 

problémákra és az azokra adható válaszokra koncentrálva a kulturális javak mindennapos 

használatának fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmet. Ennek érdekében a hallgatók 

rendelkezésére bocsátottak napilapokat, folyóiratokat, illetve a rádióhallgatásra is 

lehetőséget biztosítottak. Az információk begyűjtése után közösen beszélték meg a 

látottakat, hallottakat, miközben az önálló véleményalkotásra is ösztönözték a 

                                                           
502

 A Zemplén megyei felügyelő, Bognán György és az OSZMT részéről Kovács Ferenc vizsgálta ki az 

ügyet. Mivel az Akadémia vezetője alá tudta támasztani, hogy a Pázmány Péter Tud.ományegyetem által 

kiadott „Demokrácia” c. könyv alapján tárgyalta meg hallgatóival a demokrácia kérdéseit, előadónak 

meghívta Mód Aladárt, Ortutay Gyulát, sőt, hallgatóit  is elvitte az MKP által rendezett irodalmi estéjére, 

valamint, hogy részt vettek Fogarasi Béla az MKP 3 éves tervét ismertető előadásán., ezáltal a két revizor 

megállapította, hogy Rácz „nevelői és oktatói szelleme nem áll ellentétben a mai demokratikus szellemű 

felfogással”. (XIX- I-1-i 46. doboz, 33.986/1947. VIII. üo.) 
503

 Arra hivatkozott az OSZMT ET-a, hogy nem tart vezetőképzésre megfelelőnek olyan testületet, amely 

előadóit Pestről kéri és csak a minisztérium támogatásából tudja magát fenntartani.. Ezen felül kitértek arra 

is, hogy szerintük nem szerencsés a vezetőképzést vidéken vagy általában politikailag nehezebben 

ellenőrizhető helyen tartani. 
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növendékeket. „Az egyéni érdeklődés eligazítása” elnevezés alatt a hallgatók és a 

vezetőség közti eszmecseréket értették, ahol az egyéni érdeklődés irányát próbálták 

kialakítani. Ezek alapján állították össze egyén szintjén azt az irodalomlistát, amelynek 

tanulmányozásáról a növendéknek hétről-hétre be kellett számolnia. A beszámolók először 

magánbeszélgetéseken, később nyilvánosan zajlódtak le.  A Szabadművelődési Akadémia 

módszertanilag tehát a szemináriumot, szabad vitát és a produktív munkaközösséget 

részesítette előnyben. 

Ezenkívül a növendékek a helyi teológiai, gimnáziumi és tanítóképzős tanárok
504

 

előadásain több tudományágba kaptak betekintést heti rendszerességgel. Az első tanfolyam 

befejeztével az akadémia vezetője összegezte tapasztalatait. Kiemelte, hogy habár sikerült 

inspiráló környezetet kialakítani a növendékek számára, mégis be kell látni, hogy aligha 

„jutottak el arra a fokra, hogy a szabadművelődés rájuk, mint munkatársakra számíthatna. 

Ennek egyik oka kétségtelenül az volt, hogy az Akadémia növendékei nem azokból kerültek 

ki, akikre tulajdonképpen számítottunk”.
505

   

A Sárospataki Református Főiskola 1946/47-es tanévének eredményeiről 

összeállított évkönyv is megemlékezett a Szabadművelődési Akadémia működéséről. A 

dokumentum szerint a szervezet célja, hogy a szabadművelődés „feladatainak 

megoldására és a szabadiskolák számára munkatársakat neveljen”. Egyrészt 

megemlítették, hogy az állami támogatás jóvoltából az akadémia az elkövetkezendő 

tanévben is folytathatja munkáját, másrészt az évkönyv szerint viszont a teológiai fakultás 

nem tudott eredményesen bekapcsolódni a Szabadművelődési Akadémia 

tevékenységébe.
506

 

Az akadémia első (és utólag realizálódott, hogy az egyetlen) nyári tanfolyamát 

1947. július 20-a és augusztus 17-e között tartotta. A kurzus 58 részvevője közül 51 

pedagógus volt. A hallgatói összetétel miatt is e tanfolyam tematikája eltért a téli 

kurzusétól. Itt inkább a gazdasági és a társadalmi fejlődés lehetőségeiről szóló témák 

kerültek előtérbe, valamint az ehhez kapcsolódó ideológia kérdések is központi helyet 

                                                           
504

 Az előadók között volt Bakos József (gimnáziumi tanár: Népi játékok), Maller Sándor (gimnáziumi tanár: 

Népi magyar írók), Rácz István (akadémiai igazgató: Művészettörténet, Népfőiskolai ismeretek, Társadalmi 

ismeretek), Ruszkay András (gimnáziumi tanár: Régi magyar irodalom), Szabó Ernő (gimnáziumi tanár: Ének 

és zene), Szabó Zoltán (teológiai professzor: Lélektan) valamint Ujszászy Kálmán (teológiai professzor: 

Néptudományi ismeretek). Ezen kívül blokkosított órát tartott Urbán Barna (főiskolai közigazgató: Filozófiai 

ismeretek), Zilahy Ferenc (tanítóképző intézet tanára: Szövetkezetek)  illetve Jakab Mihály (teológus: Népi 

táncok).  
505

 SRKTGy FSZ Kt 824. 
506

 A Sárospataki Főiskola évkönyve az 1946-1947-ik iskolai évről. 

http://www.kobold.theka.hu/konyvtar/sarospatak-ref-evkonyv-47.html (letöltés: 2016. április 4.) 

http://www.kobold.theka.hu/konyvtar/sarospatak-ref-evkonyv-47.html
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kaptak. Mivel értelmiségiek voltak a résztvevők, ezért az esetleges vitáknak is nagyobb 

teret hagytak. Új „módszer” volt az is, hogy minden hallgatónak az előzetes kutatásaik 

alapján be kellett számolni saját lakókörnyezetének kulturális helyzetéről. Nagyobb 

szerephez jutottak az ún. munkacsoportok, amelyekben nemcsak hallgatók, hanem 

előadók
507

 is részt vettek már, illetve olyan kulturális eseményeken való részvétel, mint 

például a hangversenyek. Rácz István a tanfolyam végén az elégedettségének adott hangot, 

amikor arról írt, hogy „a jövőben talán még több módot kell majd nyújtani a gyakorlati 

munkára, gyakorlati ismeretek elsajátítására. Az előadásokat még tervszerűbben kell 

kiegészíteni a szemináriumi munkákkal, különösen a Faluszemináriumot kell még 

intenzívebben bekapcsolni a nyári tanfolyamok munkarendjébe. Lényeges változásra 

azonban aligha lesz szükség, az út, melyen elindult a tanfolyam, jó irányba vezet.”
508

  

A második téli tanfolyammal kapcsolatos elképzelésekről maradtak csak fent, így 

valószínűleg igazgatói jelentés sem készült el erről az eredetileg 1947 novembere és 1948 

márciusa közé tervezett kurzusról.
509

 Ez azt is jelentette, hogy befejezetlen maradt az a 

nagy reményekkel elinduló Szabadművelődési Akadémia története, amely eredetileg a 

szabadművelődés leendő vezetőinek kiművelését volt hivatva szolgálni. 1948-ban már 

érzékelhető volt az is, hogy a leendő hatalom nem tart igényt sem a szabadművelődés 

szervezeteire, sem pedig a népfőiskolai mozgalomra, így megpecsételődött ezen ígéretes 

ifjúsági közösségek sorsa. 

 

3.4. Az OSZMT működése 1946-47-es „tanévben” 
 

A tanács felállítását a fentebb ismertetett VKM 12.100/1945. sz. rendelet írta 

elő, melynek első, 1945. december 10-én megtartott elnöki tanácsi ülésén a szervezet 

vezetőjének Dr. Karácsony Sándort, illetve alelnökének Dr. Sík Sándort választották 

meg.
510

  Ahogy az a tanács szervezeti szabályzata alapján sejthető volt, az érdemleges 

munka négy szervezeti egységben valósult meg. Amíg a lényeges, a szabadművelődés 
                                                           
507

 A fent említett „állandó” oktatók mellett előadást tartott többek között Molnár István a siófoki népfőiskola 

igazgatója, Jablánczy László a MASZOSZ képviselője, Andrássy Kurta János szobrászművész, Harsányi 

István a Népi Művelődési Intézet vezetője, Vally István néprajzkutató, Gombos Imre a Népi Művelődési 

Intézet titkára, Bognár György vármegyei szabadművelődési felügyelő, Kovács Máté és Karácsony Sándor. 
508

 SRKTGy FSZ Kt 824. 
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 A sárospataki népfőiskola utolsó tanfolyamát 1948. március 3. és április 23. között tartották (Kovács, 

1994). 
510

 Az újonnan kinevezett elnök 1946. március 24-én tett javaslatot a minisztériumnak a főtitkár személyének 

kinevezésére. Keresztury Dezső el is fogadta az elnök által megnevezett Szabó Árpád személyét, akit még 

tavasz folyamán ki is nevezett a tanács főtitkárának. 
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egész koncepcióját érintő kérdéseket az Elnöki Tanács ülésein vitatták meg, addig a 

szűkebben vett, specifikus témákat három bizottságban (szakmai, politikai, nevelési) 

tárgyalták meg. Jelen fejezet e testületek munkájának bemutatásán keresztül kívánja a 

tanács szabadművelődési tevékenységét ismertetni.   

 

3.4.1. Az Elnöki Tanács munkája 
 

Az Országos Szabadművelődési Tanács fennállása során megtartott Elnöki 

Tanács üléseinek dátumai: 

 

  1946 1947 1948 

1. május 3. január 23. január 23. 

2. június 4. január 28. március 5. 

3. augusztus 6. február 21. április 15. 

4. szeptember 26. március 12. május 28. 

5. október 25. április 11. június 30. 

6. november 22. május 30. augusztus 4. 

7. december 19. június 12. (hk) szeptember 3. 

8.   június 14.   

9.   június 26.   

10.   július 29.   

11.   szeptember 15.   

12.   október 10.   

13.   november 7.   

14.   december 11.   

3. táblázat: Az Országos Szabadművelődési Tanács Elnöki Tanácsának ülései 1946-1948. 

 

Ahogy már korábban szóltunk róla, az Elnöki Tanács (továbbiakban ET) alakuló 

ülését még 1945. december 10-én tartotta, melyen az egybegyűltek megválasztották a 

testület vezetőit. Ezt az ülést a 1946. május 3-i követte, ahol már szakmai kérdéseket is 

érintettek, hiszen a szakmai bizottság albizottságainak kialakításának lehetőségeiről 

folytattak eszmecserét. Szabó Árpád a pluralizmus elve alapján vallási, tudományos, 

művészeti és irodalmi valamint kultúrpolitikai albizottságok megszervezésére tett 

javaslatot.
511

 Ezt az elképzelést Karácsony Sándoron kívül a kommunista Andics Erzsébet 
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 Az Elnöki Tanács 1946 június 4-i ülésén véglegesítette a Szakmai Bizottság szervezeti felosztását, mely 

alapján irodalmi, művészeti, tudományos, egészségügyi, mezőgazdasági és szakmai albizottságok kezdhették 

meg tevékenységüket. 
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és Antal Jánosné sem támogatta, akik főképp a vallási albizottság kialakítása ellen 

szólaltak fel.
512

 Az ülésen még egy vallási – az egyházakat is érintő – kérdést is 

megvitattak, ugyanis elutasították a Magyar Zsidók Országos Társadalmi Szövetségnek 

felvételi kérelmét, hivatkozva arra, hogy a vallásfelekezetek képviselői már a tanács tagjai, 

ebből adódóan egy felekezeti egyesület felvétele precedens értékű lenne. 

Szabó Árpád ezek után a Politikai Bizottságnak azt a kérését terjesztette elő, amely 

szerint kívánatos lenne kidolgozni – a pártok bevonásával – a szabadművelődési tanácsok 

munkáját segítő alapelveket. A kérés relevanciáját a főtitkár szerint az adta, hogy ekkorra 

még csak a kommunista párt körvonalazta a szabadművelődési munkálatokkal kapcsolatos 

álláspontjait.
513

 

Az 1946. június 4-i ülésen egyrészt megmaradt napirendi pontnak a szakmai 

bizottság szervezeti felosztásának kérdése, viszont már fajsúlyos kérdésként merült fel a 

szabadművelődési státusz rendeleti szabályozása.
514

 Gombos Ferenc ebben az ügyben is 

kérte a tanács segítségét. Az ülésen már éreztette hatását az az ügyosztály és a tanács 

közötti illetékességre vonatkozó konfliktus (a gyömrői konferencia megszervezésével 

kapcsolatban), mely a szabadművelődés korszakát végigkísérte.
515

  

 Az augusztus 6-i ET ülésen ismét a felvehető/felveendő egyesületek kérdésével 

foglalkoztak, melynek apropóját a NISZ
516

 felvételi kérelme adta. Az ET munkáspárti 

képviselői visszautasították a szövetség kérelmét azzal az indokkal, hogy a tanácsban az 

ifjúsági szervezetek képviselete már megoldott a MADISz
517

 révén.
518

 A megbeszélés 

másik központi kérdésköre – amely ismét a VKM és az OSZMT közötti kommunikáció és 

együttműködés minőségét tükrözte – a közművelődési bizottságok felállításával 

kapcsolatos álláspont kialakítása volt. A minisztérium részéről Kovács Máté vázolta fel a 

                                                           
512

 MOL XIX – I – 41. 1. doboz 
513

 Emellett Szabó az ügyosztály azon meglátását is tolmácsolta az ET felé, hogy kívánatos volna 

engedélyezni a helyi tanácsokban is az országos pártok, egyházak részvételét Az ET ezt a javaslatot 

elfogadta. 
514

 A szabadművelődési státusz kialakítása ügyében ugyanis a Pénzügyminisztériumnak az volt a véleménye, 

hogy ez a státusz csak állami tanári vagy tanítói státuszban lévő emberekkel tölthető be, de ezt is csak úgy 

lehet kivitelezni, ha a státuszba való kinevezéssel párhuzamosan az érintetteknek megszűnik a pedagógusi 

munkájuk. Így a szabadművelődési ügyosztály nagyon kevés olyan alkalmas személyt talált, ekkorra még 

akivel e pozíciót be lehetett töltetni. 
515

 A tanács itt sérelmezte ugyanis, hogy az ügyosztály nem kérte fel, hogy delegáljanak e konferenciára 

előadókat. 
516

  Népi Ifjúsági Szövetség rövidítése, ami a Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezeteként működött. 
517

 A MADISz eredetileg a párton kívüli 15–24 éves ifjúságot tömörítő tömegszervezet, ami későbbiekben az 

MKP ifjúsági fedőszervezete lett.  
518

 A NISZ felvételét elutasították végül, s kimondta a testület, hogy a pártok csak egy-egy taggal 

képviseltethetik magukat a tanácsban. 
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létesítendő bizottságok feladatkörét,
519

 illetve próbálta megnyugtatni azokat az ET tagokat, 

akik ezekben a szervezetekben a szabadművelődési tanácsok konkurenciáját látták. Ezen 

az ülésen tárgyaltak a tanács költségvetéséről is, amelyről Gombos Ferenc adott 

tájékoztatást. Kovács Máté ezzel kapcsolatosan kifejtette, hogy azért alacsony a 

szabadművelődés részesedése, mert a kormányzat az 1938-as költségvetési keretet vette 

alapul. Karácsony Sándor abszurdnak vélte ezt a kiszámítási módot, s javasolta, hogy az 

ügyosztály készítsen egy kiigazító” tervezetet, amelynek a „kézbesítésére” maga 

vállalkozott. 

Az ET 1946. szeptember 26-i ülésén aktuális téma maradt a szervezet 

költségvetése,
520

 azonban az ezzel kapcsolatos vitát eredmény nélkül zárták le. Sikeresebb 

volt a szakmai diskurzus, hiszen határozat született arról, hogy három – az FM által 

rendezett tanfolyamok szabadművelődési blokkjaiban használandó – sillabuszt
521

 iratnak 

meg történelmi, irodalmi és szociológiai témákban. Itt tájékoztatták az ET-t, hogy az 

illetékes szervek beszüntetik a szabadművelődés számára biztosított rádiófélórákat. 

Viszont Ortutay Gyula, a rádió elnökeként ígéretet tett arra, hogy a Rádió állja azoknak a 

tanácstagoknak a honoráriumát, akik a szabadművelődéssel kapcsolatban előadást tartanak 

a jövőben. Ez az ülés sem zárult vita nélkül, hiszen ugyancsak nézeteltérés támadt a 

tanácsba felvehető szervezetek ügyében. Amíg a munkáspártok képviselői szerint nem 

szabadna minden „reakciós” szervezetet felvenni, addig Victor János, Karácsony Sándor 

úgy vélte, hogy nem lehet azon szervezetek felvételi kérelmét elutasítatni, melyeknek a 

működését már a Belügyminisztérium engedélyezte. S mivel végleges válasz erre a 

kérdésre nem született, így a témát elnapolták. 

Az 1946. október 25-i összejövetelen jelentették be, hogy szeptember 30-i hatállyal 

Szabó Árpád lemondott főtitkári és a Híradó szerkesztői tisztjéről.
522

 Ezt követően Gombos 

Ferenc beszámolt a VKM és az FM között létrejövő újabb megállapodásról, amely révén 

az FM átadott a VKM részére 500 kastély nevét és címét tartalmazó listát. Az ügyosztály a 

listáról kiválasztva igényelt ugyan 28 kastélyt a szabadművelődés számára, – vázolta fel a 

helyzetet a miniszteri tanácsos – viszont abból csak hármat kapott meg. 

                                                           
519

 A bizottságok feladata lett volna az egyes települések iskolai és iskolarendszeren kívüli szervezeteinek 

üsszefogása, egy közös szervezet kialakításával. Ezek felállítását a közigazgatási reform utánra tervezték. 
520

 A költségvetéssel kapcsolatosan az ülésen történteket lásd később! 
521

 Vázlat, jegyzék, tennivaló lista; beszéd vagy előadás tartalmi kivonata, amit a hallgatók sokszorosítva 

kaptak kézbe. 
522

 Szabó Árpád utódául Barczán Endrét nevezték ki. 
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 A résztvevők ezen az ülésen határoztak a 1947 januárjától egy, a „Híradó”-t 

felváltó didaktikai és metodikai szaklap indításáról.
523

 A megalakítandó lap 

főszerkesztőjévé Karácsony Sándort választották meg, aki a Híradóban megjelent cikkében 

vázolta a lappal kapcsolatos alapelveit: „ebben a még csak eljövendő Híradóban nem lesz 

már szívességből átengedett, vagy elnézést remélőn más újságból esetleg könyvből 

kiollózott cikkrészlet, fejezettörmelék. (…) Potensek lesznek ezek a cikkecskék, mégpedig 

szemmel láthatóan úgy, hogy mindenikük munkába indít (…) A beszámolók jellege is egyre 

nagykorúbbá válik, már nem a szereplők névsora lesz a fontos, hanem maga a munka. (…) 

Ugyanaz a szerves élet fejlődik és nő százféleképpen: gyarmati sors nyomása alól végre-

valahára megszabadult s az új életörömmel megvalósulni vágyakozó drága magyar 

kultúra” (Karácsony, 1946. 1. o.). 

A december 19-i ülésen újra napirendi pontként szerepelt a szabadművelődési 

státusz ügye. Szathmáry Lajos előterjesztette indítványában felhívva a figyelmet arra, hogy 

mivel a szabadművelődési státuszba kinevezett tanítók és tanárok nem tudják 

párhuzamosan ellátni munkájukat, ezért az óraszámuk csökkentése mellett anyagilag is 

támogatni kellene az iskolán kívül folytatott tevékenységüket.  

Az 1947. március 12-i – határozatképtelen– ülésen jelentette be Barczán Endre, az 

OSZMT új főtitkáraként, hogy a szabadművelődéssel kapcsolatos könyvsorozat kiadását 

ezentúl a Budapest Könyvkiadó vállalja magára.  

Antal Jánosné kérelmezte, hogy a kisgazdapárti „összeesküvés” következtében az 

ügyosztály a tanács segítségével vizsgálja felül az aktív szabadművelődési személyzetet, 

mivel pártja már eddig is több felügyelő elleni tett panaszt.
524

 A Tolna megyei kerületi 

szabadművelődési tanács azon javaslatát is megtárgyalta ezen kívül az ET, melyben 

kérelmezték, hogy ne csak a Függetlenségi Front pártjai, hanem mindegyik parlamenti párt 

küldhessen képviselőt a tanácsok Politikai Bizottságaiba. Ezt a javaslatot Antal Jánosné 

tiltakozására a tanács elvetette.  

                                                           
523

 Ez a lap lett az „Új Szántás”, melynek az első száma 1947.januárjában jelent meg. Az ET november 22-i 

ülésén pedig arról döntöttek, hogy e lapnak a főszerkesztője Karácsony Sándor, szerkesztője ifj. Victor János 

legyen. 
524

 Ennek előzménye volt, hogy az Elnöki Tanács 1947. január 23-i ülésén Kovács Ferenc ismertette a 

Politikai Bizottság memorandumát a köztársaság elleni összeesküvéssel kapcsolatban. Antal Jánosné 

azonban ezt konkretizálva kijelentette, hogy ez a nyilatkozat csak Gyulai László PB tagra vonatkozik, így a 

PB kizárta tagjai közül.  
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A június 14-i rendkívüli ülést azért hívta össze a tanács elnöke, hogy bejelentse 

lemondását az Új Szántás főszerkesztői posztjáról. Döntésének hátterében elmondása 

szerint az egyetemi elfoglaltsága állt.
525

  

A tanács történetében a „köztársaság elleni összeesküvés leleplezése” és Karácsony 

Sándor az Új Szántás főszerkesztői állásáról való lemondása éles határvonalat jelentett, 

amelyen való átlépést az országos belpolitikában a kékcédulás választásokon tapasztaltak 

tették visszafordíthatatlanná.  

 

3.4.2. A Nevelési Bizottság munkája 
 

Az Országos Szabadművelődési Tanács fennállása során tartott Nevelési Bizottság ülések 

dátumai: 

 

  1946 1947 1948 

1. április 16. január 31. január 21. 

2. június 4. április 9. február 25. 

3. augusztus 5. május 16. április 22. 

4. szeptember 18. május 22. július 2. 

5. november 20. május 28. szeptember 22. 

6.   június 18.   

7.   október 22.   

8.   december 17.   

4. táblázat: Az Országos Szabadművelődési Tanács Nevelési Bizottságának ülései 1946-1948. 

 

Az OSZMT alapító okirata előírta Nevelési Bizottság felállítását, mely első ülését 

1946. április 16-án tartotta. A testület elnökéül Ortutay Gyulát, titkárnak Barczán Endrét 

választották. A következő, június 4-i ülésen már szakmai kérdések megvitatására is sor 

került. Egyebek mellett Karácsony Sándor körvonalazta a bizottság feladatkörét, olyan 

pedagógia „kidolgozását” kérve a bizottság tagjaitól, amely a spontán igények kielégítésére 

is alkalmas. Hangsúlyozta: „mi nem is annyira művelni kívánunk, hanem azt megfigyelni és 

arra módszert kidolgozni, hogy az adott alkalmakat az előcsalogatott és felszabadított 

igények hogyan ragadhatják meg.”
526

 

                                                           
525

 Emiatt ifj. Victor János is kérte a szerkesztői állásából való felmentését. 
526

 MOL XIX – I – 41 1. doboz 
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Az 1946. augusztus 5-i ülés fókuszában már a szabadiskolák kérdésköre állt. A 

testület tagjai egyetértettek abban, hogy egy-egy intézmény létszámát 30 főben kellene 

maximalizálni, hiszen ezekben az intézmények elsődleges feladata a nevelés. Ehhez az 

elgondoláshoz kapcsolódott az a javaslat, mely szerint a szabadművelődési felügyelőknek 

nevelési ismeretekből is szükséges lenne vizsgázniuk. A tanács elnöke támogatta ezt az 

ötletet, s javasolta, hogy a Nevelési Bizottság tagjai is vegyenek részt a felügyelői posztra 

alkalmas személyek kiválasztásában. A szeptember 18-i gyűlésen folytatódott a 

szabadiskolák számára kialakítandó nevelési elvek megfogalmazása. A bizottság tagjai 

össze is állították az „Útmutató a Szabadiskolák szervezéséhez és munkatervének 

elkészítéséhez” című füzetet, melyben a szabadiskolák nevelési céljait az alábbiakban 

összegezték: 1. korszerű szerves általános műveltség kialakítása, 2. képességek fejlesztése, 

a műveltség eszközeinek használatára való felkészítés, 3. közösségi magatartásra való 

nevelés.
527

  

Az 1947-es esztendő első, január 31-i értekezletét
528

 az analfabetizmus elleni 

küzdelem elvi kereteinek kialakítására szentelték. Az erre irányuló feladatokat a 

következőkben határozták meg: az analfabéták tervszerű és rendszeres felkutatása, az 

analfabetizmus leküzdésében részt vevő nevelők nyilvántartásba vétele, a Köznevelési 

Tanács és a tanítóképző intézetek bevonása, valamint az analfabetizmussal kapcsolatos 

szabadművelődési felügyelők adatszolgáltatása.  

A bizottság következő, érdemi ülését 1947. április 9-én tartották, amelyet Ortutay 

Gyula elnöki posztról és az Elnöki Tanács tagságáról való lemondásának bejelentésével 

nyitottak meg.
529

 Ezért még a napirendi pontok megtárgyalása előtt új bizottsági elnököt 

választottak Takács István személyében. A tanácskozáson ismertette az új titkár, Kövendi 

Dénes, a 240/1946 M.E. rendeletet, amely a szabadművelődési fogalmazói személyzet 

tagjainak alkalmazását szabályozta. A jogszabály egyebek mellett azt is lefektette, hogy az 

                                                           
527

 1.Az ismeretanyagot úgy kellett összeállítani, hogy alkalmas legyen az általános műveltség 

megszerzésére. Az ismeretanyagot minden szakterületről úgy kell összehordani, egységbe foglalni, hogy 

önként alakuljon a szerves műveltség és a korszerű világkép. 2.A képességek fejlesztése magában foglalta a 

pszicho-technikai készségek (írás, olvasás, számolás, elemzés) és az érzékszervek (hallás, látás, tapintás, 

kézügyesség) a kifejezési készség (ítéletalkotás, fogalmazás, műalkotás gyakorlását), sőt az egészségügyi 

testgyakorlatok űzését is. 3. A helyes közösségi magatartás kialakítását főleg a „másik ember”-rel való 

együttélésben látták megvalósíthatónak. 
528

 Ezen az ülésen jelentették be Barczán Endre titkári tisztségéről való lemondását,  utódjának Kövendi 

Dénest választották. 
529

Ennek okaként a kultusztárca élére való kinevezését jelölték meg. 
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adott személy kinevezése mindaddig ideiglenes marad, amíg a szabadművelődés 

szakvizsgát le nem teszi.
530

  

A május 16-i összejövetelen jelölte ki a Nevelési Bizottság azokat a 

„tárgycsoportokat” amelyek később a vizsga anyagát képezték. A szakvizsga anyagának 

tervezetét a május 22-i ülésen mutatták be.
531

 Kövendi Dénes az ET 1947. május 30-i 

tanácskozásán számolt be a Nevelési Bizottság munkájáról, ahol öt feladatkört nevezett 

meg: 1. az analfabetizmus felszámolását célzó munka megindítását, 2. a szabadművelődési 

szakvizsga anyagának előkészítését, 3. a szabadművelődési kézikönyv vázlatának 

megírását, 4. az 1948-ban kiadásra szánt vezérfonalak tervezeteinek kidolgozását 5. a 

szabadiskolák számára kiadandó olvasókönyv elkészítését. 

A Nevelési Bizottság 1947 nyarán döntött arról, hogy egy újabb nagyszabású 

feladatban, az analfabetizmus felszámolásában vállal aktív szerepet. E terv a gyakorlati 

megvalósításának feladata már az „új” szabadművelődési korszakra várt. 

 

3.4.3. A Politikai Bizottság tevékenysége  
 

Az Országos Szabadművelődési Tanács fennállása idején tartott Politikai Bizottság 

üléseinek időpontjai: 

  1946 1947 1948 

1. április 15. január 23. március 5. 

2. november 22. április 11. április 29. 

3. december 19. június 12.   

4.   december 18.   

5. táblázat: Az Országos Szabadművelődési Tanács Politikai Bizottságának ülései 1946-1948 

 

A Politikai Bizottság első ülését 1946. április 15-én tartotta,
532

 ahol a bizottság 

elnökének Darvas Józsefet, az Elnöki Tanács tagjaivá Antal Jánosnét és Vágvölgyi Tibort 

választották.  

                                                           
530

 Az ügyosztály szerint az OSZMT feladata ebben az esetben a vizsga anyagára és annak a lefolytatására 

javaslatot tenni. 
531

 Kilenc tárgycsoportot vázoltak fel, amiből a leendő felügyelőknek vizsgát kellene tenniük: 1. Filozófia, 

lélektan, pedagógia, 2. Irodalmi művek ismerete, 3. képzőművészet, zene, folklór, 4. társadalomtudomány, 5. 

politika, 6. földrajz, 7. közgazdaságtan, 8. szociológia, 9. csillagászat, kémia, fizika, biológia, leíró 

természettudományok. 
532

 Ezen az összejövetelen hívta fel a vidéki pártszervezetek figyelmét az ügyosztályvezető arra, hogy ők is 

küldjenek képviselőket a helyi szabadművelődési tanácsokba. 
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Az 1946. november 22-i ülésen a szabadiskolák témáját járták körül. Kovács 

Ferenc tájékoztatta a megjelenteket, hogy a jogszabály szerint, aki szabadiskolát akar 

indítani, köteles ezt a szándékát a VKM-mel közölni. Folytatva gondolatmenetét közölte, 

hogy a két munkáspárt ennek a kötelezettségnek nem tett eleget, amikor a 

pártakadémiájukat elindítottak. Figyelmeztetett arra is, hogy ha a pártok továbbiakban sem 

veszik figyelembe a jogszabályban rögzítetteket, az precedenshez vezethet. Antal Jánosné 

válaszában utalt arra, hogy a pártakadémiák már működnek, így azokat „visszacsinálni már 

nem lehet, de nem is volna helyes és célszerű.”
533

 Karácsony Sándor biztosította a 

pártokat, hogy az OSZMT-nek nem áll szándékában a már létrehozott pártakadémiákat 

beszüntetni, de arra kérte a szervezeteket, hogy az akadémiáikon folytatott oktatási 

tevékenységet ismerjék el szabadművelődési tevékenységnek. A tanács párttagjaitól pedig 

azt kérte, hogy a bejelentési kötelezettség betartására hívják fel párttársaik figyelmét.  

A december 19-i ülésnek egy napirendi pontja volt, hiszen Darvas József pártbéli 

elfoglaltságaira hivatkozva lemondott a posztjáról. Utódjául Antal Jánosnét még azon az 

ülésen meg is választottak.
534

 

Az 1947-es év első ülését január 23-án tartotta meg a bizottság, ahol a Karácsony 

Sándor beszámolt a köztársaság elleni összeesküvés leleplezéséről – s mivel érintett volt 

ebben az ügyben a tanács is
535

 – ennek kapcsán felhívta a testület figyelmét annak 

fontosságára, illetve, hogy a bizottság feladata egy átfogó álláspont kialakítása. A bizottság 

ezen az ülésen egy határozati javaslatot fogalmazott meg, amelyben többek között 

„elutasított minden olyan törekvést, mely a népellenes régi rendszer visszaállítására 

törekszik”. Felhívta a VKM figyelmét, hogy a jövőben „a szabadművelődés területén a 

kinevezések a demokrácia szellemében történjenek”, valamint kérte az ügyosztályt és a 

tanácsot, hogy ragadjanak meg minden alkalmat a közvélemény tájékoztatására. 

A szabadművelődési korszak 1947 nyaráig tartó alszakaszának végéig még egy 

ülést tartott a Politikai Bizottság június 12-én, ahol Barczán Endre felszólította a 

megjelenteket az Előítéletek Elleni Albizottság
536

 ügyének véleményezésére.  Ezzel 
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 Ezzel az aktussal tehát formálisan is kommunista befolyás alá került a Politikai Bizottság tevékenysége.  
535

 A „köztársaság elleni összeesküvés” miatt elítélik az OSZMT tagjai közül Mistéth Endrét, Gyulay Lászlót, 

Kelemen Krizosztómot, Vattai Lászlót, Fáy Aladárt valamint Kiss Sándort. 
536

 Az antiszemitizmus elleni küzdelem fontosságára az 1947. március 13-i OSZMT teljes ülésén hívták fel 

először a figyelmet. Ennek okán a Szakmai Bizottságon belül 1947. május 28-án létrehozták az Előítéletek 

Elleni Albizottságot. Barczán Endre szerint mivel ebben az albizottságban öt párt képviselője s az egyházak 

18 küldötte foglal helyet, ezért válhatott az albizottság papi jellegűvé. A május 30-i ET ülésén Karácsony 
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kapcsolatban a testület ki is alakította azon álláspontját mely szerint az albizottság által 

felvetett kérdéseket érdemes tárgyalni ugyan, de az eredményes munkához nem szükséges 

külön albizottság kialakítása.  

 
 

3.4.4. A Szakmai Bizottság tevékenysége 1946/1947-ben 
 

 

Az Országos Szabadművelődési Tanács fennállása alatt megtartott Szakmai Bizottság 

üléseinek dátumai: 

 

  1946 1947 1948 

1. április 17. április 24.   

2. május 17. május 9. . 

3. 

Szervezeti:  

július 16., szeptember 4., 17. 

Együttes ülés: 

június 17., július 12. 

Szervezeti:  

január29., április 27. 

Művészeti: 

július 15. 

Szervezeti: 

június25., október 3. 

Művészeti:  

január 28. 

Irodalmi: 

 július 15. 

Művészeti:  

június16., december 16. 

Irodalmi:  

január 28. 

Tudományos: 

 július 16. 

Irodalmi:  

június 16. 

  

  Tudományos: 

június 17. 

  

  Könyvtári:  

május 21., november 10. 

  

  48-as centenáriumi: május 

19., 27. 

  

  
Előítéletek ellen küzdő:  

május 28. 

  

6. táblázat: Az Országos Szabadművelődési Tanács Szakmai Bizottságának ülései 1946-1948 

 

A Szakmai Bizottság első ülését 1946. április 17-én tartotta, amelyen a szervezet 

elnökéül Andics Erzsébetet, titkárául pedig Ujfalussy Józsefet választották.  

                                                                                                                                                                                

Sándor kikérte a nevelési és a politikai bizottságok véleményét az albizottság felállításának jogosságáról. 

Mivel egyik bizottság sem tartotta szükségesnek e szervezet fenntartását, így az Elnöki Tanács fel is oszlatta. 
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Az érdemleges munka a május 17-i ülésen kezdődött, amelyen az új titkár kifejtette, 

hogy az Elnöki Tanács kérésére Szöllősy Dániel és Lengyel Sándor elkészítette a Szakmai 

Bizottság albizottságainak tervezett felosztását, akik történelmi, társadalompolitikai és 

közgazdaságtani, irodalmi, művészeti, műszaki, egészségügyi, egyházi valamint 

mezőgazdasági albizottság kialakítását javasolták. Az egyházi albizottság felállításának 

gondolata viszont már ekkor heves vitát gerjesztett.
537

 

Karácsony Sándor szerint a tervezett albizottságok kialakítása kielégítően 

biztosítaná a szabadművelődés szakmai munkáját, hiszen a szakbizottság feladata 

megvizsgálni „1. hogy a szabadművelődés terén már folyamatban levő munka megfelelő-e 

szakmai követelményeknek és 2. milyen területen kell még ilyen munkának folynia.”  

(Dancs, 1988. 683. o.) Az elnök is nyilatkozott az egyházi albizottság felállításának 

kérdéséről, aminek létrehozását azért nem látta indokoltnak, mert az egyház szerinte nem 

szakma, ezért inkább egy vallási albizottság létrehozását tartotta jogosnak. Andics Erzsébet 

sem támogatott egy egyházi albizottság kialakítását, mondván, hogy a tanács egyházi 

képviselői más kérdésben is szakemberekként vesznek részt, így az ő munkájuk akkor sem 

veszne kárba, ha nem alakulna meg az egyházi vagy a vallási albizottság. A miniszteri 

tanácsos e véleményektől kissé eltérő állásponton volt, hiszen Gombos Ferenc szerint azért 

helyes az egyházakat képviselők tanácstagsága, mert „az egyház, különösen vidéken, nagy 

tömegek kulturális szükségleteit látja el.” (Dancs, 1988. 684. o.) Ennek ellenére külön 

albizottság felállítását ő sem tartotta indokoltnak, hangsúlyozva, hogy ebben a kérdésben 

végleges döntési jogköre csak az Elnöki Tanácsnak van.
538

 Kiemelte viszont azt is, hogy a 

tanács feladatai között szerepel az egyházak kultúrmunkáinak irányítása. 

A Szakmai Bizottság harmadik ülését 1947. május 9-én tartották meg, melyen 

Szathmáry Lajos többek között felkérte a résztvevőket, hogy kapcsolódjanak be a 

szakvizsga anyagának kidolgozási munkálataiba.  

OSZMT Szakmai Bizottság Irodalmi Albizottságának alakuló ülését 1946. július 

15-én tartották, ahol elnököt ugyan nem tudtak választani, viszont megegyeztek az érdemi 

munka elkezdésében. Az első felszólaló Balázs Béla volt, akinek a véleménye szerint az 

irodalmi részlegnek is egyik legfontosabb feladatául kell tenni, hogy előadások tartásával, 

sillabuszok, vezérfonalak kiadásával segítse a vidéki tanácsok kulturális munkáját. Első 
                                                           

537
 Köszönhető a munkáspárti tanácstagok ellenállásának. 

538
 Az Elnöki Tanács véleménye szerint sem volt indokolt az egyházi/vallási albizottság létrehozása, így nem 

is alakulhatott meg az albizottság. 
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feladatként a mintaelőadások kidolgozását jelölte meg. Ezek után döntöttek egy közös 

szerkesztőbizottság felállításáról is, amely egység szoros munkakapcsolatot alakít ki a 

Népnevelők Tudományos Társaságával. 

Ugyanezen a napon ült össze a Művészeti Albizottság is, ahol Fáy Aladár a 

tehetségkutatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Ennek megszervezését az ún. „utazó 

bizottságok” hatáskörébe utalta volna. Felszólalása után Major Tamás kért szót, aki szerint 

a műkedvelők számára útbaigazító kézikönyv és előadásanyag kiadására lenne szükség. 

Szerinte a helyi tanácsoknak és a felügyelőknek előadásaikat központi sillabuszokból 

kellene tartaniuk. Muharay Elemér és Szabó Árpád pedig azt szorgalmazta, hogy a 

Rádióban napi rendszerességgel sugározzanak szabadművelődéssel kapcsolatos műsorokat. 

A Tudományos Albizottság július 16-i első ülésén Mikes Ferenc kifejtette, hogy 

legfontosabb feladatnak a vidék igényeinek „összhangba hozatalát” kellene tekinteni. A 

bizottság elnöke, Andics Erzsébet szerint is a vidék segítése lenne az elsődleges cél, ezért 

sürgős teendőként a – történelmi, politikai és a szövetkezeti kérdésről szóló – sillabuszok 

kiadását jelölte ki. Az albizottság egyetértett a feladatok tekintetében a kommunista 

politikussal (Dancs, 1988. 692. o.). 

A Szervezeti Albizottság úgyszintén ezen a napon tartotta alakuló ülését, ahol a fő 

téma a tanács vidéki szervezeteinek kiépítésével kapcsolatos teendők megbeszélése volt. 

Az albizottság feladatát abban látta, hogy azokon a helyeken ahol még nem alakultak meg 

a helyi tanácsok, ott segítsék és ellenőrizzék e tanácsok létrehozásának folyamatát. A 

szeptember 4-i értekezleten megállapították, hogy az albizottság feladata – a különböző 

rendeletek megtárgyalása mellett – a szervezéssel kapcsolatos problémák megoldása, a 

centenáriumi ünnepségsorozat megszervezése valamint a folyó szabadművelődési munkák 

ellenőrzése.  Az ülés Fáy Aladár albizottsági elnökké való megválasztásával zárult. A 

szeptember 17-én megtartott gyűlésen vitát folytattak a kultusztárca ún. közművelődési 

bizottságok felállítására vonatkozó szándékáról. A negatív vélemények megfogalmazása 

mellett sérelmezték azt is a jelenlévők, hogy az MNMI több ponton sérti a tanács 

munkáját.
539
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3.4.5. Az OSZMT teljes ülésének tevékenysége 
 

Az OSZMT 1947. március 13-i teljes ülésén Nagy Miklós államtitkár 

köszöntőjében a szabadművelődés fontosságára hívta fel a figyelmet, kijelentve: „akik 

igazán értékes munkát tudnak a közösség érdekében kifejteni, megmondhatják saját 

tapasztalatuk alapján, hogy a tudás legnagyobb részét felnőtt korban, 20 éves koruk után 

szerezték meg. Ha ennek a tanulságát le akarjuk vonni a magunk számára, akkor nő a 

szabadművelődés jelentősége szemünkben”. 
540

 

Karácsony Sándor megnyitó beszédében türelemre intette a szabadművelődés 

munkatársait mivel szerinte „legalább egy esztendő szükséges ahhoz, hogy induló munkák 

beágyazódjanak a meglévőségekbe, egy másik arra, hogy nem a levegőben, nem is 

általánosságban, de kifejezetten a meglévőségekbe gyökereztetve életképes terv és módszer 

lehetőségei megképződhessenek és újabb harmadik évben indulhat csak meg teljes gőzzel a 

most már tervszerű, céltudatos munka.” (Karácsony, 1947a. 130. o.). Az elnök itt ragadta 

meg az alkalmat, hogy visszautasítsa a „szervezetet” a reakcióval meggyanúsító vádakat:„a 

tegnap hallani sem akar szabadművelődésről, és még csak véletlenül sem próbálkozik 

szabadművelődéssel sehol az országban.” 

 Az ülésen megoldandó kérdésként merült fel a vezetőképzés irányításának ügye. 

Döntés született arról, hogy a tanács kérni fogja a minisztériumot, hogy a jövőben 

szabadművelődési vezetőképző akadémiát csak az OSZMT szervezhessen. A 

tanácskozáson jelenlévő ügyosztályvezető ezt nem tartotta kivitelezhetőnek. Az elnök 

ragaszkodott ugyan a tanács vezetőképzési jogához, de azt belátta, hogy az egyházaknak, 

egyesületeknek, pártoknak is joguk van a maguk speciális céljaira külön vezetőképzéseket 

tartani. Karácsony Sándor javaslatát a tagok egyhangúan elfogadták. Az ülésen a 

szabadművelődési munka hatékonyságának növeléséről is folytattak diskurzust.  Ennek 

érdekében a szabadművelődési fogalmazói személyzet létszámába felvehető 30%-ban 

maximált tanítói oklevéllel rendelkezők kinevezési limitjének eltörlését javasolta a 

közgyűlés. Kérték még a szabadművelődési fogalmazói státuszba diplomával nem 

rendelkező egyének kinevezési lehetőségének biztosítását is. 

Barczán Endre jelentésén keresztül 
541

 is betekintést nyerhetünk a szervezet 

tevékenységébe. A főtitkári levél jól érzékeltette, hogy 1946 szeptemberére 
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 Főtitkári jelentés OSZMT 1946. szeptember 30. – 1947. március 13. közötti tevékenységéről.  
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körvonalazódik a tanács feladata, ami nem más, mint a szabadművelődés fogalmának 

tisztázása, illetve annak a népműveléstől való elkülönítése. Megfogalmazásában „a 

népművelés egyeseken tudatosan, másokon öntudatlanul élő imperialista törekvés volt, 

nemcsak politikai tendenciája, hanem a művelés módja szerint is. A szabadművelődés 

tartalmában és formájában a legtisztább demokrácia egyik legszebb megnyilatkozása.”
542

 

Lényeges célként tekintettek az önművelődés kereteinek kialakítására, valamint az ezt 

biztosító pedagógiai alapjainak megteremtésére. 

 

A szabadművelődés e szakaszról összességében elmondható, hogy ugyan 

kialakították az országos szervezeteket, s azok el is kezdték tevékenységeiket, mégis a 

politika rögtön ebbe beleszólt ezek működésébe, miközben kereteket állított a művelődés 

szabad kibontakozása elé, mivel a szabadművelődés ideológusai által kifejtett elvek, 

koncepciók érvényesülése nem felelt meg a hatalom népművelést befolyásoló terveinek. 

Ez az „egymás mellett élés” és a kezdeti konfrontációk ideje, amely már előre sejtette 

azokat a törésvonalakat, amelyek későbbiekben megpecsételték a szabadművelődés sorsát 

is.
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4. fejezet: A szabadművelődés „délibábja”: 1947 ősze - 1948 nyara 

 

  „A szabadművelődés csak a demokratikus erők teljes győzelme után 

lehet igazán a szabad társadalom öntevékenysége, amikor a reakciós erők hatalma 

az egész világon megszűnik. Most a szabadművelődés a demokratikus és reakciós 

erők művelődési tevékenysége.” 

E. Kovács, 1948. 

 

4.1. A pártok szabadművelődési tevékenységei  
 

4.1.1.Belpolitikai események az 1947-es „kékcédulás” választásoktól az 1948-as 
„fordulatig” 

 

Az 1947-es választásokat több olyan döntés és esemény is megelőzte, amely a 

baloldali pártok esélyeit növelték a végelszámolásnál. Ehhez járult hozzá az 1947. évi 

XXII. tv. elfogadása, amely módosította a választásra jogosultak körét.
543

 Emellett az 

1947. augusztus 1-jén elinduló 3 éves terv is befolyásolta a közhangulatot. A gazdasági 

élet (és természetesen a társadalmi viszonyok) meghatározójává vált a Marshall-terv 

elutasításáról szóló minisztertanácsi döntés is. A nyugati „segélyből” való kimaradást volt 

hivatva ellensúlyozni a szomszédos „demokratikus” országokkal való barátsági, 

együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmények megkötései
544

 (Izsák, 1997).  

A szovjet hadsereg jelenléte és e szerződések mellett a Szovjetunió felé való 

elköteleződést az 1947-es választások és az azt követő események tették irreverzibilissé. A 

voksolás előtt álló munkáspártok nem kívánták feltétlenül kihangsúlyozni az általuk 

támogatott elköteleződést. Mindazonáltal a választási kampányban az SzDP állt ki 

legmarkánsabban az osztályharc folytatása, a tervgazdálkodás és a bankok államosítása 

mellett. Amíg a Nemzeti Parasztpárt a „paraszti hatalom” kiépítését és a nép ellenségeinek 

eltávolítását ígérte, addig a kisgazdák a demokrácia és a polgári jogok erősítését hirdették 

A kommunista párt viszont leplezte a céljait azzal, hogy „csupán” független országot, 

félelemmentes életet és jólétet vizionált megválasztása esetén. A szocializmust, mint állami 
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 A szavazati jogot többek között elvették az 1945. évi VIII.- tc.-ben felsorolt pártok tagjaitól, a „B-lista” 

alapján elküldött személyektől, a német anyanyelvűektől, a volt NEP, majd MÉP. országgyűlési 

képviselőitől, a „Magyar Közösség” szervezetének képviselőitől, azoktól, akik a háborúban nyugatra 

menekültek, de nem tértek haza 1945. október 31-ig. 
544

 1947. december 8-án Jugoszláviával, 1948. január 24-én Romániával, február 18-án a Szovjetunióval, 

június 18-án Lengyelországgal, július 16-án Bulgáriával és 1949. április 16-án Csehszlovákiával kötött 

szerződést a magyar kormány. 
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berendezkedés lehetőségét még említés szintjén sem jelenítették meg a kampányukban 

(Földes- Szerencsés, 2001). 

  Az 1947. augusztus 31-én lezajlódó ún. „kékcédulás”
545

 országgyűlési választások 

már elhozták az MKP által oly áhított győzelmet: megkapva a szavazatok 22,3%-át.
546

 A 

siker viszont csak nézőpont kérdése volt, ugyanis az „ellenzéki” pártokra összesítve az 

urnákhoz járulók 55%-a mondott igent.
547

 Ez az eredmény viszont a kommunisták számára 

azt a csalódást jelentő felismerést hozta magával, hogy a szocializmus nemhogy rövid, de 

még középhosszú távon sem valósítható meg.
548

 A moszkvai ösztönzés mellett ezért érezte 

indokoltnak a párt, hogy parlamenten belül és kívül törvényes és törvénytelen eszközök 

felhasználásával gyorsítsa fel a hatalomkoncentráció folyamatát (Hubai, 2007). Végső 

soron a választás eredménye már nem befolyásolta a magyar belpolitika irányát, mert a 

polgári erők nem tudták/tudhatták ellensúlyozni az MKP mögött álló szovjet támogatást. 

Szeptember 24-én felállt az új Dinnyés-kormány, amelyben a kultusztárcát Ortutay Gyula 

tarthatta meg.
549

  

Az MKP meghatározóvá válását nemcsak a voksolás eredménye tette könnyebbé, 

hanem külpolitikai események is befolyásolták ezt a tendenciát.
550

 A külföldi „támogatást” 

felhasználva kezdték meg Rákosiék a Magyar Függetlenségi Párt valamint a Demokrata 

Néppárt ellehetetlenítését, azokat választási csalással gyanúsítva. A szociáldemokratákkal 
                                                           
545

 A „kékcédula” közismerten a visszaélések meleg ágyává vált, ugyanis azok a választók, akik ezzel a 

dokumentummal rendelkeztek, lakóhelyüktől távol, más településeken is leadhatták szavazataikat. A  kutatók 

szerint az MKP  ezáltal kb. 60-120 000  „kékcédulás” szavazati többlethez juthatott, ám előnye ennél 

nagyobbnak mutatkozott. 
546

 Ehhez az eredményhez az is hozzájárult, hogy júliusban az Országgyűlés – kommunista nyomásra – 

módosította a választójogi törvényt.  A világháború előtti fasisztának nyilvánított szervezetek egykori tagjait 

megfosztották választójoguktól. Ezt a törvényt „Lex Sulyok”-nak keresztelte el a köznyelv. 
547

 Az FKP 15,4%-ot, az NPP 8,3%-ot, a Magyar Függetlenségi Párt 13,4 %-ot, a Demokrata Néppárt 16,4%-

ot valamint az SzDP 14,9%-ot kapott. Ezek alapján nem volt egyértelmű ekkor még a baloldali pártok 

hatalmi pozíciója. 
548

  A politikai rendszer teljes átállítása az 1950-ben megtartott tanácsválasztásokkal fejeződött be. 
549

 Ortutay miniszteri kinevezését pártközi egyeztetések előzték meg. 1947. szeptember 20-i megbeszélésen 

Rajk László már nem adta volna az NPP-nek a kultusztárcát, (Veres erre igényt tartott), Farkas Mihály az 

MKP-nak szánta volna a VKM vezetéwsét, amiről Rákosi beszélte le párttársát. A szeptember 22-i 

tárgyaláson Rákosi már kijelentette: „mi azért gondoltunk Ortutayra, mert foglalkozására nézve egyetemi 

tanár, és mert nem tudjuk, hogy a másik jelölt – Antal József, aki ellen egyénileg semmi kifogásunk sincs – 

foglalkozott-e valaha ténylegesen pedagógiával. (…) Mindenesetre nagy zavarban vagyunk, mert a 

kultusztárca volt eddig a legjobban elhanyagolva és itt van a legfőbb ideje annak, hogy egy rendes 

demokratikus ember kerüljön oda.” Erre a felszólalásra reagált Dobi István szerint: „Kisgazdapárt politikai 

bizottsága(…) Ortutay Gyula személyét elfogadta.” és az 1947 márciusában a VKM átadására vonatkozó 

alku révén miniszter lett Veres Péter: „tudomásul vesszük a kisgazdapárt jelöltjeit.” (PIL 284. f. 2. /12. ő.e.) 
550

 1947. szeptemberében megalakult a Kominform, a kommunista pártok nemzetközi testülete. Tagja volt az 

albán, a bolgár, a csehszlovák, a jugoszláv, a lengyel, a magyar, a román, a szovjet, a francia és az olasz 

kommunista párt. Ezzel az aktussal vált véglegessé Európa kettéosztottsága. Ezenfelül 1947. szeptember 15-

ével hatályba lépett a párizsi békeszerződés, ami által megszűnt a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

létjogosultsága, viszont a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok – Ausztria területén maradt 

csapatokkal való összeköttetésre hivatkozva – a állomáshelyükön marad(hat)tak.  
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összefogva gyorsították a gazdaság államosítását is, ami novemberben a bankokat, később 

pedig az érdekeltségükbe tartozó gyárakat, ipari létesítményeket érintette, majd 1948 

végére már minden 100 fő felett foglalkoztató üzem a „nép” tulajdonába került. 

A kommunisták 1948 elején döntöttek az egypártrendszer kiépítéséről, ami magával 

hozta, hogy az SzDP „átszervezéséről” is lényeges elhatározásra jussanak. A terv 

kivitelezéséhez a szociáldemokrata párt „beolvasztását” vélte az MKP járható útnak, ami 

az SzDP jobbszárnya elleni támadásban öltött testet. A kommunista ráhatásnak 

köszönhetően több prominens jobboldali szociáldemokrata párttag „mondott le önként” 

tagságáról 1948 év elején.
551

 Ez a lépés indította el lavinaszerűen a szociáldemokrata 

párttagok átlépését az MKP-be, miközben az SzDP vezetősége is határozott az MKP-vel 

való egyesülésről. Az 1948. június 12-14 között megtartott kongresszuson nyilvánították ki 

a két párt fúzióját. Az új párt a Magyar Dolgozók Pártja (továbbiakban MDP) nevet vette 

fel, amely tulajdonképpen az MKP-nek a baloldali szociáldemokratákkal való kibővítését 

jelentette (Izsák- Kun, 1994). 

 

4. 1.2. Szociáldemokrata Párt szabadművelődésről alkotott nézetei 1947-1948 folyamán 
 

Molnár János (1987) szerint az SzDP művelődéspolitikája 1947 folyamán 

látványosan megváltozott mind szervezetileg mind szerkezetileg, hiszen a 

tudománypolitikán kívül az oktatáspolitikában és a közművelődés-politikában
552

 is 

leszűkült a párt mozgástere. A nevelői csoport vezetését Bóka László
553

 vette át, de neki 

sem sikerült érdemleges eredményeket felmutatni. Ezt a Kulturális Osztály 

újjászervezésével próbálták ellensúlyozni, szorosabb együttműködést ígérve a Kunfi Gárda 

mellett a Propaganda Osztállyal is.  Arról viszont nem tanúskodnak a Kulturális 

Szakosztály dokumentumai, hogy bármiféle jelentős szabadművelődési akciót 

kezdeményezett volna a szervezet.  

A párt népművelés-politikájában továbbra sem foglalkozott az elvi kérdésekkel, 

ehelyett inkább a már működő szervezeteinek tevékenységét próbálta meg kiszélesíteni 

illetve népszerűsíteni. 1947-re is megmaradt a párt két markánsan eltérő iránya ezen a 

                                                           
551

 Többek között Kéthly Anna, Szeder Ferenc, Bán Antal mondott le tagságáról. 
552

 1947 végére a nagysikerű Ady-kör is befejezte tevékenységét. 
553

 Bóka László (1910-1964) író, 1947- 1950 között a VKM adminisztratív államtitkára, majd 1950-től az 

ELTE oktatója. Az 1949-ben megjelent "Népiesség" és népnevelés” című brosúrájában ítéli el Karácsony 

Sándort és az általa képviselt népies szemléletmódot. 
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vonalon, hiszen amíg a Munkás Kultúrszövetség
554

 szinte kizárólag a fővárosban tudta 

hatását kifejteni,
555

 addig a SZIM az ország egész területén tartott kulturális előadásokat.  

A szabadművelődés rendszerére a párt, mint annak a parasztkultúrának hordozójára 

és propagálójára tekintett, amelyik amellett, hogy megakadályozza a szocialista kultúra 

kibontakozását, még a munkások kulturális igényit sem óhajtja figyelembe venni, vagy 

támogatni. Ezért sem valószínű, hogy a szabadművelődés terén kifejtett párttevékenység 

túl jelentős lett volna, hiszen a VKM által kért havi felügyelői beszámolók sem 

tájékoztattak a párt ilyen irányú kezdeményezéseiről, sőt még az OSZMT szervezetén belül 

sem voltak aktívak a párt képviselői. Arra lehet tehát következtetni, hogy a párt helyi 

szervezetei sem tekintették feladatuknak a kultúrmunkába való bekapcsolódást. A 

szabadművelődésen belül talán legnagyobb elánnal a szabadiskolák valamint a műsoros 

műkedvelői előadások megszervezésébe folytak bele. Ezek az előadások ugyan nagy 

népszerűségnek örvendtek, viszont színvonaluk kívánni valót hagyott maguk után.
556

 A 

párt népműveléshez való hozzáállását hűen mutatják még a képviselőinek parlamenti 

felszólalásai is. A VKM 1947/48-as költségvetését tárgyaló parlamenti ülésnapon, 1948. 

február 24-én az SzDP színeiben Nagy László véleményezte a kormány kultúrpolitikáját. 

Beszédében egyebek mellett kitért a szabadművelődés kérdésére is. Felhívta a figyelmet 

arra, hogy a szabadművelődés oktatóinak a mennyiség helyett a minőségi (demokratikus 

szellemű) munkára kellene törekedni. Bírálta a szabadművelődés céljait is, s javasolta a 

népművelésen belül az ifjúság nevelés fontosságának hangsúlyosabbá tételét.
557

 Ami az 

anyagiakat illeti, rámutatott arra, hogy „a szabadművelődés támogatására 10.139.000 

forint szerepel a tavalyi 4.628.600 forinttal szemben, ami komoly emelkedést jelent. Most 

már ennek elsősorban szellemi kihasználását kell kimutatni a szabadművelődés terén.”
558

 

                                                           
554

 A szervezet 1947 végi átalakítása során veszi fel a „Dolgozók Kultúrszövetség” nevet. 
555

 Budapestnek a szabadművelődés korszakában (is) privilegizált helyzete volt, a főváros ugyanis nem 

tartozott szorosan a szabadművelődés hálózatába. Itt az ún. „Fővárosi Népművelési Központ” volt felelős a 

népművelési programok megszervezéséért. Az SzDP ezért is fordíthatott nagyobb figyelmet a fővárosra az 

MKSz révén. A párt által készített a főváros 3 éves gazdasági tervéről szóló dokumentumban olvashatjuk: „a 

Népművelési Központnak a dolgozókat a munkahelyükön kell felkeresniök, az ismeretterjesztő és művészeti 

előadásokat szponzorálni kell, a demokratikus nevelés vonalán a vitaelőadások száma nagymértékben 

szaporítandó, ezen a vonalon a nyelvtanítás, könnyen elérhető ismeretterjesztő füzeteknek a kiadása és 

megfelelő előadógárda nevelése jövő feladata.” (PIL 283. f. 9./312. ő.e.) 
556

 Ezen előadások repertoárjába olyan színdarabok kerültek mint a „Marica grófnő”, „A falu rossza” vagy a 

„Nótás huszárok”. (PIL 283. f. 19./10. ő.e.) 
557

 A képviselő szerint ugyanis „Nem szabad megengednünk, hogy az ifjúság ismét kocsmatöltelék legyen, és 

füstös kocsmákban élje le fiatalságát. Ezeknek a kultúrától elszigetelt falvaknak a számára minél több 

tanfolyamot kell tartani, vándorkönyvtárakat kell sürgősen felállítani és útbaindítani, közművelődési filmeket 

kell beszerezni és falura küldeni (…) A kastélyokat kultúrházak céljaira vegyék igénybe. (Nemzetgyűlés 

Naplója, 1948. III. kötet, 638.o.) 
558

 Nemzetgyűlés Naplója, 1948. III. kötet, 638.o. 



204 
 

Pártnak a szabadművelődés terén betöltött szerepe a munkáspártok fúziójáig nem 

növekedett, bár erre az SzDP látványosan nem is törekedett. Inkább a művészetpolitika 

alakítására próbált meg koncentrálni, ami a két munkáspárt egyesüléséig markánsan 

meghatározta a Kulturális Osztály tevékenységi körét. 

 

4.1.3. A kommunista párt viszonyulása a szabadművelődéshez az 1947-es választások és az 
MDP megalakulása közötti időszakban 
 

Az 1947-es választások eredménye – amelyet a „kékcédulák” száma ugyan 

befolyásolt, de nem döntött el – az MKP népművelés/szabadművelődés politikájában is 

fordulópontot jelentett.
559

  A választáson szerzett mandátumok száma megmutatta, hogy a 

párt nem tudja a szocializmust az általa megkívánt ütemben kiépíteni, viszont 

egyértelművé tette azt is, hogy a kommunisták hatalma egyre inkább stabilizálódik. Az 

ebből fakadó magabiztosság érezhető a párt és a szabadművelődéssel kapcsolatos terveiből 

is. 

 Ugyan az MKP-on belül továbbra is a Propaganda Osztály feladata maradt a 

szabadművelődéssel kapcsolatos teendők ellátása, viszont – a területre való egyre nagyobb 

összpontosítás miatt – az osztály már 1947 őszén javaslatot tett egy különálló Népművelési 

Alosztály létrehozására. A tervet úgy volt hajlandó a Szervező Bizottság támogatni, ha az 

az elképzelése szerint azon belül három szektort állítanának fel, külön a falusi, a városi és a 

tömegszervezeti népművelés irányítására.
560

 Az alosztályt e tervek alapján meg is 

szervezték 1947 szeptemberében, kialakítva annak hatáskörét.
561

 A Kulturális Alosztály 

1947 utolsó negyedévére kidolgozott munkatervében már szerepel az az elgondolás, hogy a 

Népművelési Alosztállyal és az Értelmiségi Osztállyal egyeztetve egy személyt delegálnak 

a VKM Szabadművelődési Főosztályára.
562

 

                                                           
559

 Az 1947. januárban elkészített 3 éves tervjavaslatban még arról beszéltek, hogy a párt „a kultúra építését 

nem felülről kezdi, hanem alulról. (…) a magas kultúrát is a népi műveltség széles alapjaira akarja építeni. 

(…) célul tűzi ki az analfabétizmus felszámolását” (Az MKP és az SzDP határozata 1944-48, 382. o.) 
560

 PIL 991.f./7. ő.e. 
561

 A Népművelési Alosztály felügyelete alá vonták egyebek mellett a falusi népművelést, a Szabad Föld Téli 

Esték megszervezését, a népkönyvtárak, a népfőiskolák, a szabadiskolák ellenőrzését valamint a 

Szabadművelődési Tanács világnézeti nevelését, és a szervezet munkájának befolyásolásának teendőit is e 

szervezeti egységre bízták. (PIL 274. f. 21./78. ő.e.) 
562

 PIL 274. f 21./77. ő.e. 
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A párt szabadművelődéshez való hozzáállásának változását érzékeltette a Kulturális 

Alosztály tevékenysége is, hiszen már 1947 végén mind az OSZMT-t,
563

 mind pedig a 

Szabadművelődési Főosztály munkáját éles kritikával illette. Az Alosztály ekkorra meg is 

fogalmazta a tanács megszűntetésére vonatkozó javaslatát, ami helyett két szervezet 

felállítását tartottak kívánatosnak, az ún. Országos Kulturális Tanácsot valamint az 

Országos Oktatási Tanácsot. E testületek kezdetben tanácsadó funkciókat láttak volna el, 

később viszont már e szervezetekre bízták volna a VKM főosztályának politikai és 

ideológia irányítását. 

A főosztály átszervezésének szükségszerűségét annak tehetetlenségével 

magarázták, ugyanis a kommunisták szerint nem tudta eredményesen koordinálni a 

tömegszervezetek kulturális munkáját. A terv szerint az ún. „Népi Művészeti Hivatal” 

venné át az OSZMT szerepét, ami mellett feladata lenne a tömegek közötti kulturális 

munka ideológiai és szervezeti irányítását is összefogni.  A dokumentum arról is említést 

tett, hogy a végső cél az állami szervek munkájának megfelelő befolyásolása, valamint az 

egységes kulturális tömegmozgalom megteremtése. 

A VKM VIII. főosztályának átszervezését a szervezeti struktúrájának 

meghagyásával képzelték el. Megmaradt volna tehát a hármas tagozódása, viszont azokat 

átalakították volna: 1. Szervezési Ügyosztállyá, 2. Népi Oktatási Ügyosztállyá, valamint 3. 

Népi Művészeti Ügyosztállyá, azok hatásköreivel együtt.
564

 A főosztály az „állami 

apparátus kiépített szervei által a szabadművelődési munka országos megszervezése, 

egységes irányítása, ellenőrzése, a költségvetési ügyek vitele és 

jogszabályalkotás”
565

feladatát látta volna el későbbiekben.
566

 

                                                           
563

 A dokumentum az alábbi kritikát fogalmazta meg az OSZMT-vel kapcsolatban: „Az Országos 

Szabadművelődési Tanács élén Karácsony Sándorral mintegy száz tagból áll, semmiféle gyakorlati működést 

nem fejt ki. A Tanács melletti szervezeti állami apparátus tisztán karácsonyista elemekből tevődik össze, és 

ami munkát végez, az teljesen ezt a káros ideológiát tükrözi vissza.” (PIL 274. f 21./77. ő.e.) 
564

 Szervezési Ügyosztály (melynek élére Kerékgyártó Elemért javasolták) feladatai az elvi kérdések 

meghatározása, kiadványszerkesztés és lektorálás, az állami apparátus felügyelete és a vezetőképzés lettek 

volna. A Népi Oktatási Ügyosztály (vezetőjének Kiss Lajost szemelték ki) ügykörébe tartoztak volna a 

szabadoktatási ügyek, tanfolyamok, oktatás eszközei, alkalmai és az ezek fölötti felügyelet. A Népi 

Művészeti Ügyosztály (irányítója K. Nagy István lett volna) teendői között szerepelt volna a népi művészet 

tartalmi ügyei (műsorszerkesztés, hangversenyek, népi ének- és táncegyüttesek anyagellátása) mellett a népi 

művészet eszközei és alkalmainak (kulturnapok, falusi napok, kultúrversenyek, szabadszínjátszás, filmügyek, 

néprádió, kultúrautó) megszervezése és a szakfelügyelet kialakítása. 
565

 PIL 274. f 21./77. ő.e.53. o 
566

 A szabadművelődés átszervezését azzal az érvvel is igyekeztek alátámasztani, hogy ott ahol magas az 

„általános műveltség” szintje, ott a párt propagandistái könnyebben tudják politikai nevelésben részesíteni a 

közösség tagjait. 
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A Kulturális Alosztály 1947. évi negyedik negyedéves munkatervében már 

felvetődött a Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetsége átszervezési gondolata is. A 

szervezetet a szabadművelődés érdekvédelmi szervezetévé tették volna meg, „amelynek 

feladata nem a kulturális munka szervezése, hanem a szabadművelődéssel foglalkozó 

egyesületek szakmai összefogása, érdekeinek védelme, a részükről tárgyalások felvétele 

állami és más szakmai szervekkel.”
567

  

Összességében elmondható, hogy ekkorra már a párt a szabadművelődést egy 

„meghódítandó” területnek tekintette. Egyre nagyobb befolyást kívánt szerezni magának a 

helyi intézménynek munkájában és központi irányításon egyaránt. Ezeken túl a 

felügyelőkön keresztül a kulturális tömegszervezetek „egységes” munkájának ellenőrzése 

felé is lépéseket kívánt tenni. A fenti tervek megvalósítása érdekében a 

kultuszminisztérium Szabadművelődési Főügyosztályára az év végéig egy párttagot 

próbáltak bejuttatni.  

A párt Kultúrpolitikai Bizottsága 1948 márciusában már aggasztónak találta a 

szabadművelődés helyzetét. Az egyik legnagyobb gondnak a létszám összetételt tartották, 

hiszen a számok alapján ekkor a főosztályon négy kommunista dolgozott és a 40 fős vidéki 

felügyelőből is csak négyen voltak párttagok. Ennek egyenes következménye – tartotta a 

Bizottság, – hogy ez az állapot „szabad művelődési lehetőséget biztosít a klerikális 

reakciónak, valamint a jobboldali parasztpárti, parasztszövetségi stb. irányzatnak.”
568

  

Emiatt sem tudott tényleges eredményeket felmutatni az éves szinten 10 millió forintból 

gazdálkodó szabadművelődés – vélekedett a pártszervezet. Az OSZMT-t olyan „teljesen 

életképtelen” szervezetként tüntették fel, amely semmiféle gyakorlati munkát nem fejtett 

ki.
569

 Az elmarasztalások ellenére a Főosztály éléről Gombos Ferenc eltávolítását nem 

tartották megvalósíthatónak politikai (koalíciós) okokból. Ezt a koalíció által szült 

egyensúlyt azzal akarták kijátszani, hogy a szervezet három ügyosztályának élére 

megfelelő „elvtársakat” neveztetnek ki, amin keresztül a fent említett célokat „teljes 

mértékben” el lehet érni – gondolták. 

A párt emellett – a korszakra oly jellemzően – önkritikát is gyakorolt.  E. Kovács 

Kálmán a Falusi Bizottság 1948. február 4-i ülésén kifejtette, hogy a SZFTE 

                                                           
567

 PIL 274. f 21./77. ő.e.50. o. 
568

 PIL 991.f/9. ő.e. 
569

 A bizottság ezeken felül a koalíció pártjainak művelődéspolitikáját is kritizálta, hiszen úgy látta, hogy 

amíg az SzDP kultúrmunkáját a „weimarizmus” hatja át, addig az NPP-nél „karácsonyista,” népi romantikus, 

„mélymagyar” irányzat él, az FKGP-nél pedig „fasiszta irányú szervezési célokra” használják fel a Független 

Ifjúságban és Parasztszövetségben kifejtett kultúrmunkát.  
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megszervezését több megyében a pártbizottságok helytelenül a helyi szabadművelődési 

tanácsokra bízták, ami – az előadó szerint – nem tűnteti fel a pártot jó színben, ebből 

adódóan érdemes lenne a megyei szervezeteket „jobb belátásra bírni”. 
570

 

A Propaganda Osztály munkaterveiben a szabadművelődésen belüli „lépcsőzetes” 

hatalomátvétel gondolata rajzolódott ki. Amíg 1948. február 5-ig inkább a „puha”, burkolt 

eszközökkel
571

 (mint pl. a szabadművelődési szervezetekbe való kommunisták 

delegálásával) próbálták meg a párt befolyását növelni, addig 1948 tavaszától már 

direktebb módszerekhez folyamodtak.
572

 Ez leginkább az egyház tevékenységének 

korlátozását jelentette úgy, hogy a „klérus kulturális tevékenységeinek ellensúlyozására 

szorgalmazni kell semleges színezetű, de befolyásunk alatt működő kultúrcsoportok 

alakítását (Petőfi Kör, Dózsa Ifjúsági Csoport, 48-as Művelődési Kör, pl.).”
573

 

A párt népművelés-politikájának középpontjában változatlanul az SZFTE állt, bár 

erre a munkára a helyi szervezetek csak a választások után kezdtek újra figyelmet fordítani. 

Erre azért volt nagy szükség, mert 1947 végére megváltoztak a politikai erőviszonyok, 

melyek a kulturális elképzeléseket is módosították.
574

 A SZFTE szervezését nem csak a 

Propaganda Osztály népművelési és kulturális alosztályai feladatává tették, hanem ekkorra 

már azt hangsúlyozták, hogy magának a Pártnak kell megszerveznie és koordinálnia a 

kulturális életet. Olyan új központi célok jelentek meg, mint a 3 éves terv „propagálása”. 

Azokon a helyeken ahol erős párszervezet tevékenykedett, ott az előadások 

megszervezésében továbbra sem támaszkodtak a szabadművelődési felügyelők munkájára, 

sem szervezési sem pedig előadói szinten. Ennek oka lehetett az is, hogy ezeket az 

alkalmakat már tagtoborzásra szerették volna kihasználni. Ahol viszont gyenge volt a párt 

kulturális tevékenysége, ott az az utasítás volt, – idézi Standeisky Éva –, hogy „amelyik 

faluban előnyösebb, ott a szervezést nem a Téli Esték Szervező Bizottsága, hanem a 

Községi Szabadművelődési Tanács végzi.”  (Standeisky, 1974. 80. o.) Cél a (demokráciáról 

szóló) politikai előadásokon keresztül az értelmiség megnyerése volt. Ezért 1947 

                                                           
570

 PIL 274.f. 13./2. ő.e. 
571

 Olyan lépéseket takartak ezek, mint pl. „Az Országos Szabadművelődési Tanácsban nem megfelelő 

elvtársak helyébe dolgozó elvtársakat delegálunk.”, vagy „Az Országos Szabadművelődési Tanácsba 

szervező titkárt helyezünk be.” illetve „A kultuszminisztérium szabadművelődési ügyosztályára három 

elvtársat helyezünk.”(PIL 274. f. 21./1. ő.e.) 
572

 Ekkor már terveik között szerepelnek olyan konkrét célok, mint pl. „A klerikális reakció népbutításának 

ellensúlyozására népszerű természettudományi sorozatot adunk ki a Szabadművelődési Tanácson vagy a 

Szaktanácson keresztül”, vagy „A megyei és városi szabadművelődési tanácsokat a megyei bizottságokkal 

karöltve átszervezzük”. (PIL 274. f. 21./2. ő.e.) 
573

 PIL 274. f. 21./6. ő. e. 
574

 PIL 274. f. 21./118. ő. e. 
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novemberében a Pártmunka c. lapban már arra hívták fel a figyelmet, hogy a helyi 

szervezetek lépjenek kapcsolatba a szabadművelődési tanácsokkal.  

1947 decemberében már a helyi pártszervezetek a szabadművelődés munkatársaival 

több esetben közösen rendeztek SZFTE-t, aminek az egyik következménye az lett, hogy a 

szabadművelődési felügyelők kezébe került át a szervezés folyamata, ám továbbra is az 

előadásokat szigorúan az MKP tematikája és elképzelései alapján kellett megszervezniük. 

Ez a szimbiotikusnak mondható kapcsolat nem sokáig maradt fenn, a párt egyházellenes 

politikája erősödése miatt. Ez a változás magával hozta a szabadművelődés kritizálását is, 

főleg akkor, amikor a szabadművelődés nyíltan kiállt az egyházak kulturális életben 

betöltött szerepe mellett.  

Ez az új helyzet dilemmát okozott a szabadművelődés vezetői körében is, hiszen ha 

elzárkóztak volna a felekezeti népművelés támogatásától – gondolták logikusan –, akkor 

egyben az addig általuk hangoztatott alapelveket (minden demokratikus keretek között 

zajló népművelés támogatása) is megtagadták volna. Az OSZMT bizonytalansága és 

hezitálása e kérdésben bizalmatlanságot váltott ki az egyház és az MKP képviselő körében 

egyaránt, ami arra bátorította fel a pártot, hogy a „stabilitás” érdekében minél hamarabb 

átvegye az irányítást. Ezt készítette volna elő a népművelő tanfolyamokra delegált 

pártkáderek számának növelése,
575

 ami egyértelműen arra utalt, hogy az MKP 1948-ban 

már más szemmel nézte a szabadművelődés hálózatát. Egy olyan szervezetet látott benne, 

amely a klerikális „reakció” egyik fellegvárává vált, hiszen:  

 

1. A II. világháború előtt az egyház működött ezen a területen és így meg volt a 

szükséges tapasztalatuk.  

2. Az MKP-nak a döntő politikai és gazdasági feladatok megoldására kellett 

fordítani erejét, így erre a területre már nem maradt energiája.  

3. A vezetősség és a helyi szervezetek későn ismerték fel a szabadművelődési 

munka politikai jelentőségét.  

4. A szabadművelődés hivatalos szervei (VKM VIII. főosztálya, Szabadművelődési 

Tanács) szabad teret engedtek mindenféle reakciós törekvéseknek, mert úgy hitték, 

                                                           
575

 A Propaganda Osztály javaslata szerint ugyanis a népművelő tanfolyamokra azokat a párttagokat érdemes 

elküldeni, akik a 3 hetes iskolák végzett növendékei, 2 hónapos iskolák végzett növendékei, az SZFTE jól 

bevált szervezői vagy a már működő népnevelő-csoportok vezetői. A tanfolyam anyagát a következő 

témákban határozták meg: - Mit ért el a demokrácia eddig? - Mit akar az MKP? - Mit jelent a 3 éves terv a 

falunak? - Kik gátolják a nép felemelkedését? - Munkás-paraszt szövetség - A népnevelők feladatai - A 

népnevelői munka módszerei - A falu ügyes-bajos dolgai. (PIL 274. f. 21./18. ő. e.) 
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hogy a szabadművelődés a szabad társadalom öntevékenysége és a nép képes a 

maga művelődési kereteit kialakítani.
576

  

 

Azt a következtetést vonták le ebből, hogy a reakciónak a szabadművelődésen belül 

két „válfaja” alakult ki. Egy agresszívebb, a klerikális reakciót, illetve a parasztromantikát 

képviselők, akik a szabadművelődés állami apparátusát „teljesen megfertőzték”, ami az 

alábbi következményekkel járt az MKP szerint:  

 

1. VKM VIII. főosztálynak élén Gombos Ferenc tevékenykedhetett és a beosztottjai 

között pedig mindössze három gyenge jellemű kommunista volt, akik nem tartják a 

vezetéssel a kapcsolat.  

2. Karácsony Sándor által vezetett OSZMT-be küldött párttagok alig kapcsolódtak 

be a szervezet munkájába.  

3. A tanács apparátusa 100%-ig „karácsonyista”. 

4. A 40 szabadművelődési kerületi felügyelő közül mindössze négy kommunista. 

5. A megyei és községi szabadművelődési tanácsokba sok helyen az egyházé a 

vezetés.  

6. A körülbelül 3500 falusi ügyvezető nagy részben a papság köréből került ki vagy 

a parasztromantikus irányzathoz tartozik.  

 

Kállai Gyula 1948. február 23-i parlamenti felszólalásában pártja képviselőjeként 

érintette a szabadművelődés témáját is, kifejtve, hogy az a kultúrpolitikára úgy tekint mint 

„a magyar demokratikus fejlődés alapvető nagy kérdései, amelyektől döntő módon függ 

országunk egész demokratikus előrehaladása.”
577

 Véleménye szerint ezek után hármas célt 

kell a szabadművelődésnek szolgálnia: a néptömegek szellemi színvonalának felemelését, 

a demokratikus országok és Magyarország kulturális életének kölcsönös 

megismerését/megismertetését, illetve a népi kollégiumok megszervezését. Bírálata a 

Szabadművelődési Főosztály munkáját, hiszen úgy látta, hogy felügyelőknek és 

előadóknak még mindig sok fasiszta, vagy volt MÉP
578

 tagot neveznek ki, akik továbbra is 

                                                           
576

 PIL 991. f./42. ő. e. 
577

 Nemzetgyűlés Naplója, 1948. III. kötet, 501.o. 
578

 Magyar Élet Pártja, 1939-1945 közötti kormánypárt. Vezetői között szerepelt gr. Teleki Pál, Kállay 

Miklós, Bárdossy László. A német megszállás után is működő párt. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány fasiszta 

szervezetnek minősítve oszlatta fel. 
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az „antidemokratikus” nézeteiket terjesztik. A beszéde végén még az Actio Chatolica 

szabadművelődés területén kifejtett káros munkájára is felhívta a figyelmet.
579

  

 Ortutay Gyula is felszólalt a VKM 1947/48-as költségvetésről szóló vitanapon, 

ahol a szabadművelődés reakciós vonására hívta fel a figyelmet, hangoztatva, hogy „a 

szabadművelődés ürügyén valóban igen sokan reakciós és jobboldali politikát akartak 

folytatni és folytattak is. A minisztérium szabadművelődési oktatási karba befurakodott 

jobboldali reakciósok kiseprésére a legkérhetetlenebbül mindent elkövet.”
580

 Ő is elítélte 

az Actio Chatolica szabadművelődési munkáját, s felhívta az egyházak figyelmét arra, 

hogy tanúsítsanak megértést ezen a munkaterületen az állami célok, feladatok és 

módszerek iránt. 

Az 1948 tavasza és kora nyara közötti időszak kommunista népművelés-politikáról 

sokat elárulnak azok a számok, melyek a szabadművelődési apparátus összetételének a 

változásairól tanúskodnak. Nemcsak országos szinten, hanem a minisztérium, s 

alacsonyabb vezetés szintjén is elkezdődött a kádercsere 1948 májusától. Célként tűzték ki, 

hogy október végéig a minisztériumot, a felügyeleti hálózatot, valamint az OSZMT-t 

átvizsgálják, és a „szükséges személycseréket” végrehajtsák.
581

 E folyamatnak 

„eredményességét” hűen tükrözik egy, a szeptemberi jelentésben feltüntetett számok. Míg 

áprilisban a főosztályon dolgozó 21 főből hat kommunista, két szociáldemokrata, tizenegy 

parasztpárti és két kisgazda személy volt, addig október végére el akarták érni, hogy a 

főosztályon dolgozó 21 személyből 13 személy a kommunista párt tagjaként 

tevékenykedjen, 8-at pedig a parasztpárt delegáljon. 

1948. április 

Pártok Felügyelők Előadók 
Irodai 

személyzet 
Altisztek 

Máshova 

kirendelt 

tagok 
Összesen 

MKP/MDP 4 16 4 3 1 28 

SzDP 11 20 8 - 1 40 

NPP 20 24 4 1 11 60 

FKP 5 11 4 - - 20 

Pártonkívüli - 29 26 2 3 60 

Összesen 40 100 46 6 16 208 

7. táblázat: A szabadművelődés területén dolgozók létszáma és párthovatartozása 1948 áprilisában 

                                                           
579

 Kállay szerint ugyanis az „Actio Chatolica szabadművelődési rendezvényekkel hálózza be az egész 

országot és kiadványsorozatával akadályozza a demokratikus szellem kibontakozását.” (Nemzetgyűlés 

Naplója, 1948. III. kötet, 504.o.) 
580

 Nemzetgyűlés Naplója, 1948. III. kötet, 671.o. 
581

 MOL M-KS 276. f. 65.cs./341. ő. e. 
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1948. augusztus 

Pártok Felügyelők Előadók 
Irodai 

személyzet 
Altisztek 

Máshova 

kirendelt 

tagok 
Összesen 

MDP 24 44 16 4 2 90 

NPP 12 27 4 - 9 52 

FKP 3 8 5 - - 16 

Pártonkívüli 1 30 28 2 2 63 

Összesen 40 109 53 6 13 221 
 
8. táblázat: A szabadművelődés területén dolgozók létszáma és párthovatartozása 1948 augusztusában 

 

 

A 221 fős szabadművelődési létszámhoz a dokumentumban hozzáadták a 

közeljövőben beosztásba kerülő 16 kommunista és 2 fő parasztpárti személyt, akikkel 

összesen 237 főre növekedett a népművelésben közvetlenül dolgozók száma. Kerékgyártó 

Elemér
582

 kimutatásában kendőzetlenül fogalmazta meg a stratégiát: „Az apparátus 

megszállása tehát számszerűleg is kimutatható, azonban ezen a területen tovább kell 

mennünk, főként az előadók létszámában szereplő pártonkívüliek vonalán.”
583

 

Ezekből a részletekből érezhető volt az a folyamat, mely során az MKP 

művelődéspolitikája megváltozott, célként a szabadművelődés visszaszorítását állítva. 

1948 elején már a kommunista népművelés-koncepció középpontjában is a centralizált 

irányítás, a központi direktíváknak való megfelelés, a szocializmus eszmerendszerének 

propagálása és a szovjet kulturális minta átvétele állt, ami már nem hagyott teret a 

szocialista kultúrán kívüli irányzatoknak. Ezt a célrendszert követte 1948 nyarától a 

Magyar Dolgozók Pártja is. 

 

4.1.4. A Nemzeti Parasztpárt kulturális törekvései 1947/48 fordulóján 
 

 Az NPP 1947. május 11-én, Mezőtúron tartotta éves seregszemléjét, ahol egyebek 

mellett arról is döntöttek, hogy kellő távolságot tartanak majd a kommunista (és a 

kisgazda) párttól. Az önálló politikai erővé válás kísérlete azonban nem volt túl sikeres, 

                                                           
582

 Kerékgyártó Elemér (1918-1962) 1945 után a közigazgatásban, az egyetemi ifjúsági mozgalomban, majd 

a pártközpontban tevékenykedett Szegeden, későbbiekben az ELTE-n vezette a marxista-leninista, ill. 

filozófiai tanszéket. A háború utáni az első adandó alkalommal csatlakozott a kommunistákhoz, 1947-re már 

a párt első titkárának, Rákosi Mátyásnak a személyi titkára lett. 1948-ban nevezték ki a VKM VIII/2. 

ügyosztály élére. 
583

 MOL M-KS 276. f. 65.cs./341. ő.e. 
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hiszen az augusztusi választáson „csupán” 8,3 %-ot kapott a párt. Veres Péter továbbra is a 

párt függetlenségét (vagy annak látszatát) próbálta fenntartani, ami 1948 tavaszán a 

szövetkezeti modell elleni fellépésében is megmutatkozott. Veres Péter véleménye – 

melyet a Paraszti jövendő című könyvében fejtett ki – szerint a szabadművelődés feladata a 

falvak gazdasági és kulturális mozgósítása (Kovalcsik, 2003. 729. o.) Kiállt a párt 

autonómiája mellett. Az MKP-ba való beolvadásának gondolatát is elutasítva 

hangsúlyozta, hogy a pártoknak a magyar nemzeti érdekeket kellene képviselniük. A 

politikus befolyását ezek a nem éppen az akkor domináns „baloldaliságot” tükröző 

megnyilvánulásai csökkentették, aminek egyenes következménye volt, hogy 1948 

szeptemberében távozni kényszerült a honvédelmi tárca éléről. Veres politikai 

tevékenységének háttérbe szorításával az NPP szerepe is csökkent. E folyamat 1949-ben 

csúcsosodott ki. Az NPP részvételével 1949. februárban alakult meg a Magyar 

Függetlenségi Népfront, amely az önálló identitás elvesztését is jelentette (Papp, 2012). 

A parasztpárton belül 1947/48 fordulóján is két részből állt a kulturális munka, 

amelynek egyik részét a – más szervezethez hasonlóan – pártiskola végezte azzal a céllal, 

hogy a párt vezető és szervező embereinek ideológiai „képzést” adjon.  A munka másik 

irányvonalát a propagandajellegű tevékenységek jelentették, amivel a pártonkívüliek felé 

kívántak nyitni.
584

  Az utóbbi munkakörbe sorolták be az ún. Parasztiskolát
585

 valamint 

azokat az előadásokat, önképzőköröket, műsoros esteket, amelyeknek hatósugarai 

érintették a szabadművelődést. A propagandaosztály kiadványok szerkesztésén kívül a 

parasztiskolák szervezésével kívánta befolyásolni a szabadművelődést.
586

 A paraszti 

„értékek” kultúráját továbbra is a városi kultúra „korcs szüleményeivel” állították szembe, 

viszont felvállalták a polgári kultúra pozitívumainak a parasztok felé való terjesztését. A 

Kultúrközpont feladata volt ezen felül a magyar és a világirodalom alkotásainak 

összegyűjtése is.  

                                                           
584

 PIL 284 f. 6./30. ő. e. 
585

 A parasztiskolák előadás-tematikáját is meghatározták. 4 előadást a magyar történelemről, 4 előadást 

világtörténelemről, illetve a parasztság, munkásság, értelmiségiek helyzetéről tartottak. 1 előadás a technika 

mai eredményeiről, 3 előadás magyar irodalomból, 3 előadás művészetekről szólt, valamint egy előadás 

témája az időszerű szövetkezeti, pénzügyi, jogi, közigazgatási témákat vetette fel. 
586

 Itt hívták fel a figyelmet arra, hogyan kell a Parasztiskolában a párt szerepét taglalni. „Itt akkor szolgáljuk 

leginkább a propaganda céljait, ha minél kevesebbet beszélünk arról, hogy a parasztiskolát a Parasztpárt 

szervezi. Ezt soha ne hangoztassuk feleslegesen a nyilvánosság előtt, viszont azoknak, akik már részt vesznek 

a tanfolyamokon, alkalmas, szerény formában említsük meg ezt. Mert a parasztiskola megindításával 

pártunknak valóban az a célja, hogy a dolgozó parasztság egyetemes érdekét szolgálja pártállásra való 

tekintet nélkül.” (PIL 284 f. 6./30. ő. e.) 
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Az NPP szabadművelődéshez való viszonyának változását érzékelteti a párt 

parlamenti képviselőjének Tomasovszky Andrásnak a Minisztérium költségvetési 

vitanapján tartott felszólalása. A Tisztelt Ház előtt bírálta – de végső soron elfogadta – a 

szabadművelődésre szánt források mértékét. Külön felhívta a figyelmet a kultúrházak és a 

népiskolák támogatásának fontosságára, miközben egyetértett azon MKP-s véleménnyel, 

mely szerint a szabadművelődési kar megbízhatatlan.
587

  

 

4.2. A szabadművelődés csúcsszervezeteinek tevékenysége 
 

4.2.1. Ortutay Gyula a szabadművelődésről alkotott képe 
 

Ortutay Gyula
588

 1947. március 14-én vette át – pártközi egyeztetés után
589

 – 

kisgazdapárti politikusként elődjétől a VKM vezetését. Miniszteri tevékenysége és 

személyisége egyaránt megosztotta a közvéleményt és a szakmát.
590

 Nemrég kiadott 

Naplójában
591

 sajnos a minisztersége alatti évekről nincsenek feljegyzések, így e 

dokumentumból nem kapunk közvetlen információkat az akkori népműveléssel 

kapcsolatos elgondolásairól. 

A neves néprajzkutató 1937-ben megjelent „Magyar népismeret” című munkájában 

foglalta össze a paraszti kultúrával kapcsolatos azon nézeteit, melyek szerint annak három 

determinánsa van, s amelyek keretet adnak a művelődési lehetőségeknek is. Az egyén és a 

közösség kapcsolata és a „totális” primitív szemlélet mellett a vallásosság határozza meg a 

parasztság mindennapjait.
592

 Viszont e „három pillér” felbomlási folyamata elkezdődött – 

Ortutay szerint –, azzal, hogy a közösségen belül megjelent az individuum, mint 
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 Nemzetgyűlés Naplója, 1948. III. kötet, 660.o. 
588

Ortutay Gyula a miniszteri posztot egészen 1950. február 24-ig töltötte be. 
589

 E tárgyalásokról szóló dokumentumokat lsd. PIL 284. f. 2./12. ő.e. 
590

 Erre jó példa Simon József, aki 1947 szeptemberében került a VKM-hez, az általános iskolai főosztály 

előadója és a következőként jellemezte Ortutayt: „igen ügyes ember, aki úgy végzi a munkáját, mintha 

dolgozna is. A problémákat csak felületesen ismeri, de fontoskodik. Azt hiszem, nem csinál semmit, csupán 

intrikuskodik. Ügyesen vezeti félre a közvéleményt. Féltékeny, hiú ember, központi gondolata: saját maga. 

Kétségen kívül őszinte demokrata, mindig hangsúlyozza a Magyar Dolgozók Pártjához és a kommunistákhoz 

való jó viszonyulását. Bár ebben van némi hencegés is. A minisztérium egész munkájával keveset törődik. 

Egyetlen területet tart magának: az egyetemi és főiskolai ügyeket. Meg a személyi ügyekben is kontárkodik” 

(MOL 276 f. 11. cs. 46. öe. 20. o.) 
591

 Ortutay Gyula: Napló 1–3. (1938–1954; 1955–1966; 1967–1977) 2009 (1–2.); 2010 (3.) 
592

 Az egyén és közösség kapcsolatára jellemző, hogy az individuum javaslatai, alkotásai csak akkor 

érvényesülhetnek, ha azt a közösség jóváhagyta, legitimizálta. Eközben az egyén a közösségi törvény 

megvalósítója is egyben. A „totális” primitív szemlélet Ortutay szerint a valóság és a „mágia praktikái” 

valamint a paraszti hiedelemvilág egybefonódásából ered. A paraszti vallásosság jellegzetessége pedig a 

laikus hiedelemvilág és a puritán etikai elemek. 
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kifejezésorma, valamint, hogy meghonosodott az ezt magában hordozó egyéni stílus is. 

Ennek eredményeként zavarossá váltak a paraszti réteg művelődési szokásai. Ezt a 

helyzetet még bonyolítja – vallotta a kultúrpolitikus – a paraszti társadalom széttagoltsága, 

hiszen amíg a kis- és középbirtokos parasztság kapitalista és a kispolgári szemlélet 

irányába fejlődik, addig a törpebirtokosok valamint a nincstelenek a „proletár, az 

osztályöntudatra ébredt munkásság érdekeit tartja követendőnek”. (Ortutay, 1937. 75.o.) 

A jövőbeli tendenciákat felvázolva megállapította a néprajzkutató, hogy „ez az utóbbi 

tendencia a határozottabb s a parasztság politikai és társadalmi akaratának erősebb 

kifejezője. Sokkal több lehetősége van a jövőt illetően, mint a kapitalista-kispolgári 

irányultságnak” (Ortutay, 1937. 76. o.). 

Az 1940-ben írt „Néprajz és közműveltség” című művében hívta fel a figyelmet a 

paraszti művelődés megismerésének ellentmondásaira. Szerinte, ugyanis amíg a magyar 

nép felemeléséről gondolkozók (mint pl. Tessedik Sámuel, Berzeviczy Gergely, Eötvös 

József) a nép kiművelését tűzték ki célkén, addig a néprajztudomány volt és jelenkori 

művelői a magyar művelődést szerették volna a paraszti kulturába beintegrálni. (Ortutay, 

1940).  

Az 1945-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem által rendezett demokráciáról 

szóló előadássorozaton elhangzott beszédében
593

 érintette a népművelés témakörét, 

anélkül, hogy felvázolta volna a témában rejlő lehetőségeket, vagy feladatokat. Viszont a 

beszélt a parasztság művelődésbeli felzárkóztatásának fontosságáról, ugyanis ha a föld 

mellé nem kap ez a társadalmi réteg értelmi eszközöket, akkor releváns kérdésként merül 

fel, hogy meg tudja-e tartani a földet, vagy be tud-e kapcsolódni az ország újjáépítésének 

folyamatába. A nevelés célját a következőkben látta: „a maga képességeit harmonikusan és 

lehető teljességében kifejteni tudó, öntudatos magyar ember, akik ezekben a képességeiben 

társadalmáért vállalandó kötelességeinek eszközét és nem egyéni kiváltságainak 

lehetőségeit találja meg.” (Ortutay, 1945a 115.o.). Az előadás befejező részében csak 

utalást tett a népművelésre, illetve a népfőiskolák kérdésére. Mondataiból jól érzékelhető 

ezen irányvonalak elhanyagolhatósága (a közoktatás szintereihez képest), jelezve, hogy 

„úgy érezzük, ezek a gondok társadalmunk, nevelésügyünk átmeneti feladatai közé 

tartoznak (…) Ezek léte, élete addig tart, amíg az új nevelés egységesen nem irányítja 

egész nemzetünk jövő művelődését.” (Ortutay, 1945a 137.o.). 
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 Az előadás anyaga 1943-1945 között készült „Új magyar köznevelés” címmel, amely a kisgazdapárt 

1945-ös pártprogram részét képezte. A dokumentum megszületésében Ortutay Gyula köszönetet mondott 

Baróti Dezsőnek, Tolnai Gábornak, Radnóti Miklósnak illetve Novák Károlynak. (Ortutay, 1949. 24-48. o.) 
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A Magyar Néprajzi Társaság 1946. április 24-i közgyűlésén elmondott beszédében 

is kijelentette, hogy a parasztság felszabadítása és földhöz juttatása mellett minden más 

feladat eltörpül. Legfontosabb kulturális teendőnek nem a művelődésbeli elmaradottság 

felszámolását említette, hanem az országon belüli migráció vizsgálatát és a magyarságtudat 

lényegi elemeinek tisztázását tekintette. 

Ortutaynak, mint folkloristának kultuszminiszteri kinevezése a népiesek táborában 

optimizmust keltett, hiszen tőle várták a parasztkultúra művelődéspolitikájának 

alapkoncepciójává tételét. Azonban a tárca új vezetője nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket. Művelődéspolitikai elképzeléseit ekkor már a baloldali (szocialista) eszme 

itatta át. Ez azért sem meglepő, mert már az 1945. március 7-én megtartott MKP 

vezetőségi ülésen jóváhagyták Ortutay Gyula titkos belépését a pártba
594

 azzal a 

kritériummal, hogy tagsági könyvét más névre állítsák ki (Donáth, 2008a. 84. o.).  

Az új miniszter már 1947. május 17-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében az 

OKT, OSZMT, MTA, MNMI, MOB, Magyar Művészeti Tanács, Nemzeti Sportbizottság 

együttes ülésén ismertette művelődéspolitika alapelveit. Beszédében nyomatékosította a 

helyi közösségek autonómiájának és önigazgatásának tiszteletben tartása mellett az állam 

programfinanszírozó szerepét. Kiemelte ugyan, hogy a műveltség alapjává a magyar népet 

és annak műveltséget kell tenni, viszont – ahogy fogalmazott – „a népi csak az alap, a 

kiindulás (…) nem pedig a végső cél és az egyetlen tartalom” (Ortutay, 1947). Itt 

figyelmeztetett arra, hogy „a koalíciós politika – most már igazán jól tudjuk – kiegyezés, 

bizonytalan határidőre kötött kompromisszum, politikai szerződés, amelyet fel lehet 

mondani, s amely a politikai erőviszonyok váltakozó játéka követtében bármikor fel is 

bomolhat” (Ortutay, 1947. 7. o.) A népiességről – burkoltan a szabadművelődés addigi 

irányvonaláról – kritikusan kijelentette, hogy azok, akik a magyar művelődés alapjának, 

tartalmának és céljának is ezt állítják be, azok elhibázott felfogást képviselnek. 

A szűkebben vett szabadművelődésről a költségvetési tervezet tárgyalásánál 

kifejtette, hogy „a dologi természetű kiadásoknál az általános iskola 3%-ról 17,8%-ra fog 

felugrani, a szabadművelődés 0,4%-ról 8,2%-ra, a diákjóléti célokra, népi kollégiumokra, 
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 A kommunista vezetők azért is engedélyezhették a pártba való belépését, mert ekkorra már Ortutay a 

Magyar Rádiót és a Magyar Távirati Irodát integráló Magyar Központi Híradó elnöki tisztét töltötte be, 

amely propaganda szempontból fontos pozíciónak tűnhetett. 
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mind az állami, mind a NÉKOSZ
595

, MAKE
596

 kollégiumokra vonatkozóan 4,1%-ről 

14,1%-ra fog emelkedni az arányszám.” (Ortutay, 1947, 37.o.) 

Végső soron a szabadművelődésnek a tárcavezető szerint három célt kell 

szolgálnia. Egyrészt olvasókká, másrészt zeneértőkké, valamint „műveltség értékelővé” 

kell a tömegeket nevelnie. (Ortutay, 1947. 40.o.) 

A miniszter az elméleti koncepciók helyett a gyakorlatban megvalósuló 

szabadművelődésről adott képet az országgyűlés 1948. február 23-i ülésén elhangzott 

felszólalásában. Állítása szerint „a szabadművelődés átszervezése hónapok óta 

folyamatban van. (…) Nem könnyű munka ez. (…) csak arra mutatok rá, hogy a szabad 

művelődés terén a közoktatási kormányzat megtalálta már azokat a módszereket és 

érvényesíteni is fogja, hogy seminő egyoldalúság, seminő poitikai egyoldalúság, seminő 

téves, úgynevezett mély-magyar hibás szemlélet nem fogja a magyar közoktatás és 

felsőoktatás fontos ügyét hátrálni.”
597

 

A parlamentben másnap is bírálta a szabadművelődést irányító szervezetek 

munkáját, azokat „reakciós” intézményeknek minősítve. Kijelentette, hogy „a 

szabadművelődés ürügyén valóban igen sokan reakciós és jobboldali politikát akartak 

folytatni és folytattak is. A minisztérium szabadművelődési oktatási karba befurakodott 

jobboldali reakciósok kiseprésére a legkérhetetlenebbül mindent elkövet. De meg kell 

mondanom azt is, hogy a szabad művelésnek vannak olyan szektorai, mint a felekezeti 

szabadművelődés szektora, ahol nem mindig tapasztalhatunk megnyugtató 

jelenségeket.”
598

 Ezen felszólalások is mutatják az Ortutay által vezetett minisztérium 

„hatékonyságát”, hiszen az akkor már közel egy éve regnáló miniszter a beszédeiben 

„bevallotta”, hogy ezen a területen még nem valósult meg az MKP által szorgalmazott 

„reakciótlanítás”.
599
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 NÉKOSz (Népi Kollégiumok Országos Szövetsége) Az MKP és az NPP támogatását élvező szervezet, 

melynek célja a paraszti és munkás tehetséges fiatalok felkarolása volt. 1948-as megszűntetésének egyik fő 

oka a MADISz-szal való rivalizálása volt. A szervezet történetéről bővebben lásd: Pataki Ferenc (2005): A 

Nékosz-legenda, Osiris, Budapest 
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 A mozaikszó a kisgazdapárt által létrehozott Magyar Kollégiumi Egyesületet takarta. A szervezet 1948 

márciusában csatlakozott a NÉKOSZ-hoz. 
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 Országgyűlési Napló, III. kötet, 1948. 586. o. 
598

 Országgyűlési Napló, III. kötet, 1948. 671. o. 
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 A cikkeit Vajda György Mihály publikálta Ortutay minisztersége első évének teljesítményeiről a 

Köznevelés folyóiratban. A szabadművelődéssel kapcsolatban megállapította, hogy „a múlt évben a 

minisztérium 200 analfabéta-tanfolyamot, 1800 közművelődési tanfolyamot és 192 különféle fokú 

szabadiskolát tartott fenn.” (V.Gy.M., 1948. 99. o.) 
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Érdekes adalék lehet Ortutay Gyula szabadművelődésről alkotott nézeteihez a IV. 

Egyetemes Tanügyi Kongresszuson elmondott beszéde. Az 1948. július 20-án megnyitott 

konferencián,– melyet Kelemen Elemér „fantomkongresszusnak” nevezett – a miniszter 

ünnepi beszédében az oktatásban lezajló változások interpretálása mellett az egyházi és a 

paraszti hagyományok összevetésére is vállalkozott (Kelemen, 2008). Ezzel kapcsolatosan 

figyelmeztette a pedagógusokat, hogy a népi demokráciában „harcolni kell” a kártékony 

parasztmítosz ellen, valamint tagadta, hogy a parasztság hagyományos műveltsége egyben 

az egyetemes magyar műveltség lenne. 
600

  

Az Új Szántás 1948 nyári számában jelent meg a kultuszminiszter „A 

szabadművelődés egységes frontja” című írása, melyben már az MDP a népművelés felé 

támasztott elvárásait összegezte. Ezek alapján a szabadművelődésnek az általános 

műveltség mélyítése mellett a helyi igényeket kielégítő szaktudás átadását is fel kell 

vállalnia. Az akkor divatos terminológia mögött már kiérződött az egységesítésre, a 

központosításra való törekvés is. Ugyan még a „mind a magyar, mind az európai 

műveltség” átadását hangoztatta feladatként, viszont az újonnan felállított Tárcaközi 

Bizottság mely „egy olyan szabadművelődési program munkatervet is már kidolgozott, 

amely a helyi szerveknek olyan utasításokat ad, amely segítségével megvalósítható ez a 

grandiózus terv”. (Ortutay, 1948. 327. o.) Ezzel próbálta meg igazolni a központosításra 

irányuló állami lépeseket. 

A miniszter bukását – Bolvári Takács Gábor (2010) szerint – Révai József által 

vezetett Népművelési Minisztérium felállítása mellett az MDP Központi Vezetőségének 

1950. március 29-i, a VKM munkájával kapcsolatos határozata pecsételte meg, hiszen 

ebben a dokumentumban rögzítették, hogy – idézi Bolvári – „a köznevelésügy terén 

mutatkozó elmaradás fő oka: az ellenség kártevő, szabotáló tevékenysége és a népi 

demokrácia ellen irányuló aknamunkája”.
601

   

 

4.2.2. A VKM Szabadművelődési Ügyosztályának átszervezése 1947-ben 
 

Ortutay Gyula 1947 júniusában kiadta a Minisztérium a felszabadulás utáni 

negyedik teljes ügy- és személyi beosztását. A 4222/1947 VKM rendelet alapján, – az 
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 A szabadművelődés hírei (1948), Köznevelés, 4. 15. sz. 367-368. 
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 Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának és Szervező Bizottságának 

fontosabb határozatai. Pártépítés Kiskönyvtára 25. szám. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1951. 176–177. o. 
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átláthatóság érdekében – az addig működő ügyosztályokat főosztályokká alakították, 

amelyeken belül önálló ügyosztályokat szerveztek. A rendelet szerint a Szabadművelődési 

Ügyosztályt is átalakították Szabadművelődési Főosztállyá, melynek munkáját három 

ügyosztály között osztották fel. A főosztály vezetője továbbra is Gombos Ferenc maradt, 

Kovács Máté lett a főosztály felülvizsgálója. Eközben az államtitkárok posztján változás 

történt Simon László leváltásával.
602

 A főosztály szerkezetét a következőképpen alakították 

át:  

 VIII/1. ügyosztály, melynek feladatköre kiterjedt a szabadművelődés elvi, 

tanulmányi és módszertani kérdéseire, amely magába foglalta a szabadművelődési 

munkaterv ellenőrzésén kívül a szabadművelődésben használható kultúra- terjesztés 

eszközeit valamint a különböző kiadványok, népkönyvtárak, film, színjátszás, rádió 

felügyeletét. Ügyosztályvezetőjévé dr. Sebestyén Géza miniszteri osztálytanácsost 

nevezték ki, akivel együtt a szervezet létszáma 8 fő volt. 

 VIII/2. ügyosztály volt felelős a szabadművelődés szervezeti, személyi és dologi 

ügyeiért, ami kiegészült az önkormányzatok, egyházak, társadalmi egyesületek 

szabadművelődési szerveinek támogatásával és felügyeletével. Az Országos 

Szabadművelődési Tanáccsal, oktatófilm és kultúrfilmekkel kapcsolatos ügyek 

intézése tartozott még a hatáskörébe. Ügyosztályvezetője dr. Vidacs Aladár miniszter 

biztosi tanácsos lett, aki alá 7 fő tartozott. 

 VIII/3. ügyosztály profilja a szabadiskolák és szabadművelődési tanfolyamok 

szervezése, tanulmányi, személyi, dologi ügyei és felügyelete volt. Vezetőjének dr. 

Szathmáry Lajos gimnáziumi tanárt nevezték ki, akivel együtt összesen 8-an 

dolgoztak az új ügyosztályon (Welker, 1984). 

Ortutay Gyula a demokratikus átalakulás követelményeinek megfelelően óhajtotta 

programját megvalósítani, amiben az értelmiségnek külön feladatot szánt. Kijelentette – 

idézi Horváth Márton -, hogy „mi azt akarjuk, hogy (…) az értelmiség vállalja azt a 

feladatot, hogy annak a munkás- és parasztosztálynak szolgálója és egyben végső 

eszmeinek kifejezője, amelyért élnie kell, amelyből adatott” (Horváth, 1975.53. o.) Az új 

formálisan az FKgP-t képviselő miniszter az MKP által készített 3 éves tervben leírtakkal 
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1947 nyarán a VKM-en dolgozó államtitkárok pártbeli megoszlása a következő volt: Dr. Alexits György 

politikai államtitkár (MKP), Dr. Kovács Máté politikai államtitkár (NPP), Dr. Bassala Zoltán adminisztratív 
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egyetértett, annak a művelődéssel kapcsolatos pontjainak megvalósítására törekedett.
603

 

Ennek érdekében alakította ki a VKM Elnöki Osztályán belül az ún. „tervügyi csoportot” 

(T. Kiss, 1993). 

A tárcavezető 1948. április 9-ével hirdette ki a minisztérium új ügy- és személyzeti 

beosztását a „közoktatásügyünk és művelődéspolitikánk célkitűzéseinek és ezáltal népünk 

művelődési színvonalának fokozatos emelése érdekében.” – idézi Welker (1984). Ez az 

átszervezés érintette a Szabadművelődési Főosztályt is, igaz csak személycserék történtek, 

az ügyosztályok tevékenységi köreit változatlanul hagyták. A főosztály vezetője Gombos 

Ferenc maradt, viszont a három ügyosztályvezetőből csak egy maradt a helyén. Amíg a 

VIII/1 ügyosztály
604

 új vezetője K. Nagy István, VIII/2 egységé
605

 pedig Kerékgyártó 

Elemér lett, addig a VIII/3 ügyosztály
606

 vezetőjeként tovább dolgozhatott Szathmáry 

Lajos, ahogy Kovács Máté államtitkárt is meghagyták a főosztály felülvizsgálójának. 

 

4.2.3. A VKM VIII. ügyosztályának tevékenysége az 1947/48-as tanévben 
 

4.2.3.1. Új irányvonal megjelenése a főosztály munkájában 
 

A főosztály tevékenységi orientációjában bekövetkezett változást jól érzékeltette 

Gombos Ferenc az Új Szántás folyóiratban 1947 augusztusában megjelent cikke, ahol 

önkritikát gyakorolva fogalmazta meg, hogy „nem vagyok marxista, nem érthet hát félre 

senki, ha azt mondom: durva tévedés volt annyi időn át tudomást nem venni a marxizmus 

nagy igazságait. (…) Sajnos ma is sokan vannak még e hazában, akik súlyosan elítélik 

Marxot az osztályharc «felfedezéséért».” (Gombos, 1947c. 451. o.) 

A VIII. Szabadművelődési Főosztálya – a minisztérium egészéhez hasonlóan – még 

1947 elején kidolgozta a maga 3 éves tervét,
607

 amelyben a feladatokat három reszortra, a 

szervezeti, a művelődési feladatokra valamint a sajátos oktatási formák (szabadiskolák) 

szervezéséhez kapcsolódó teendőkre osztották fel.  

                                                           
603

 A művelődésre fordítandó összeget a 3 éves terv 332 millió forintban határozta meg. 
604

 Az ügyosztály dolgozói: Lengyel Balázs, Czeglédy Éva, Tárnok János, Komáromy József, Jablánczay 

László. 
605

 A részlegen dr. Kisasszondy Kázmér, Duray László, Kollár Ferenc, Luhn Erzsébet,  Érczes Istvánné, 

Veres Ilona, Bártfai Gizella dolgozott. 
606

 Az egység beosztottai Módis László, Batta János, Hetényi Rezsőné, Szabóné Veres Jolán voltak. 
607

 OSZK Kt. 210/23 
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A 3 éves terv kidolgozása mellett meghatározta a felügyelők felé támasztott feladatok körét 

is.
608

 Hangsúlyozták, hogy minden eszközt be kell vetniük a 3 éves terv propagálásába.
609

 

Felszólították a szabadművelődés munkatársait, hogy vállaljanak aktív részt azon 

tervbizottságok tevékenységeiben, amelyek a vármegye 3 éves terének kereteinek 

kialakításáért felelősek.  

Az új, 1947/48-as tanévben nemcsak a 3 éves terv propagálásának feladata hozott 

újdonságot a felügyelők számára, hanem az is, hogy ekkortól kezdve az éves munkaterv és 

a havi jelentések elkészítése mellett még a megrendezésre kerülő tanfolyamok tematikáját 

is fel kellett küldeniük a minisztériumba. A tárca 1948. február 11-i levélben
610

 pedig arról 

értesítette a felügyelőket, hogy az Actio Catholica által az 1947/48 évre közreadott 

szabadművelődési anyagát az OSZMT demokráciaellenesnek minősítette. (Idei, 1986). 

A fenti példa is érzékelteti azt a nyomást, amit a Szabadművelődési Főosztály sem 

hagyhatott figyelmen kívül. 1948 elején kiadott művelődési programjából tisztán 

kiolvashatóak azok a tendenciák, amelyek a későbbi hónapok munkáit is befolyásolták. 

Ekkor már burkoltan ugyan, de a főosztálynak önkritikát kellett gyakorolnia. A 

munkatervben megfogalmazottak szerint azokkal a csúcsszervezetekkel kell felvenniük a 

kapcsolatot, amelyeket a „politikai hatalom sorozatosan épít ki”. Ez megmutatta, hogy a 

szabadművelődés állami irányító testületének mozgásterét már más, „magasabb politikai 

célok” determinálják. Az állami hálózatot működtető szabadművelődési személyzet 

„összetételét” is kritikával illette a főosztály: „A jövőben fokozott erővel törekszünk arra, 

hogy az ügyvezetői megbízást értelmes paraszt és munkásembereknek adjuk, a használható 

pedagógusokat pedig nevelő és előadói munkába fogjuk be és képezzük ki!”
611

  

A program közvetve érintette a főosztály és az OSZMT kapcsolatát is. Mivel 

megállapították a tanácsról, hogy a rábízott tudományos jellegű és a társadalmi 

szervezéssel kapcsolatos feladatait nem tudta ellátni, így a szervezet munkáját 

későbbiekben tanácsadói szerepre redukálják le. Véleményük szerint a tudományos 

feladatokat a Népi Művelődési Intézetnek, a társadalmi szervezéssel kapcsolatos teendőket 

pedig a Magyar Művelődési Szövetségnek kellene átvállalnia. A szabadiskolákkal 
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  MOL XIX-J-1-i 39. doboz, 96.941/1947. VII. 2. VIII. ügyosztály 
609

 A 3 éves terv propagálását alátámasztva kijelenti a dokumentum, hogy „Zrínyi óta nem tudjuk megtanulni, 

hogy csak saját erőink mozgósítása emelhet fel bennünket. A hároméves terv annak a jelképe, hogy a nemzet 

végre az ábrándozás világából az alkotás világába óhajt lépni.” (MOL XIX-J-1-i 39. doboz, 96.941/1947. 

VII. 2. VIII. ügyosztály) 
610

 95/1948 VKM 79.646/1947 sz. leirata 
611

 OSZK Kt. 210/23 
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kapcsolatosan pedig kifejtették, hogy addig ugyan az egyházaknak is joga volt ilyen jellegű 

intézmények fenntartása, viszont már időszerű lenne az egyházi és az állami szabadiskolák 

szétválasztása. Továbbá felmerült más főosztályok részére egyes részfeladatok 

átdelegálása is.
612

  

A központosításra való törekvés abban is megmutatkozott, hogy javaslat szintjén 

1948 februárjában felmerült a Budapesten működő ún. Székesfőváros Népművelés 

Bizottsága addigi autonóm módon végzett munkájának a VKM részéről történő állami 

ellenőrzésének gondolata.  

Gombos Ferenc az Új Szántás 1948. áprilisi számában megjelent cikkében 

rávilágított a szabadművelődésben (és a főosztály működésében) akkor zajló folyamatokra. 

Egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a társadalmi fejlődés felgyorsult, ami 

szükségszerű eltolódásokat von maga után a művelődésben is (Gombos, 1948b). Mivel a 

művelődés szorosan kapcsolódik a társadalomhoz, politikához, gazdasághoz, így annak 

szereplői csak úgy lehetnek sikeresek ha „munkájukkal szervesen kapcsolódnak bele a 

társadalom építésének szolgálatába” (Gombos, 1948b. 202. o.).  

Az új irányelvek szerint a főosztály munkája a következőképpen módosult: 

1. Művelődési munkának szoros kapcsolatot kell tartania a társadalommal, mivel 

annak fejlődése gyorsabb és radikálisabb.  

2. A „nagy koncentrációs törekvés sodrába a művelődési munkának is be kell 

kerülnie.” Ezt célozza, hogy az OSZMT szakminisztériumokkal közös munkát 

tervez. 

3. Azt a nézetet kell terjeszteni, mely szerint csak a társadalmi és gazdasági 

mozzanatokkal szorosan összefüggő kultúrának van létjogosultsága.  

4. „A szabadművelődési mozgalomnak széles hullámokat vető tömegmozgalommá 

kell válnia.” 

 A cikk önkritikusan folytatódott, ahol a főosztályvezető úgy összegezte szervezete 

addigi működését, hogy annak eredményét nagyon nehéz mérni, hiszen a „művelődési 
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 A főosztály javaslata szerint 1. Az Iskolai Főosztálynak át kell vennie a szabadművelődési főosztálytól az 

analfabéták oktatásának feladatát.2. A művészeti főosztállyal tisztázni kell a képzőművészeti szabadiskolák, 

az őstehetségek, a szabadszínjátszás, tájszínház, népművészet, a demokrácia kultúrnapja és a 

művészegyesületek kérdését. 3.A tudományos főosztállyal a múzeumok, a közműveltségi könyvtárak, a 

néprajzkutatás kérdéseit meg kell vitatni. 
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munka hatásai (…) a lélek titkos műhelyeiben zajlanak, ahová nem hatolhat el semmiféle 

külső ellenőrzés.” (Gombos, 1948b. 203. o.). Emellett négy pontban summázta azokat az 

okokat, amelyek hátráltatták a szabadművelődési munkát: 

1. Anyagiak hiánya (1947/48-as tanévre mindössze 10 millió forintot kapott a 

szabadművelődés, de az azt megelőző évben csupán ennek a felét fordította az 

állam ezekre a célokra) 

2. Személyzet hiánya: „mire a szabadművelődési státuszt felállítottuk, 

bekövetkezett a kinevezési tilalom, s a státuszt máig nem tudtuk betölteni (…) A régi 

értelmiségi réteg jórésze közömbösen, vagy ellenségesen áll szemben a 

demokráciával (…) a népi rétegekből fölemelkedő tehetségeket viszont a pártok és 

társadalmi szervek foglalták le maguk számára.” (Gombos, 1948b.204. o.) 

3. A múlt népművelési öröksége: azon a régi pedagógusok közül kerültek ki az 

ügyvezetők, akik a régi rendszerben nevelkedtek, s annak módszereivel nem tudtak 

szakítani. 

4. A felügyelők munkájától mind a pártok, szervezetek, mind az egyházak 

elzárkóztak, bizalmatlanul kezelték őket, mivel az állam kezét látták bennük. 

A szabadművelődés új alapokra helyezése a munkatársak felülvizsgálatát is 

magával hozta. Az Új Szántás hasábjain jelent meg az a cikk, amely a pedagógusok 

részvételi arányának jogosságát firtatta, az ügyvezetők szintjén
613

 kérdőjelezve meg a 

tanítói/tanári végzettségűek létjogosultságát. Kiemelte, hogy a központi vezetés eddig is 

azt kérte a felügyelőktől, hogy ne a pedagógusok körében keressék az ügyvezetők 

személyét, hanem a munkás és parasztszármazású tehetséges emberek közül válasszanak e 

posztokra, hiszen a pedagógusokra az előadói, nevelői szerepben számít a 

szabadművelődés.
614

 

Ennek az elgondolásnak egy szálát vitte tovább az a cikk is, amelyik a főosztály 

1948-as nyári terveit taglalva beharangozta a révfülöpi konferenciát, s kiemelt jelentőségű 

ügyként tűntette fel a nevelők átképzését.  Hangsúlyozta, hogy „revízió alá kell vennünk a 
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 Itt közölte azt is a főosztályvezető, hogy országos szinten egyetlen ügyvezető sem kapott még miniszteri 

kinevezést, sőt a munkájukért sem „illendő tiszteletdíjat”. 
614

 Ennek indokaként azt hozta fel a cikk írója, hogy „az ügyvezető (…) csupa olyan tevékenységet végez 

tehát, amelyhez elsősorban nem nagyobb műveltség vagy éppen tanítási, előadói készség szükséges, hanem 

szervezőképesség, agilitás, főleg több szabadidő, mint amennyivel a meglehetősen elfoglalt tanítói kar 

rendelkezik. (…) A minisztérium nem azért akarja őket felmenteni az ügyvezetés gondjai alól, mert nem tartja 

őket alkalmasnak erre a munkára, hanem azért, mert többre és jobbra akarja felhasználni erejüket.” ([Sine 

nomine], 1948a. 287. o.) 
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társadalom szabadművelődési munkájában eddig hangoztatott elveinket, s határozottabban 

meg kell rajzolnunk a tömegek nevelésének új irányvonalait.” ([Sine nomine], 1948b. 288. 

o.) 

A Szabadművelődési Híradó 1948. május 1-i számában jelent meg a VKM VIII. 

Főosztály első körlevele, melyben arról tájékoztatták – elsősorban – a felügyelőket, hogy a 

szabadművelődés keretei hamarosan megváltoznak, ezért „a jelenlegi jogszabályok által 

előírt fontosabb szervezéseket (pl. a tanácsok megalakítása és szervezése) egyelőre fel kell 

függeszteni. A meglévő tanácsokat is alapos vizsgálat alá kell vonni és a nem odavaló 

tagok kicseréléséről mielőbb gondoskodni kell.”
615

 

A főosztály a konferenciaszervezés mellett tervbe vette a szabadművelődési 

előadóknak szóló tanfolyamok megrendezését is az ország hét pontján (Sárospatakon, 

Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, Szentendrén, Győrött, Révfülöpön, Pécsett). 

 

4.2.3.2. A révfülöpi konferencia és a szabadművelődés kritikája 
 

A szabadművelődés történetének az egyik legjelentősebb fordulópontja a 

Révfülöpön
616

 megrendezett konferencia volt. Az értekezletet nemcsak egy állomásnak 

tekinthetjük, hanem egyenesen a korszak záróakkordjának, mivel a konferencia a 

szocialista népművelés hivatalos megjelenését készítette elő. 
617

 Két „turnusra” (1. csoport: 

1948. május 31. – június 5., valamint 2. csoport: június 7-12.) osztották fel a gyűlést, ahova 

már meg sem hívták az OSZMT vezetőjét, Karácsony Sándort. 
618
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 A körlevél szövege megjelent: Szabadművelődési Hiradó, 1948. május 1.  1-2. o. 
616

 Érdekes kérdésként merülhet fel a kutató számára a helyszín kiválasztásának miértje. Révfülöp, a 

Veszprém megyei balatonparti település adott otthont ekkor egy alsó fokú szabadiskolának, amit Fónay Tibor 

tanár, a helyi tanács elnöke vezetésével működik.  Örkény Sándor megyei szabadművelődési felügyelője 

szerint „Kulturális szempontból Révfülöp a vármegye legértékesebb községe!” (MOL XIX- I-1-i 46. doboz 

2786/1947 sz. VKM VIII. főüo.) Itt ezüstkalászos, női közműveltségi, illetve női szabó-varró tanfolyam 

működött. Másrészről pedig Révfülöpön az FM ezüstkalászos és kettős ezüstkalászos magyar állami 

gazdasági tanfolyamokat szervezett. A felügyelő jelentése szerint „Révfülöpön nagyon értékes 

munkaközösség működik. Szabadművelődésre határozottan előnyös az, hogy két mezőgazdasági tanfolyam 

szabadiskolaként működjék.” (MOL XIX- I-1-i 46. doboz 2880/1947 sz. VKM VIII. főüo.) Későbbiekben itt 

Szabadművelődési Akadémiát is szerveztek Varga Imre vezetésével. 
617

 A konferencián elhangzottakról lásd Új Szántás. 1948. 2. 6. sz. 366. o., 7. sz. 391-393. o., 8-9. sz. 465-

479.o. 
618

 Ortutay Gyula 1953. december 9-i naplóbejegyzésében szolgál adalékokkal Karácsony háttérbe 

állításának körülményeiről: „Karácsony Sándor által nevelt álbaloldali narodnyikok igen gyűlölnek engem, 

mert szerintük az én nyugdíjba küldő határozatom volt az, ami megölte «Sándor bácsit». (…) Senkit sem 

küldtem halálba, Karácsonyt se, bevallom arra sem emlékszem, hogy én nyugdíjaztattam. Úgy tudom, hogy 

csak a szabadművelődési főnökségét szüntettem meg, de az egyetemi tanárságát Darvas Jóska vette el.” 

(Ortutay, 2009. 441.) 
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A konferencián megjelent Ortutay Gyula is, aki előadásában – derül ki Szathmáry Lajos 

beszámolójából – figyelmeztette az egybegyűlteket arra, hogy a cél a szocialista tartalmú 

kultúra nemzeti formában való kiépítése, ami nem tűrheti meg sem a szektarianizmust, sem 

pedig az elszigetelt népi urbanizmust. (Dancs, 1988. 171. o.)  

 Az MKP álláspontját ezen az értekezleten E. Kovács Kálmán képviselte,
619

 akinek 

„A szabadművelődés kérdéseiről” címen tartott beszéde tulajdonképpen a konferencia 

központi előadásává vált.  Kiemelt szerepét az is bizonyítja, hogy szövegét az Új Szántás is 

leközölte. A kommunista politikus itt fejtette ki véleményét, amely mentén elindult a 

szabadművelődés megreformálása. Azért is érdemes ezt a beszédet részleteiben elemezni, 

mert itt megmutatkoznak azok a panelek, amelyek későbbi években oly jellemzők lesznek 

a kormány (művelődés) politikai retorikájában. E. Kovács előadásának elején kiemelte, 

hogy az egyházak „reakciós” politikája – mivel nem tudott már a közoktatás szintjén 

érvényesülni – egyre inkább a szabadművelődésre irányította a figyelmét. A kommunista 

politikus akkori „jóslata” miszerint „a szabadművelődésben a demokratikus és reakciós 

erők között tehát harcokra van kilátás. (…) Tudatosítanunk kell, hogy a szabadművelődés 

nem a «szabad társadalom öntevékenysége», hanem csatatér” későbbiekben valósággá 

vált (E. Kovács, 1948. 465., 468 o.).  

A pártpolitikus ezek után kritizálta mind az állami, mind pedig a társadalmi vonal 

két vezéregyéniségét, Gombos Ferencet és Karácsony Sándort: „Haladó demokratikus 

meggyőződésükhöz és magatartásukhoz nem fér kétség […] ha hibáztak is, az jórészt 

annak tudható be, hogy nem rendelkeztek egy olyan biztos iránytűvel, mint a marxista 

világnézet s a marxizmus-leninizmus elmélete, amely az úttörő munka közben a helyes 

irányt mutatta volna.” (E. Kovács, 1948. 466. o.). Az alkalmazott pedagógiai eljárásokkal 

kapcsolatosan kifejtette, hogy az inkább módszertanában mintsem politikai 

elképzeléseiben különbözött a Horthy-rendszer népművelésétől, amit az is tetézett, hogy 

összekeverték a kulturális téren jelentkező igényeket és a szükségleteket. Azt is szemükre 

vetette, hogy naivitásukból adódóan azt hitték, hogy az eddig elnyomott rétegek rögtön ki 

tudják alakítani művelődési igényeiket. A problémát az okozta, hogy így lehetőséget adtak 

a „selejtes” kultúra térhódításának. A kommunista politikus szerint ennek tovább nem 

szabad teret engedni. „A szabadművelődés csak a demokratikus erők teljes győzelme után 

lehet igazán a szabad társadalom öntevékenysége, amikor a reakciós erők hatalma az 
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 E. Kovács Kálmán mellett az előadók között volt Mód Aladár, Kerékgyártó Elemér, Szathmáry Lajos, K. 

Nagy István, Gombos Ferenc, Kovács Máté is. 
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egész világon megszűnik. Most a szabadművelődés a demokratikus és reakciós erők 

művelődési tevékenysége.” (E. Kovács, 1948. 467. o.) Felszólalása második felében 

bírálattal illette a kultúra romantikus szemléletét, visszautasítva azt az elvet, hogy a 

paraszti kultúra egyenlő lenne a magyar magas kultúrával s a népfőiskolákat pedig a régi 

rendszer maradványaként tűntette fel.  

Az OSZMT-vel kapcsolatban megállapította: legnagyobb hibája, hogy nem tudott 

egységes ideológiai és didaktikai alapot biztosítani a rendszernek. Mivel a politika 

résztvevőivel sem tudott együttműködni, így annak megreformálása elengedhetetlen. A 

felügyelők tevékenységét – és politikai hovatartozásukat – is kritikával illette. Ennek 

ellenére optimistán tekintett a jövőbe, mert „a pártok közötti vetélkedés megszűnése is 

újabb kádereket szabadít fel. Kívánatos, hogy a szabadművelődés szervezete felfrissüljön.” 

(E. Kovács, 1948. 475. o.) Előadása végén ismertette azokat az irányelveket, amelyek 

alapján meg kell reformálni a szabadművelődés állami és társadalmi vonalát. 

 A szabadművelődés egyik legfontosabb feladatának a gazdaság és a politika 

célkitűzéseihez igazodó demokratikus nemzeti egység ideológiai szintű alátámasztását 

tekintette. A szabadművelődésnek „nem lehet feladata pártprogramok rendszeres 

ismertetése, de feladata a társadalmi fejlődés mibenlétének és menetének tudatosítása. 

Ehhez a marxizmus alapfogalmainak, a munkásosztály világtörténelmi hivatásának az 

ismertetése szükséges…” - értekezett E. Kovács. Feladata viszont az általános 

természettudományos ismeretek átadása mellett a minél több szórakoztató esemény 

megrendezése. Végső soron „a szabadművelődés célja és feladata, hogy az egész 

iskolánkívüli (…) művelődésnek adjon irányt, keretet és lehetőséget. (…) Ennek érdekében 

a szabadművelődést az eddiginél jóval szorosabb kapcsolatba kell hozni a demokratikus 

tömegszervezetekkel.” (E. Kovács, 1948. 479. o.) 

A konferencia végső soron az új „szocialista” szabadművelődés alapjait rakta le. 

Olyan – eddig fundamentumnak számító – elvet vetettek el véglegesen, mint az 

öntevékenység. Hangsúlyozta az értekezlet, hogy az öntevékenység gondolarendszere azért 

bizonyult téves felfogásnak, mert a szabadművelődés a klérus egyik utolsó bástyájaként ki 

volt téve az egyház „demokráciaellenes” törekvéseinek. Akkor lehet majd az 

öntevékenységet a szabadművelődés koncepció középpontjába állítani – vélekedtek az 

egybegyűltek – amikor a „reakció” elleni küzdelem befejeződik. Ezért sem lehet 

megengedni, hogy a szabadművelődés „semleges” – vagyis koalíciós alapokon álló – 

legyen, hanem annak szolgálnia kell az aktuális ideológiai-politikai célokat. 
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A konferencia hangulatának megjelenítéséhez adalékként szolgál Vargha Lenke 

szabadművelődési fogalmazó beszámolója, aki szerint „Hozzászólásokban felhozták a 

felszólalók, hogy az évtizedeken keresztül a tanítók által tanított tanokkal szemben most 

teljesen az ellenkezőjét kell hirdetni, s az a támadás éri őket, hogy eddig hazudtak a 

tanítók.”
620

 

Szathmáry Lajos is úgy látta, hogy „a hozzászólások (…) nem fedték egészen a 

hallgatóság közvéleményét. A politikai életben és kultúrpolitikai életben beállt változások 

és ezek tempója hozzáfejlődés nélkül találta a hallgatók tömegét. A hozzászólók közül az 

élelmesebbek gátlás nélkül csatlakoztak az elhangzottakhoz, a gondolkozóbbak – nem 

lévén hirtelenében idejük a teljes és őszinte belső átállítódáshoz – szótlanok maradtak.” 

(Dancs, 1988, 173. o.) Ez a szótlanság és rezignáltság az elkövetkezendő években csak 

fokozódott. 

Az elhangzottakra a két fő érintett, Gombos Ferenc és Karácsony Sándor
621

 is 

reagált. A főosztályvezető cikkében – újfent önkritikát gyakorolva – kifejtette, hogy az 

értekezletet ő is fordulópontnak tekinti. Véleménye szerint is egyre inkább a politikai 

nevelésre kell a hangsúlyt helyezni, mert „politikai műveltség nélkül (…) nem érthetjük 

meg a társadalmi fejlődés törvényszerűségeit.” (Gombos, 1948c. 392. o.) A miniszteri 

tanácsos szerint ugyanis „Lenin figyelmeztet rá, hogy a politikának nem szabad 

elszakadnia a tömegektől. Ez a veszedelem ott ólálkodik minden gyakorlati politika 

sarkában. Még fokozottabban olyankor, amikor a fejlődés forradalmi lendületet vesz. A 

veszedelem elhárítását esetleg politikai propagandával is el lehet érni, de még biztosabb 

akkor, ha a propagandát pedagógiával párosítjuk.” (Gombos, 1948c. 392. o.) 

Figyelmeztetett arra, hogy a szabadművelődés már csak a tömegszervezetek – vagyis a 

kommunisták „árnyékszervezeteinek” bevonásával – lehet eredményes. Ennek viszont a 

központosítás mellett a gazdasági tervvel összhangban lévő „szellemi tervgazdálkodás” a 

feltétele. Gombos tehát elismerte, hogy a kultúrát ki kell terjeszteni az élet egészére, 

melynek célja, hogy minél nagyobb tömeget alkalmassá tegyen a közügyek aktív 

formálására. A tömegszervezettekkel való együttműködés hiányát pedig értelmezhetjük 

úgy, hogy a szabadművelődés nem kívánt olyan egyesületekkel kooprodukálni, amelyek 

ezer szállal kötődtek a napi politikát is irányító pártokhoz. Az is igaz emellett, hogy a 
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miniszteri tanácsos „válaszában” nem reagált a klerikalizmus, a parasztromantika, a 

nacionalizmus vagy éppen a liberalizmus vádjaira. 

Gombos írása mellett az főosztály júniusi munkájáról készített jelentés is érintette a 

konferencián elhangzottakat. Az értekezlet szerintük „hangsúlyozta, hogy a liberálisan 

értelmezett társadalmi öntevékenység helyett új alapelvet kell adni a munkának. Eszerint 

továbbra is a társadalmi tömegszervezetek kezdeményezésére kell támaszkodni, de 

határozottabb központi irányítással (…) Fokozni kell a politikai nevelést.”
622

 Az 1948 

szeptemberében megjelent írásában már a „szellemi tervgazdálkodás” szükségszerűségéről 

értekezett. Az elképzelése szerint a szabadművelődésnek ugyanis már a „gyakorlati, a napi 

élet céljait kell szolgálnia”. Az eredeti és az új szabadművelődési irányelveket itt is 

próbálta a minisztertanácsos összhangba hozni: „a tömegek művelődése szabad és önkéntes 

mivel az ő igényeikre és érdeklődésökre épül. De irányított és irányítható, hogy ezt az 

igényt, érdeklődést lehet és kell ébreszteni, befolyásolni és helyes irányba terelni.” 

(Gombos, 1948e. 404. o.) 

Az OSZMT elnöke az 1948. április 15-i körlevelében a megváltozott 

erőviszonyokat látva kísérletet tett arra, hogy a szabadművelődés addig lefektetett elveit – 

a teljes megsemmisítés elkerülése végett – a szocialista népművelés felfogásához igazítsa. 

A fenti irányelvek figyelembevételével kijelölte testületének új feladatait, „a 

szabadművelődés egész terminológiája megváltozott, ha fogalmaiban nem mindenben, a 

fogalmak fogalmi jegyeiben mindenesetre. Jelentésváltozások légiója azt várja tőlünk, 

hogy új és a réginél pontosabb meghatározásokkal tisztázzuk a helyzetet és módosítsuk, ha 

kell, az eddigi munka egész körét, stílusát, módszereit, irányát és menetét. Különben (…) 

még csak nem is a hajdanvaló iskolánkívüli népművelést csináljuk tovább, hanem annak 

valami elrontott karikatúráját.”
623

 

Karácsony Sándor a konferencia utáni publikációiban már próbált igazodni a 

hatalom által támasztott igényekhez – tagadva a tömegek érdemlegességét, kulturális 

önirányításába vetett korábbi hitét – ezáltal revideálta a saját maga alkotta 

szabadművelődési koncepcióját. A „munkáskultúra” és a központosító törekvés centrumba 

állításával igyekezett a hatalom kedvére tenni. Kijelentette, hogy „mondanom sem kell, 

hogy magam sem tartom a magyar egyetemes társadalmat akkora mértékben 

öntudatosnak, hogy a művelődési munkát (…) szabadjára engedhetnénk. Hát persze, hogy 
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központi irányítás, még pedig erőskezű és tudatos irányítás kell az eredményes munkához. 

Ez azonban nem hogy ellentétes volna az igénykutatás feladatával, hanem egyetemesen 

előfeltétele emez amannak.” (Karácsony, 1948e. 583.o.) Az idézetekből jól kitűnik, hogy 

ekkorra már a központi irányítás mellett tette le voksát. Viszont annak a kérdésnek 

megválaszolásával adós maradt, hogy a központi – tervgazdálkodást alapul vevő – 

irányítás hogyan fogja szolgálni a művelődni vágyó közösség által támasztott igényeket! 

624
 

A konferencián elhangzottak maguk után vonta a szabadművelődés állami és 

társadalmi hálózatai megreformálásának szükségességét. Ez nem váratott sokáig magára, 

hiszen az Új Szántás októberi számában már ismertették a VKM 12.250/1948. sz. 

rendeletét, amely az OSZMT újjászervezéséről döntött Hírül adták ugyanitt a 10.640/1948 

Korm. sz. rendelet megalkotását, amely az iskolán kívüli nevelés többi társadalmi 

szervezetének (a helyi szabadművelődési tanácsoknak) újjáalakítását írta elő. Ezek a 

határozatok voltaképpen a szabadművelődési hálózat felszámolását készítették elő 

kormányzati szinten (Maróti, 2000). 

A révfülöpi események után 1948. október 29-30-án a VKM szabadművelődési 

főosztálya kétnapos szabadművelődési felügyelői értekezletet rendezett a további teendők 

megtárgyalásáért. „A révfülöpi konferencia óta ez volt az első olyan konferencia, ahol az új 

szabadművelődési felügyelők a főosztály vezetőivel találkozhattak.”
625

  

A munkáspártok a szabadművelődést már a kezdetektől fogva – ahogy láthattuk – 

bírálattal illették. A kommunisták szócsövének tekinthető E. Kovács Kálmán a Társadalmi 

Szemlében megjelent publikációjában leírtakat nyugodtan vehetjük a párt véleményének is. 

Itt a leendő főosztályvezető úgy nyilatkozott, hogy – mivel a közoktatásból már 

kiszorították az egyházat
626

 – „népünk demokratikus nevelésének ügye nem lenne 

biztosítva, ha lehetőséget nyújtanánk arra, hogy a klerikális reakció a felnőttnevelésben 
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lerombolja azt, amit az iskolában építettünk.” (E. Kovács, 1948b. 469.o.) Az egyház 

mellett a népfőiskolákat is kritikával illette, hiszen ezeket az intézményeket is a Horthy-

rendszer olyan termékeként értelmezte, melyek a „kulturális területen a romantikus 

szemlélet melegágyaivá váltak.” (E. Kovács, 1948b. 472.o.) A szabadművelődés elvei 

közül itt ismét az önnevelés koncepcióját állította pellengérre, kifejtve, hogy mivel ez a 

terület sem volt mentes a demokrácia és a reakció közötti küzdelmektől, így az „nem 

lehetett és nem is volt független.”  Emellett utalt arra is, hogy az öntevékenység nem veszi 

figyelembe az igény és a szükséglet közti különbségeket. Abban érzékeltette a 

szabadművelődés felelősségét, hogy naivan nem vette észre, hogy a felszabadulás nem 

jelentette azt, hogy az addig „elnyomott” rétegek tudatosabban tudtak volna saját 

igényeikről gondolkodni. 

Kállai Gyula (1948) cikkében a szabadművelődés kérdéskörét nem csupán 

ideológiai problémaként vetette fel, hanem egyenesen az osztályharc egyik leglényegesebb 

terepének tekintette, ahol „az esztergomi szellemtől ihletett apostolai” ellen kell fellépni. 

Amíg a társadalom e veszélyt fel nem ismeri, addig megvan a lehetősége a „reakció” 

népellenes kultúrpolitikájának érvényesülésére. Ebből kifolyólag – vélekedett Kállai Gyula 

– a demokrácia megszilárdítása érdekében a pártnak be kell avatkoznia a kulturális élet 

alakításába… 

Bóka László 1949-ben megjelent írásában egyenlőséget tesz a szabadművelődés és 

a „karácsonyista” pedagógia közé, alapjának a magyar néplélek és a protestáns 

vallásosságot téve. Ebből adódóan – vélekedett Bóka – a szabadművelődés világnézete 

szubjektív, transzcendentális és materialista-ellenes. A legnagyobb veszélynek viszont azt 

tartotta a szerző, hogy „demokráciánk lelkes támogatója, a szocializmus hősszavú 

propagátora, csakhogy mindent átemel, illetve átemelhetőnek vél régi nézetei közül a 

szocializmusba.” (Bóka, 1949. 25. o.) Kiemelte a szabadművelődés jóhiszeműségét, 

viszont annak vallásosságát, osztályharc-ellenességét valamint romantikus paraszti 

felfogását elítélte. 

Lukács György 1950-ben megjelenő cikkében egyenlőségjelet tett a Horthy-korszak 

népművelése és a szabadművelődés közé, mivel úgy látta, hogy mindkét korszakban 

ugyanaz az apparátus irányította az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést, így biztosítva 

talajt a „reakció” működésének. Véleménye szerint: „minden ami jobboldali, minden ami 

reakciós, minden ami antidemokratikus, minden ami szovjetellenes, úgyszólván szabadon 

garázdálkodhatott a szabadművelődés területén egészen a fordulat esztendejéig. A régi 
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szabadművelődési szervezet tevékenysége ezekben az esztendőkben az ellenség fegyvere 

volt a Párt és a népi demokratikus fejlődés ellen.” (Lukács, 1950. 3. o.) A kommunista 

kultúrpolitikus a szabadművelődés főideológusát, Karácsony Sándort a magyar parasztért 

való rajongásáért parasztgazdálkodás dicsőítéséért, az „osztálybéke” hirdetéséért és a 

munkásosztály igényeinek figyelmen kívül hagyásáért bírálta. Írásának végén 

egyértelműen megfogalmazta a szabadművelődés végleges megszűntetésének igényét: 

„Nem fogjuk tudni eredményes népművelési munkát végezni ott, ahol apparátusunkban 

ilyen ellenséges ideológia képviselői vannak, s éppen azokon a helyeken – a helyi 

szerveknél – ahol a végrehajtás sorsa eldől. Karácsony Sándor irányzatának hívei főként a 

vidéki értelmiség soraiban lelhetők fel, s főként a dolgozó parasztság körében végzik káros 

munkájukat.” (Lukács, 1950. 5. o.). 

 

4.3. Az OSZMT 1947/48-as tevékenysége627 
 

4.3.1. Az OSZMT Elnöki Tanácsának ülései 
 

A tárgyalt korszak első ET ülését 1947. szeptember 15-én tartották, melyen a központi 

kérdésköre a kulturális egyesületek felvétele volt. Ezen az összejövetelen merült fel – 

Barczán Endre kezdeményezésére – az az ötlet, hogy a tanács tegyen javaslatot az 

ügyosztály által is támogatandó egyesületekkel kapcsolatban. 

Az október 10-i ülésen már a tervezett konferenciákról és a tagrevízióról folyt a 

diskurzus, valamint itt ismertette Kövendi Dénes a Muharay Elemér által benyújtott 

előterjesztését, melyben a tanács beleegyezését kérte a táncművészeti iskolájának 

szabadművelődési akadémiává alakításához. A tanács a kérés megvitatása után jóváhagyta 

Muharay Elemér elképzelését. Az 1947. november 7-i összejövetel első napirendi 

pontjának megfelelően megemlékeztek az az orosz októberi forradalom 30. évfordulójáról. 

Barczán Endre ezek után jelentette be Sík Sándor alelnöki tisztségről való lemondását. A 
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főtitkár a megüresedett tisztség betöltésére három jelöltet, Kondor Imrét,
628

 Ráday Ivánt
629

 

valamint Zsirai Miklóst
630

 nevezett meg.  

Az 1947. december 11-i gyűlésen egy felhívást fogalmaztak meg a 

társminisztériumok részére, melyben az analfabéta tanfolyamok megszervezéséhez és 

népszerűsítéséhez kérték a tárcák segítséget. Az 1948-as év első ET ülését január 11-én 

tartották, melyen már a centenáriumi évvel kapcsolatos elképzelésekről folytattak 

eszmecserét. Victor János tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy 1948. március 15-én az 

illetékes szervek országszerte egységes napi műsor lebonyolítását tervezik, mely 

kezdeményezéshez – a felszólaló szerint – az OSZMT-nek is érdemes lenne csatlakozni. 

Az összejövetel központi témájává mégis a tanácsban képviselt társadalmi egyesületek 

tiltakozó memorandumának megvitatása vált.
631

 A megbeszélés során a jelenlevők a 

memorandummal egyetértve vállalták annak továbbítását és képviseletét. 
632

  

Ezen az ülésen jelentette be Barczán Endre a MASzOSz jogutódjának, a 

Művelődési Szövetség megalakulását, amely a működéséhez a tanács erkölcsi és anyagi 

támogatását is kérte. Javasolta, hogy a Tanács körlevélben ajánlja a szövetséget a vidéki 

tanácsok és felügyelők figyelmébe (Dancs, 1988. 667.o.). 

A folyóügyek közül – amelyeket Kövendi Dénes taglalt – Zsirai Mikós alelnökké 

való kinevezése volt talán a legfontosabb.
633

 Emellett Barczán Endre bejelentette, hogy a 

főosztállyal való megbeszélések alapján a Tanács körlevelekkel fogja a vidéki szervezetek 

munkáját megkönnyíteni. A VKM felé kötelezettséget vállalt a Tanács arra vonatkozóan is, 

hogy a vidéki szervezeteiről és a társadalmi egyesületek működéséről jelentést fog 

készíteni, aminek fejében a tárca ígéretet tett arra, hogy ő meg elküldi a szabadművelődési 

felügyelők havi jelentéseinek másolatát. 

 Ezen a tanácskozáson merült fel az A.C. szabadművelődési tevékenységének 

értékelése is. Barczán Endre figyelmeztette Gombos Ferencet az A. C. kiadásában 

                                                           
628

 Kondor Imre (1911-1990) a Nemzeti Parasztpárt Politikai Bizottságának tagja. 1947-1949 között a 

Debreceni Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének vezetője.  
629

 Ráday Iván ekkor a Magyar Állami Nyomda vezetője volt, így felelős a Magyar Közlöny megjelenéséért. 
630

 Zsirai Miklós (1892-1955) 1924-ben az Eötvös Collegium tanárává nevezték ki, majd 1929-ben a 

budapesti tudományegyetem Finnugor Tanszékének professzora lett. 1945-ben az MTA rendes tagjává és az 

Országos Köznevelési Tanács igazgatósági tagjává választották meg. 1947-1949 között a Pázmány Péter 

Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. 
631

 A memorandum aláírói ugyanis elfogadhatatlannak tartották, hogy a VKM havonta összesen 10.000-Ft-ot 

biztosít az országban működő társadalmi szervezetek működéséhez. 
632

 A tanács ekkor hívta fel a figyelmet arra a tarthatatlan helyzetre, hogy az egész szabadművelődésre 

fordított összeg kissebb, mint a szegedi Nemzeti Színház számára juttatott támogatás. 
633

Az alelnök megválasztásán túl fontos momentum volt az is, hogy a leköszönő MADISz tag helyére – a 

későbbiekben fontos szerepet betöltő – Kiss Józsefet ajánlotta az Elnöki Tanács. 
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megjelent szabadművelődési füzetekben olvasottakra, hangsúlyozva, hogy az OSZMT 

szerint az ott leírtak egyrészt tudománytalanok másrészt pedig antidemokratikusak.  

Gombos Ferenc reakciójában kérte a tanácsot, hogy a klérust képviselő tagon keresztül 

figyelmeztessék az A. C.-t a kritikai megjegyzésekre. Az ülésen résztvevők ekkor 

döntötték el, hogy át fogja nézni az A.C. által készített összes szabadművelődéssel 

kapcsolatos kiadványt, melyeket a megfelelő kommentekkel fel fogják küldeni a VKM-

nek, hogy a tárca állami szinten lépjen fel az „antidemokratikus” nézetek terjesztése ellen. 

Ennek a kezdeményezésnek egyik fejleményeként tekinthetjük a VKM 223.292/1948. sz. 

leiratát, melyben tájékoztatták a felügyelőket, hogy „az  OSZMT az A.C. 1947/48. évre 

nyomtatásban közreadott szabadművelődési anyagát demokrácia és tudományellenes 

támadásnak minősítette tehát ezen anyag alapján készített munkatervek nem hagyhatók 

jóvá és díjazásban sem részesülnek.”
634

 

Az 1948. március 5-i ülésen jelentette be a főtitkár, hogy E. Kovács Kálmán „A 

falu és a 3 éves terv” sillabusza nyomtatásra kész állapotba került. Az értekezlet viszont a 

Művelődési Szövetség kérelme körül kialakult vita miatt vált emlékezetessé. A szervezet 

bejelentette ugyanis, hogy egy – a szabadművelődésben résztvevők számára szerkesztett – 

új folyóiratot kíván kiadni „Kultúravezető” címmel. Az ET az Új Szántás ellen irányuló 

lépésnek minősítette ezt. Gombos Ferenc figyelmeztetett viszont arra, hogy az új 

folyóiratra azért van szükség, mert az OSZMT által kiadott lap – mivel jóformán csak az 

ügyvezetők olvassák – nem tudja betölteni szerepét. Karácsony Sándor késznek bizonyult 

az új sajtóorgánum kiadását támogatni abban az esetben, ha a két szerkesztőség meg tud 

egyezni a feladatok elosztásában. Az elnöki vélemény dacára a tanács végleges 

állásfoglalásának kialakítását egy későbbi időpontra halasztotta. 

Tanács Istvánnak az ülés végén elhangzott javaslata is említést érdemel, melyben 

kifejtette: „politikai változásokhoz mérten a tanács személyi összeállításában szükségessé 

vált változtatásokat mielőbb hajtsuk végre.” (Dancs, 1988. 670. o.) Ez a vélemény azt 

sejteti, hogy már ekkor, 1948 márciusának elején megfogalmazódott pártpolitikai szinten a 

testület megtisztításának a gondolata. Esetleg éppen Takács tudott valamit? Nem lehet 

tudni, az viszont tény, hogy nem egészen egy év leforgása alatt egy egészen új összetételű 

testületté alakult az OSZMT. 
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  Erről Oláh István Pest vármegyei szabadművelődési felügyelő levele ad tájékoztatást. (BFL XXIV. 507.) 
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Az 1948. április 15-e délutáni összejövetel központi kérdése a szomszédos 

népekkel való kulturális kapcsolatok ápolása volt. A főtitkár hírt adott arról, hogy április 5-

én a tanács egy összejövetelt tartott a Magyar-Szovjet, Magyar- Jugoszláv, Magyar- 

Román illetve a Magyar-Lengyel Társaság részvételével, ahol a szorosabb 

együttműködésről döntöttek. Olyan közös célokat fogalmaztak meg, mint pl. a 

kiadványcsere, közös sillabuszok kiadása, vagy a szomszédos népek kultúrájának 

népszerűsítése. Barczán Endre arról is beszámolt, hogy az OSZMT delegáltjai felkeresték 

a Földművelésügyi, Iparügyi, Kereskedelem- és Szövetkezetügyi, Honvédelmi és Népjóléti 

Minisztérium iskolán kívüli neveléssel foglalkozó főosztályait egy közös értekezlet 

megtartása ügyében. Ezt a megbeszélést az ET ülésének napján, április 15-én délelőtt meg 

is rendezték, melyen a „társminisztériumok” megegyeztek egy állandó ún. „Tárcaközi 

Bizottság”
635

 létrehozásában.
636

 Az értekezet egyebek mellett ún. „típustanfolyamok” 

kidolgozásáról is döntött. Ezen „tanfolyamok” segítségével az „általánosan művelő” és a 

„szakoktatási” tanfolyamok rögzített tananyaga mellett olyan témák bevonását tették volna 

lehetővé, amelyek a közösség igényeihez igazodtak volna.
637

  

 

Döntöttek arról is, hogy a kialakítandó testület hatáskörébe vonják a költségvetést, 

a híranyag-szolgáltatást valamint a szabadművelődés szervezeteivel és 

oktatásmódszereivel kapcsolatos ügyek kezelését.
638

 Erről a tanácskozásról az Új Szántás 

is beszámolt, ahol a bizottság létrejöttét is megindokolták.
639
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 A Tárcaközi Bizottság munkálataiban részt vett a Földművelésügyi Minisztérium (Révy Dezső, Baboss 

István), Kereskedelmi - és Szövetkezetügyi Minisztérium (Kovalovszky Miklós, Erdélyi Tibor), Honvédelmi 

Minisztérium (Lóránd Imre), Népjóléti Minisztérium (Kálmán András), Iparügyi Minisztérium (Szakasits 

Antal, Fehér Imre, Losonczy Endre), Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium (Gombos Ferenc, 

Kerékgyártó Elemér, K. Nagy István, Szathmáry Lajos és alkalmanként egy-egy előadó). A fent említett 

minisztériumokon kívül az MNDsz (Ortutay Gyuláné, Dr. Hajdu Gyuláné, Járó Miklósné, Bán Etel), a 

FÉKOSz (Badari László, Horváth István), az UFOSz (Béres Sándor, Farkas Magda), a MINSz illetve az 

EPOSz (Széchy András és Sz. Tóth Imre), Szaktanács (Vargha Sándor), Magyar Táncszövetség (Ortutay 

Gyuláné, Merényi Zsuzsanna), Munkásdalegylet (Szentgyörgyi Árpád), Bábjátékosok Egyesülete (Piri Klára) 

képviseltette magát. (MOL XIX-I-41. 5. doboz) 
636

 Az Elnök Tanács ezen felül tárgyalta az analfabéta tanfolyamok és a költségvetés ügyét is. 
637

 ([Sine nomine],1948d. 359-360.) A cikk egyebek mellett azt is hírül adta, hogy a bizottságnak 1948. 

április 29-én, május 26-án valamint június 16-án is voltak ülései. 
638

 Az 1948. április 29-én tartott ülésükön megegyeztek abban, hogy a résztvevő szakminisztériumok 

beszámolót készítenek az addig megvalósult szabadművelődési munkáról. A Népjóléti Minisztérium 

beszámolójában Kálmán András hírt adott arról, hogy  1945-ben három lényeges feladattal szembesült a 

tárcája: 1. az egészségügyi -és szociálpolitikai propaganda hatásos fejlesztésével, 2 .önálló népi 

szociálpolitikai szervek létesítésének szükségességével, 3. egészségügyi és szociálpolitikai szakmunkások 

továbbképzésével. Sikernek könyvelte el, hogy kiépítették az ún. „zöldkeresztes” egészségvédelmi szolgálat 

hálózatát, melynek helyi egységei az ún. egészségházakban működnek. Kálmán közölte ezek mellett, hogy a 

Népjóléti Minisztérium elindította a „Magyar egészségvédelmi füzetek” kiadványsorozatát. Ezen felül a 
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 Gombos Ferenc szerint a Tárcaközi Bizottság előtt három feladat áll. Egyrészről 

– mivel minden szakminisztériumnak és tömegszervezetnek kiépült az országos hálózata – 

e különböző szervezetek sokszínű munkáját kell koordinálnia a „nagy nevelői hadjárat 

megindítására”, másrészről miután e bizottságnak is kiépültek a helyi szervezetei, 

körlevelek segítségével tájékoztatnia kell saját ügyvezetőit a helyes módszerekről. 

Harmadik pontban a miniszteri tanácsos arról elmélkedett, hogy e szervezetnek „kétféle 

tábor” – az analfabéták/ motiválatlanok illetve a tanulásra igényes egyének – igényeinek 

figyelembevételével kell kialakítania saját programját (Gombos, 1948d). 

A korszak utolsó elnöki tanácsi ülését 1948. május 20-ára hívták össze, amely a 

megjelentek létszáma miatt határozatképtelennek bizonyult, bár a két munkáspárt 

egyesítésével kapcsolatos diskurzust folytatták. Dilemmaként merült fel itt, hogy helyi 

tanácsok mit kezdjenek azokkal a tagjaikkal, akiket a szociáldemokrata párt kizárt a 

soraiból. Az OSZMT-n belül egyetlen ilyen személy volt: Kéthly Anna, akinek 

mandátumát fel is függesztették. A Politikai Bizottság pedig azt javasolta a helyi 

szervezeteknek, hogy azokat a tagokat, akiket a szociáldemokraták kizártak a 

szabadművelődés színteréről is el kell távolítani.  

A tanács főtitkára és politikai titkára tárgyalt a pártok képviselőivel is. Az MKP 

részéről Kovács Elemérrel, és E. Kovács Kálmánnal folytattak megbeszéléseket az 

elkövetkezendő hónapok teendőivel kapcsolatosan. Megegyeztek abban, hogy a tanácson 

keresztül a kommunista párttagok felhívják a helyi tanácsok figyelmét a Szabad Föld 

Tavaszi Vasárnapok megrendezésében való aktív közreműködésre.
640

 A főtitkár és E. 

Kovács Kálmán dűlőre jutottak abban is, hogy továbbiakban szervezeteik a szorosabb 

együttműködésre fognak törekedni.
641

 

 

                                                                                                                                                                                

197.300/1947 sz. rendeletet is megemlítette a minisztériumi képviselő, amely révén létrehozták az ún. 

„népegészségőrök” szervezetét. (Kálmán, 1948. 328-333. o.) 
639

 „Egyre nyilvánvalóbb, hogy a szabadművelődés nem egy szakminisztérium szűkebb belügye és 

részletproblémája, hanem egyetemes nagy nemzeti feladat, amely kisebb-nagyobb felületen minden 

kormányzati tényező feladatkörével érintkezik.”  ([Sine nomine], 1948c). A cikk beszámolt ezen kívül arról, 

hogy a kereskedelmi és a földművelésügyi minisztérium 2-2, a többi minisztérium 1-1 küldöttjével állították 

fel ezt a bizottságot. 
640

 MOL XIX-I-1-i 90. doboz 
641

 Erről tanúskodik Barczán Endre  június havi munkáról szóló jelentése is, ahol kifejtette, hogy 1948. 

június 22-én tárgyaltak a tanácsok reformjáról. A főtitkár javasolta, hogy az országos és a vidéki tanácsok is 

zárt számú testületek legyenek, tehát az országos 30, a vármegyei tanácsok 20, a helyi tanácsok maximum 12 

főből álljanak. A tanácsok a népi tömegszervezetek és a társminisztériumok képviselőiből álljanak. Az 

OSZMT-ben az egyéni kiválóság alapján beválasztott tagok egyúttal egy-egy tudományos, vagy művészeti 

társaságot és szakmát képviseljenek. 
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4.3.2. A Nevelési Bizottság munkája az 1947/48-as tanévben 
 

A Nevelési Bizottság munkája mindvégig az egyik központi része maradt a tanács 

munkájának, hiszen ennek a testületnek volt feladata a gyakorlatorientált módszereket 

kidolgozása. A korszaknyitó bizottsági ülést 1947. június 18-án tartották, ahol a Politikai 

Bizottság által elkészített „Analfabéta kiáltvány”-ról
642

 folyt a megbeszélés. Ezzel 

kapcsolatban megállapították, hogy az analfabetizmus főleg a kisebbségi csoportokat 

érinti, így számukra külön programot kellene kialakítani a tanács részéről, bár az ehhez 

szükséges anyagi fedezet biztosítását még nem látták megoldottnak.
643

 Erre utalt Barczán 

Endre 1948 tavaszán készült levele is, melyben jelezte, hogy a „Magyar Kommunista Párt 

3 éves tervében 20.000 analfabéta tanfolyam volt előirányozva. A végleges 3 éves tervből 

az analfabéta tanfolyamokat törölték. A társadalom és a hivatalos szervek egyelőre 

elbagatellizálják ezt a kérdést, pedig a népi demokráciának nem lehet mellékes, hogy több 

mint egymillió analfabéta van az országban” 
644

 

Az október 22-i összejövetel témája az analfabetizmus elleni küzdelem maradt. A 

békéstarhosi 10 napos konferenciáról szóló beszámolót követően a megrendezésre kerülő 

keszthelyi konferencia anyagának összeállításával kapcsolatosan folytattak eszmecserét. 

Egy olyan munkaanyag elkészítéséről döntöttek, amellyel a „demokratikus” szemléletű 

tanárok tudják oktatni az írástudatlanokat. A program kidolgozása azért volt sürgős, mert a 

megfelelő tanárok kiválasztása ekkorra már elkezdődött a helyi tanácsoktól a felügyelőktől 
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 A kiáltvány szövege a következő: „Magyarországon minden tizennegyedik felnőtt ember analfabéta, el 

van zárva a legelemibb lehetőségétől is annak, hogy művelődhessen. Ha valaha, most segítenünk kell ezeken. 

A három éves terv a demokratikus Magyarország életének nemcsak anyagi, hanem szellemi erőforrásait is 

meg akarja nyitni. Méltán tartozik bele az analfabetizmus elleni küzdelem, hatalmas erőt jelent, ha minden 

magyar ember, vagy legalábbis a fogékonyabbak, az 50 év aluliak megismerkednek a nyomtatott betűvel. Az 

analfabetizmus elleni harc irányítását a haditerv kidolgozását az OSZMT vállalta. De mindenekelőtt tisztán 

kell látni a helyzetet, mik a szükségletek: melyik faluban hány analfabéta van? Nem elég az összeg, 

részletezni is kell: mennyi közülük férfi és mennyi a nő; ezek közt is hányan vannak 50 év felettiek és aluliak.  

A szabadművelődési ügyvezető gondja lesz az adatgyűjtés eredményének a VKM szabadművelődési 

ügyosztályába való felküldése s a szabadművelődési ügyvezető fogja nyilvántartani az analfabétákat s ő küldi 

be az adatgyűjtés eredményét a VKM szabadművelődési ügyosztályának. Magát az adatgyűjtést azonban egy 

ember nem fogja elvégezni, csak munkaközösség. Felhívjuk tehát valamennyi szervezetünket, vegyen részt 

teljes erejével az analfabéták felkutatásában, alaposan, de tapintatosan. Önhibájukon kívül él analfabéta-

sorban ez a sok ember, szégyenli is tudatlanságát; meg ne bántsuk őket. Lássák, hogy nem ellenőrizni, 

ítélkezni, hanem segíteni akarunk.” (MOL XIX –I – 41. 1. doboz) 
643

 A tanács analfabetizmus felszámolása érdekében tett 1947-es lépéseiről Barczán Endre adott tájékoztatást. 

Elmondása szerint a tanács havonta összehívta azokat a nőszervezeteket (MNDSz, Kisgazdapárt, 

Szociáldemokrata Párt, Feministák, MSZMT tagozatai), amelyek tevékenyen részesei e munkának. A 

tanfolyamok vezetői számára útmutatót adtak ki (Vargha Balázs: Hogyan vezessünk analfabéta-tanfolyamot? 

c. sillabuszát). Elindították az adatgyűjtést az analfabétizmus elterjedségével kapcsolatban, amelyet a Nevelő 

Bizottság kezdett el feldolgozni, valamint 1947.november 17-19 között 3 napos tanfolyamot és értekezletet 

tartott a tanács e kérdéskörben (Barczán, 1948. 22-24.) 
644

 MOL XIX-J-1-i 90. doboz 1373/1948. Barczán levele a mniszterhez 1948. április 28. 
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a legalkalmasabbnak tűnő tanítók, tanárok névsorának bekérésével. A tanács terve szerint a 

kiszemelt személyek számára 3 napos analfabéta oktatói tanfolyamokat érdemes szervezni. 

Az első tanfolyam időpontjának 1947. november 17-18-19-ét jelölték ki.  

Az 1947. december 17-ére összehívott értekezleten intenzív vita kerekedett a 

Muharay-féle beadvány-tervezettel kapcsolatban. Márkus István a NÉKOSz 

képviseletében kifejezésre juttatta szervezete ellenvéleményét, mely szerint nem tartja 

illetékesnek a Muharay csoportot az ilyen nagy s átfogó intézmény szervezésére. Végső 

soron a NÉKOSz nem járult hozzá az Akadémia létrejöttéhez. Viszont mivel ekkorra 

megindult a felvételi vizsga – ismerte el az ügyet „megakadályozó” szervezet is – az 

akadémia felállítása helyett engedélyezték az addig felvételt nyert növendékek számára 

egy 3 hónapos tanfolyam megtartását. 

Takács István élesen – és egyben nagyon világosan – fogalmazta meg a vita 

kapcsán felmerülő szabadművelődési problémát: „az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a 

munkát két végletes szempont határozza meg: az egyik az egyetemest, a másik az 

osztályharcot kívánja belegyömöszölni az emberekbe.”
645

  

A Nevelési Bizottság 1948. március 17-i ülése rendhagyónak bizonyult, ugyanis azt 

a pesti egyetem több oktatójának
646

 részvételével tartották. A professzorok ígéretet tettek 

arra, hogy tevékenységi körüket kibővítik a felnőtt-nevelés kérdéseinek 

áttanulmányozásával, s az ehhez kapcsolódó munkálatokba a hallgatóságot is be fogják 

vonni. A professzorok kívánatosnak tartották az eredményes együttműködés feltételeként, 

hogy a munkacsoportok egy-egy tagjának ösztöndíjat biztosítson a szabadművelődés, 

hiszen ezek a fiatalok értékes munkát végeznek akkor, amikor speciális tudományos 

felkészültségükkel felmérik a szabadművelődés vidéki helyzetét, vagy éppen a felnőtt 

nevelésre vonatkozó külföldi irodalmat tanulmányozzák. 

Az 1948. április 22-i ülésen
647

 Kövendi Dénes jelentette be, hogy a tanács a 

Tárcaközi Bizottság
648

 keretében megbeszéléseket indított a szabadművelődési 

tanfolyamok és a társminisztériumok szabadművelődési jellegű tanfolyamai közötti 
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  MOL XIX –I – 41. 1. doboz 
646

 Jelen volt az értekezleten Prohászka Lajos, Szalai Sándor, Mérei Ferenc, és Kardos László. 
647

 Az 1948. január 21-i valamint a február 25-i tanácskozásnak  a levéltárban nem találtam meg a 

jegyzőkönyveit. 
648

 A Tárcaközi Bizottság 1948. júliusban konkretizálta feladatait. Határoztak a szoros minisztériumi 

együttműködés mellett arról is, hogy ősztől kiadják a Híradó folyóiratot. Zászlajukra tűzték az 

analfabetizmus elleni küzdelem ügyét, sillabuszok kiadását és a hatáskörök tisztázását egyaránt. Az FM a 

nőknek szóló mezőgazdasági tanfolyamok megszervezését szorgalmazta, a VKM pedig a tömegszervezetek 

népfőiskolai programjának elkészítésére tett ígéretet.  A bizottság többek között döntött a szakelőadó-képzés 

beindításáról is. 
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együttműködés kiépítésére. A bizottsági tagok abban egyetértettek, hogy a minisztériumot 

fel kell kérni, az analfabéták összeírására a tankötelezettek mellett. Végül utaltak a 

népfőiskolákkal kapcsolatos központi politika elképzeléseire.
649

 

 

4.3.3. A Politikai Bizottság ülései 1947/48-as év folyamán 
 

A Politikai Bizottság tanácson belül betöltött szerepe a tárgyalt korszakban érte el 

csúcspontját, hiszen ekkor kezdtek kikristályosodni azok az erővonalak, amelyek 1948 

nyarától végérvényesítették – egyebek mellett – a szabadművelődés kereteit is. A bizottság 

kísérletet tett arra, hogy a már meglévő alapokat az egyre inkább előtérbe kerülő 

kommunista kultúrpolitikai elképzelésekhez igazítsa, ezzel bizonyítva a szabadművelődési 

koncepció rugalmasságát és alkalmazhatóságát. 

Az 1947. december 18-i gyűlés első napirendi pontját az A.C.-val kapcsolatos 

ügyek határozták meg. A résztvevők ugyanis kifejezték azt az igényüket, hogy a VKM 

„ellenőrzési és felügyeleti jogára támaszkodva kutasson fel minden még eddig hatáskörébe 

be nem vont társadalmi szabadművelődési szervezetet, és annak munkáját fokozottabb 

módon segítse elő, illetve ellenőrizze.” (Dancs, 1988. 679. o.). Ezenkívül elhatározták, 

hogy kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetiségiek szabadművelődésbe való 

bekapcsolására. 

 Az 1948. március 5-i összejövetel legérdekesebb momentuma – ami eddig nem 

merült fel – az ún. „szabadművelődési törvény” előkészítéséről szóló Barczán-féle tervezet 

átbeszélése volt. Antal Jánosné, a kommunista pártot képviselő tanácstag szerint a 

társadalmi helyzet változása miatt felül kellene vizsgálni az eddig kiadott rendeleteket, 

melyekből levont tanúságokra támaszkodva egy új, „törvény” megalkotása lenne időszerű. 

A képviselő szerint a Politikai Bizottság feladatává kellene tenni a törvényjavaslat 

alapvonalainak kidolgozását.  

A korszak utolsó, április 29-én megtartott bizottsági ülésén központi problémaként 

merült fel a helyi tanácsok kérdése, miszerint hogyan kellene reagálni a nagypolitika 

változásaira (lásd. szociáldemokrata pártban lezajlott események). A főtitkár azt javasolta, 

hogy amíg a nem tisztázódik az országban a pártok egymás közti viszonya, addig a 

tanácsban (és a helyi szervezetekben) az MDP és a többi párt is egy-egy taggal 

képviseltesse magát. 
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 MOL XIX –I – 41. 2. doboz, OSZMT márciusi munkájáról Barczán 1948 április 1-i beszámolója. 



238 
 

4.3.4. Az OSZMT teljes közgyűlésének tevékenysége 1947/1948 fordulóján 
 

Az általunk tárgyalt időszakban a tanács „teljes ülését” 1947. december 18-án 

tartotta meg, ahol Karácsony Sándor elnöki köszöntője után Kovács Máté mondott 

beszédet, melyben utalt arra, hogy mivel a szabadművelődés új irányt vett, ezért még nem 

látja tisztán a betölthető helyét, szerepét, így türelemre intette magát és a 

szabadművelődésben érdekelteket egyaránt.
650

 A főtitkár tájékoztatta ezek után az 

egybegyűlteket a tanács addigi (eredményes) munkájáról, melyből kiemelte, hogy: 

1. az analfabetizmus elleni küzdelem elindult, 

2. kiadványok közül sajtó alatt van Kövendi Dénes- Szathmáry Lajos: A 

szabadművelődés kézikönyve, elkészült Kövendi Dénes szerkesztésében a 

középfokú szabadiskolák számára szóló olvasókönyv valamint az OSZMT 

kiadásában megjelent „A demokrácia kézikönyve” is, 

3. a főváros női egyesületeivel megbeszéléseket tartott a tanács ahol 

elmondhatták az egybegyűltek a véleményeiket és a kívánságaikat, 

4. a vidéki tanácsok mozgósítása (1947. március 13-15. között 120 tanácstag 

számára értekezletet tartottak). Az ún. „tájkonferenciák” anyagiak miatt nem 

valósultak meg ugyan, viszont megrendezésre került november 28-29-én a 

nagykanizsai konferencia, 

5. programon kívüli munka: népkönyvtári rendelet terv kidolgozása, program a 

gyermekjátszóterek létesítésére, népi játékok propagálására, vagyondézsmával 

kapcsolatos ügyek megtárgyalása (az OSZMT javaslatára a pénzügyi hatóságok 

döntik el, hogy melyik egyesület esik hatálya alá), és a szabadművelődési 

szakvizsga
651

 anyagának elkészítése. 
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 Kijelentette, hogy „társadalmunkban meg van az igény a fejlődésre, mert mindenütt beigazolódik, hogy a 

műveltebb ember jobban megállja a helyét, mint a műveletlen. S ha ez így van, éppen a mi munkánk 

fontossága igazolódik be: minden sikernek a titka az, mennyire tudjuk a lelkeket a művelődésbe bevonni. Az 

eredmény, amit eddig elértünk, ha nem is sok, mégis nagyon jelentős. Megalakultak a szabadművelődési 

felügyelőségek, mint végrehajtó szervek, megszerveztük a könyvtárakat, filmeket is küldeni tudunk 

hamarosan, kialakulóban van az országos műsorközpont (…) .az 1938-as félmillió forint helyett 10 milliót 

tudunk adni szabadművelődési célokra(…) meg lehetünk elégedve az eredménnyel.”  ([Sine nomine],1948e. 

9-20.) 
651

 A szakvizsga tervezett anyagát végül 1948 márciusában készítették el, amelynek „célja a státustagok 

látókörének, szellemi rugalmasságának és gyakorlati érzékének megvizsgálása (…) A vizsga anyagánál 3 

szempont érvényesül:1. Számoljon be a vizsgázó egy-egy szaktudományos problémáról (szakkönyvről), 

amivel előzőleg foglalkozott. Ismertesse lényegét, jelentőségét. 2.Ezt a részletkérdést helyezze el az illető a 

tudományág egész problematikája és fejlődés keretei közé.(…) 3. Ismertesse az illető tudományág 

jelentőségét az általa legjobban ismert vidék szempontjából, különös tekintettel az aktuális problémákra. A 
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Az eredmények felsorolása után Barczán Endre az aktuális problémákat vetette fel. 

Véleménye szerint az egyetemes elvek mellett a magyar szabadművelődésnek vannak 

speciális problémái is: „az osztálytalan társadalom felé haladunk, de ehhez meg kell 

oldanunk munkásságunk, parasztságunk, értelmiségünk (sajnos sokszor csak 

álértelmiségünk) művelődési kérdéseit. Ide tartozik még a fejlődésben megrekedt felnőttek 

nevelésének kérdése, a magyar-magyar, magyar-nem magyar, férfi-nő egymásrahatásának 

kérdése is.”
652

  A szabadművelődési munka egyik sarokpontjaként értelmezte, hogy még 

mindig zömmel értelmiségi rétegből származók próbálják meg a kultúrát továbbadni, ami 

sem a parasztság sem pedig a munkásság rétegeinél nem hozott sikert. Ezért kérik a 

minisztériumot, hogy ezek után a szabadművelődés szolgálatába munkás és paraszt 

előadókat állítsanak be. A beszámoló végén pedig a főtitkár a VKM részére intézett 

javaslatairól beszélt:  

1. OSZMT 1947. március 13-án tartott teljes ülésén kérte a szabadművelődési 

fogalmazói személyzetről szóló 210/1946. M.E. rendelet 2. § 1. pontjának 

módosítását, (maximalizálva a fogalmazói poszt 30%-ának tanítókkal 

valófeltöltését).
653

 

2. A tanács javasolta, hogy a szabadművelődési fogalmazói státuszba 

diplomával nem rendelkezők is kinevezhetőek legyenek.
654

 (A miniszter rámutatott, 

hogy erre a rendelet módosítása nélkül is lehetőség van.) 

3. OSZMT tanácsolta, hogy az illetékesek szabadítsák fel Jókai, Móricz, Ady, 

Mikszáth, Móra műveit a szerzői jog védelme alól.
655

  

A résztvevők ezek után személyi ügyekről döntöttek, hiszen a tanácsi tagságról 

lemondott: Sík Sándor, Ortutay Gyula, Somogyi Imre. Új tagnak választották meg 

MASzOSz által delegált Hegedűs Andrást, Munkásdalos egyletek részéről Perényi Lászlót, 

OKT részéről Lengyel Ferencet, FKGP részéről Gyulai László helyett Futó Józsefet 

                                                                                                                                                                                

vizsga anyaga a következő (lett volna): 1. filozófia, 2. lélektan, 3. pedagógia, 4. történelem, 5. 

társadalomtudomány, közgazdaságtan, 6. földrajz, 7. biológia, 8. fizika, kémia, 9. irodalom, nyelvészet, 10. 

képzőművészet, 11. zene. (MOL XIX-I-1-i 90. doboz) 
652

 MOL XIX  – I– 41. 2. doboz 
653

 A miniszter 156.407/1947. sz. átiratában már válaszolt erre a kérésre, hogy az arányszám megemelésének 

az az akadálya, hogy a legutóbbi státuszrendelésnél a szabadművelődési fogalmazói személyzet azért jutott 

magasabb illetményhez, mert főleg egyetemi végzettségűekből állt, így a gimnáziumi tanárokéval egyenlő 

besorolást kapott. Az arányszám emelésénél felmerülhetne, hogy a fogalmazói személyzetet alacsonyabb 

kategóriába sorolják, vagy a fogalmazói személyzeten belül külön kategórákat állítsanak fel.  
654

 A miniszter rámutatott, hogy erre lehetőség van a rendelet módosítása nélkül is. 
655

 A minisztérium a kapitalista érdekek védelmezőit látta e szerzők írásaiban, ezért a miniszter 

183.025/1947. sz . átiratában nem tartotta lehetségesnek az OSZMT kérésének teljesítését. 
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Magyar Parasztszövetség részéről pedig Kelemen Sándor helyett Gál Ferencet. Ezenkívül 

bejelentették, hogy a leköszönő alelnök, Sík Sándor utódja Zsiray Miklós lett. 

A közgyűlés kifejezte a költségvetéssel kapcsolatos negatív vélekedését is, mivel 

úgy látta a tanács, hogy a hároméves terv első évi keretében a szabadművelődés csak 

kultúrházak építésére kapott lehetőséget. Az OSZMT ezért azzal a kéréssel fordult a 

Tervhivatal Elnökségéhez, hogy a terv második és harmadik évében a „szabadművelődési 

munka intenzívebbé tételére” adjon módot kultúrházak építésén kívül egyéb beruházásokra 

is.
656

 

Az OSZMT tevékenységének elemzését és későbbi terveinek felvázolását is a 

főtitkári jelentésében olvashatjuk. A „Szellemi munkánk alapelvei” című szakaszban 

summázta Barczán Endre az eddigieket és a jövőbeli feladatokat: 

1. 1945-ben eljött az ideje annak, hogy népünk a szellemi gyarmatosítás alól 

felszabaduljon. 

2. Ez úgy lehetséges, ha megkeressük kultúránk gyökereit, népi alapjait. 

3. „Népünk ellen bűn volna, ha csak a népi műveltség fokán akarnók 

megtartani, éppen ezért a népi kultúrát csak alapnak tartjuk, de mindent 

elkövetünk, hogy minél előbb minél nagyobb mértékben és minél szélesebb 

rétegeiben bekapcsolódhasson Keleteurópa (sic!) és az egész világ kultúrájába.” 

Beszámolója szerint azért nem sikerül(hetet)t az egység kialakítása, mert a 

koalíciós kormány alatt túlságosan szétaprózódtak a kulturális célok és feladatok. „Mint 

ahogy társadalmunk megunta a sok frakcióra szakadozott voltát (…) A Tanács éppen azzal 

szolgálta az integrálódást folyamatát, hogy nem erősítette a kelleténél korábban az 

egységre törekvést, ugyanakkor azonban  a fentebb felsorolt alapelveket sikerült úgy 

elterjeszteni, hogy azok külön minden egyes pártot és egyesületet átjárják.” 
657

 

 

Összességében elmondható e szakaszról, hogy ekkor kezdi az irányítást átvenni a 

szabadművelődés felett az MKP. Ez arra ösztönzi mind a minisztérium, mind a tanács 

vezetőit, hogy – a „túlélés” érdekében – önkritikát gyakoroljanak. Erre Karácsony Sándor 

és Gombos Ferenc is hajlandó, viszont ezzel nem mentik meg a szabadművelődést, sőt 

talán még e lépésekkel fel is gyorsítják annak felszámolását, hiszen ezzel is érzékeltetik a 
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 MOL XIX-I-1-i 90. doboz 224.875/1948 OSZMT Közgyűlés javaslata 
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MOL XIX-I-1-i 90. doboz 1128/1948 OSZMT munka alapelvei 
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rendszer hatékonysági fokát. A kommunisták – hivatalosan – a rendszer átalakításáról 

nyilatkoztak, miközben a párton belül már tervek születtek az állami vonal leépítése 

mellett az OSZMT megszüntetéséről. Ez a tünékeny virágkor időszaka tehát, ami elvileg a 

szabadművelődés kiteljesedését hozta volna magával, de gyakorlatilag már erre nem 

kerülhetett sor, mert a hatalom a propaganda eszközeivel élve gazdasági (és nem 

pedagógiai/andragógiai) célokat társított az iskolarendszeren kívüli felnőttneveléshez. 

 

 



242 
 

5. fejezet: A szabadművelődés végnapjai: 1948 nyara-1949 tavasza 
 

„újból szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szabadművelődés mint hatalmas, 

mindent átfogó mozgalom még csak az alapok lerakásánál tart…” 

Oláh István, 1948. 

5.1. Az MDP népművelési koncepciója 
 

5.1.1. Az ország belpolitikai helyzete 1948 második felében 
 

Az 1948-as esztendő a XX. század magyar történelmének egyik legmarkánsabb 

fordulatát hozta magával. Az általunk tárgyalt szakasz Gyarmati György (2011) szerint 

már a Rákosi korszak szerves részét képzi, melynek az első két éve alatt (1948-1950) a 

”párturalom intézményi hálózata” épült ki. Ezt az időszakot már a Moszkvától való teljes 

függőség és a többpártrendszer fokozatos felszámolása jellemezte.
658

 A Függetlenségi 

Népfront „egyetlen, osztatlan tömegszervezetté” való átalakítása felgyorsította a kisgazda 

valamint a nemzeti parasztpárt súlytalanná válásának folyamatát. Belényi Gyula (2003) 

értelmezése szerint ekkor az országra olyan társadalmi és gazdasági struktúrát erőltettek, 

amelynek Magyarországon addig nem volt történelmi alapja. 

Az 1949 májusában megrendezett országgyűlési – már szinte formális – voksoláson 

a megválasztott képviselők közel ¾-e az MDP tagja volt. A nyár végén, mint 

egyeduralkodó párt hatalmával élve eltávolíthatta a köztársaság elnöki pozícióból Tildy 

Zoltánt – akinek utódja Szakasits Árpád lett – decemberben pedig Dinnyés Lajosnak kellett 

távoznia a kormány éléről. A korszak egyik „jelképeként” értelmezhető az országgyűlés 

által 1949. augusztus 18-án elfogadott – Magyarország Alkotmányát rögzítő – 1949. évi 

XX. tv. , amely az 1936-os szovjet alaptörvény „tükörfordítása” volt.
659

  

1948. augusztus 23-án a parlament azt az Elnöki Tanácsot
660

 hívta életre, amely 

rendeletek kibocsátásának jogosítványával az országgyűlés törvényalkotási jogát vette át. 

Ezek után felállításra került az párt ellenőrzése alatt tartott ún. Minisztertanács is, amely a 

kormányzás feladatát látta el. Ezekkel a lépésekkel véglegesen kialakult a diktatórikus 
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 Gyarmati György szerint Budapest már 1945-től teljesen elveszítette mind kül- és belpolitikailag is a 

függetlenségét. Magyarország előbb a Szovjetunió által megszállt és ellenőrzött országgá, majd a1948-tól 

kezdve szovjet függőállamává vált. 
659

 Az Alkotmány Magyarország államformáját köztársaságban határozta meg, amely az őszirózsás 

forradalom államformájával csak névben volt azonos, attól gyökeresen eltért, hiszen 1949-től kialakult 

rendszer diktatórikus jellegű volt. Az alkotmány létrejötte zárta le a „második magyar köztársaság 1946-1949 

között tartó időszakát. 
660

 Az Elnöki Tanács létrehozásával párhuzamosan megszűntették a köztársasági elnöki pozíciót is. 
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állami berendezkedés Magyarországon, ahol a kultúrának a szocialista gazdasági érdekek 

kiszolgálásának szerepét szánták. Témánkkal szoros kapcsolatban még az 1950. január 1-

vel hatályba lépő új közigazgatási rendszer áll, amely révén az addigi 25 megyéből 19-et 

kreáltak (a trianoni határok által keletkezett „csonka” megyéket eltüntetve). Az új megyék 

közigazgatási rendszerének működéséhez ugyanis át „kellett” alakítani egyebek mellett a 

kultúrát irányító és szervező testületek hatásköreit is. 

 

5.1.2. Az MDP  “szabadművelődés”-politikája 1948-1949 között 
 

A Magyar Dolgozók Pártja már programnyilatkozatában is kitért a népművelés 

kérdéskörére is. A dokumentum szerint a demokratikus nevelés egységes szellemének 

biztosításához a nevelés egységes irányítására van szükség, ezért elengedhetetlen „az 

iskolánkívüli népoktatás és népművelés messzemenő állami támogatását, szaktanfolyamok, 

kultúrhetek, népkönyvtárak, téli és esti iskolák, előadássorozatok, munkásakadémiák, 

parasztfőiskolák, stb. szervezését, szakszervezetek és más társadalmi tömegszervezetek 

oktatói munkájának felkarolását” kezdeményezni.
661

  Észrevehető, hogy a nyilatkozat 

szövege bár már nem szabadművelődést, hanem népművelést említ, mégis a 

szabadművelődési formák fenntartását, korszerűsítését írta elő.  

A párton belül „kultúrmunkáért” a MDP KV „Kultúrpolitikai Osztályának”
662

 

Szabadművelődési Alosztálya volt felelős. Ez az osztály közvetlenül irányította a megyei 

és a városi pártszervezetek kultúrbizottságait,
663

 amelyekben helyet kaptak a 

szabadművelődési felügyelőségek vezetői munkatársai. (Idei, 1986). A korszak MDP-s 

művelődéspolitika irányvonalát továbbra is Révai József elképzelései határozták meg, aki a 

MÁVAG-ban tartott ünnepi beszédében egyértelműsítette az új feladatokat: „A 

szocializmust a kultúra terén is fel kell építeni! Biztosítani kell a munkásosztály vezető 

szerepét nemcsak a gazdasági életben, a kormányzatban, hanem a kultúrában, az 

ideológiában is.” (Balogh és Jakab, 1978. 198. o.) 

Az MDP – dokumentumaik tükrében – a szabadművelődés átalakításához három 

irányból kezdett hozzá. Egyrészt a szabadművelődés „személyzetét” kívánta „átnevelni” 
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 Közölte többek között Szabad Nép, 1948. május 9. 6. 106. sz. 13. o. A Magyar Dolgozók Pártjának 

programnyilatkozata. Feltűnő, hogy itt már nem a szabadművelődés, hanem a „népművelés” kifejezés 

szerepel! 
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 A Kultúrpolitikai Osztály vezetője Kállai Gyula, szabadművelődési referense  Lázár György lett. 
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 A kultúrbizottságok hatáskörébe tartozott a szabadművelődési munka irányítása. E bizottságok hálózatát 

1948 augusztusától kezdték kiépíteni. 
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(vagy eltávolítani), amely a szabadművelődési hálózat leépítési tervnek volt egy 

lépcsőfoka, másrészről a szabadművelődési rendszer bírálatának hangját „erősítették fel”, 

harmadrészt pedig a szocialista/kommunista népművelés koncepcióját propagálták. 

A Kultúrpolitikai Alosztály a szabadművelődés terén a következőkért volt felelős: 

„1. Irányítja és ellenőrzi a VKM illetékes ügyosztályait 

2. Irányítja és ellenőrzi az Országos Szabadművelődési Tanácsot 

3. Irányítja és ellenőrzi a pártszervezetek, tömegszervezetek, a 

szakszövetségek, Szakszervezeti Tanács, a Honvédség és a Rendőrség 

szabadművelődési munkáját 

4. Feladata a szabadművelődési káderek képzése 

5. Feladatai a szabadművelődési munka, a kulturális és oktatási szektor 

számára megfelelő kiadványok megjelenéséről való gondoskodás 

6. A film, a rádió, népkönyvtárak szabadművelődési vonatkozású kérdéseivel a 

párt illetékes osztályain keresztül foglalkozni” 
664

 

Az MDP szabadművelődéshez való viszonya 1948 derekán már – a hatalom 

birtokosaként – egyértelmű volt. A koalíciós korszak népművelését ugyanis az egyház 

utolsó bástyájaként tartották számon. Mivel a szabadművelődést és az egyházak 

tevékenységi köreit a párt felső szintjein is egybemosták, nem volt kérdéses, hogy mindkét 

szervezeti hálózatnak milyen sorsot szánnak.
665

 Ezen elhatározás ellenére MDP-nek addig 

még szüksége volt a szabadművelődés hálózatára, amíg a kulturális élet irányítására 

kiválasztott saját kádereinek kiképzése nem fejeződött be. Erre utalhatott Oláh István Pest 

vármegyei felügyelő is, amikor az ügyvezetők részére írt körlevélben megfogalmazta: 

„újból szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szabadművelődés mint hatalmas, mindent átfogó 

mozgalom még csak az alapok lerakásánál tart, épp ezért szívesen vennénk, ha a nyert 

tapasztalatok alapján a közönség megnyeréséről, a legalkalmasabb művelődési formákról, 

időbeosztásról, közlési és aktivizáló módszerekről. Munkatársaink hozzánk juttatnák 

javaslataikat, bírálatukat, elgondolásaikat.”
666
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 E szemléletet vitte tovább Révai József, aki az Agitációs és Propagandaosztály 1948. november 12-i 
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 BFL.  XXIV.  504/1. 1301/1948. szmf. 
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A párt Oktatási Osztálya 1948-es munkaterve – a szabadművelődést is érintve – 

érzékeltette a hangsúlyeltolódást a művelődésben elérendő célok szintjén is. Feladatuknak 

nemcsak a munkásosztály – és a Szovjetunió – vezető szerepének kihangsúlyozását 

tekintették, hanem fontosnak tartották a „demokratikus és imperialista tábor” közötti harc 

mellett az élesedő osztályharc hangsúlyozását, és a „harmadik út” elméletének leleplezését 

is.
667

 

Az Országos Propaganda Osztály 1948. június 24-én tartott értekezletén pedig már 

szó volt a falusi néptanítók népművelési munkába való bekapcsolásáról. A résztvevők 

ezzel kapcsolatban három célt tűztek ki: 
668

 

a) át kell képezni a tanítókat, hogy alkalmasak legyenek a falu nevelésével 

kapcsolatos munkák végzésére és irányítására. Az átképzésre a Magyar Nők 

Demokratikus Szövetségének iskoláit lehetne felhasználni, ahol kb. 6000 tanító 

átnevelése megvalósítható.  

b) ki kell alakítani a tanító szerepét a falu kulturális és nevelő munkájában 

c) el kell érni, hogy az MDP-hez tartozó tanítók külön csoportot alkotva 

átvegyék a kezdeményező szerepet a falu népnevelő szervezetekben. 

A munkálatokba a pedagógusokat is bevonták volna. A tanítókat a következő 

munkaterületre szánták: 

a) Szabadművelődés – analfabéta tanfolyamok tartása, Szabad Föld Téli Esték, 

Szabad Föld Tavaszi Vasárnapok rendezése, szakoktatás, népkönyvtárak, falusi 

kultúrmunka biztosítása 

b) Az ifjúsággal kapcsolatos munkakörök – úttörők, Egységes Parasztifjúság 

Országos Szövetségében való tevékenység 

c) Iskolán kívüli munkakörök betöltése – Szülői munkaközösség, Szülők iskolájában 

való részvétel 

A tanítók népművelői munkába történő bekapcsolásáról a párton belül is éles viták 

folytak ekkoriban. Farkas Mihály, az MDP egyik emblematikus képviselője a Szervező 

Bizottság 1948. szeptember 27-i ülésén ki is nyilvánította a tanítók népművelési 
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munkájával kapcsolatos nemtetszését.
669

 Megjegyezte, hogy a népnevelők szerepe döntő 

fontosságú lehet a politikai felvilágosítás terén, ezért azt javasolta, hogy minden 

alapszervezet állítsa fel – lehetőleg minél kevesebb pedagógus bevonásával – a maximum 

20 fős népművelő csoportját. 

A Propaganda Osztály szervezeteként működő Falusi Alosztály 1948 novembere és 

1949 januárja közötti három hónapra szóló munkatervében már főleg a politikai vonalon 

megvalósítandó népművelés feladata szerepelt.
670

 Célként fogalmazták meg azt, hogy a 

falusi népnevelő munka bázisain, a gépállomásokon a felvilágosító munka révén a 

parasztságot meg kell nyerni a párt politikájának támogatására. Ehhez módszerként az 

egyéni agitációt, a pártnapok és a gyűlések rendezését valamint a különféle kiadványok 

terjesztését ajánlották. 

Az Agitációs és a Propaganda Bizottság 1948. november 23-i ülésén elfogadták „A 

klerikális reakció elleni harc” programját. Ebben a dokumentumban nyilvánították ki, 

hogy a szabadművelődési munka középpontjába nem csak a „kulákok”, hanem a 

„klerikális reakció” elleni harcot is be kell állítani. A javaslat szerint az újonnan 

felállítandó szabadművelődési bizottságokba tilos lenne papokat meghívni.
671

  

A Szervező Bizottság 1948. december 17-i valamint 20-i üléseinek határozataiban 

már konkretizálták a szabadművelődés területén megvalósítandó lépéseket.  

1. A Szervező Bizottság „döntő feladatának tekintette, hogy kultúrmunkánkban a 

múltat állítsák szembe a jelennel.  

2. „A szabadművelődés a dolgozó parasztság átnevelésének fontos eszköze. Feladata, 

hogy tanfolyamokon, előadásokon kulturális eszközökkel népszerűsítse a párt 

politikáját. a szövetkezeteket, a társasgazdálkodást, és emelje a falusi dolgozók 

kulturális színvonalát.” 
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 Kijelentette ugyanis, „hallottam, hogy rengeteg tanítót bevontak népnevelőnek, nem veszik észre, hogy 

ezek sokszor beviszik a tömegbe a horthysta, nacionalista szellemet(… ) Feltétlenül meg kell vizsgálni, és 
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670

 A terv szerint a következő szempontokat kellett figyelembe venni: 1. A Rajk- ügy tanulságainak levonása. 

A párt vezető szerepének megvalósítása. 2. A Szovjetunió népszerűsítése. November 7. illetve Sztálin 

születésnapjának megünneplése. A Tito kérdés megvitatása.3. A párt parasztpolitikája érvényesítésének 

feltételei falun. 4. A klerikális reakció elleni harc tudatosítása. (MOL M-KS 276 f. 108. cs./34. ö. e.) 
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 MOL M-KS 276.f./86.cs./5. ő.e. Ez a dokumentum hozza példaként Szatmár vármegyét, ahol a 112 

ügyvezető közül a felülvizsgált 64 mindegyike pap volt. 
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3.  „A szabadművelődés állami hálózatát demokratizálni kell, és a megyei 

tanácsokból, az előadók közül el kell távolítani a reakciós papokat, kulákokat és az 

oda nem való elemeket.”
672

 

A harmadik pontra rímel az a – valószínűleg 1948. decemberben íródott – MDP-s 

jelentés, amely szerint novemberrel bezárólag elindították a falusi szabadművelődési 

ügyvezetők felülvizsgálatát. Az addigi eredményként 900 fő leváltását könyvelték el, 

melyek közül 88 pap volt.
673

 

1949 újév napján a kultúrpolitikai részleg körlevelet adott ki mellyel a helyi 

kultúrfelelősök szabadművelődési munkáját kívánták hatékonyabbá tenni. Hangsúlyossá 

kívánták tenni a társadalmi előítéletek elleni harc mellett a természettudományos 

világnézet elterjesztését, amit az SZFTE megszervezésén keresztül láttak 

megvalósíthatónak, úgy, hogy „meg kell akadályozni idegen ideológia becsempészését.” 

(Dancs, 1988. 494. o.) Ezen felül az ún. „kulturális versenyt” is propagálniuk kellett a 

parasztok, illetve a tömegszervezetek körében is. Viszont az analfabéta tanfolyamok 

szervezését, gépállomások kulturális központokká való átalakítását és az ügyvezetők 

felülvizsgálatát
674

 továbbra is központi feladatnak tekintették.  

A szabadművelődési bizottságok
675

 számára kötelező feladatként írta elő a 

dokumentum a klérus elleni fellépést. A városi üzemekben pedig a „Kultúrával a 

munkaversenyért!” akció támogatását, valamint a Szovjetunió népszerűsítését tették meg 

fő feladatnak. A program utolsó passzusaként követelték: „feltétlenül gondoskodjunk a 

szabadművelődési munka területén dolgozó elvtársak részvételéről a pártoktatásban.” 

(Dancs, 1988. 496. o.) 

A Kultúrpolitikai Osztály által összeállított 1949. január 5-i a körlevelében 

határozták meg a szabadművelődési bizottságok összetételét. A leírtak alapján az újonnan 

kiépítendő szervezeteknek el kellett érniük, hogy nem csatlakoznának hozzájuk az 

egyházak képviselői. Ez azért sem lett volna szerencsés, mert e szervezeteknek új központi 
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 Ezt a feladatot március 31-ig be kellett (volna) fejezni! 
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feladatuknak pedig a klerikalizmus elleni harcot kellett tekinteniük.
676

 A bizottságok 

felállításához a következő szempontokat kellet figyelembe venni: 

1. A tömegszervezetek egy oktatási és egy kulturális kérdésekkel foglalkozó tagot 

delegáljanak. 

2. A bizottságok elnökeit a párt által javasolt személyek közül válasszák meg 

3. A bizottság titkára a szabadművelődési ügyvezető legyen (Dancs, 1988. 179. o.). 

 

A Kultúrpolitikai Osztály 1949-es jelentéséből érezhető, hogy ekkor már fel akarták 

gyorsítani a szabadművelődés „megreformálásának” folyamatát. Szinte utasításos 

hangvételben jelentették ki: „rövid (maximálisan egy évi) határidő alatt teljes mértékben le 

kell építeni az állami vonalat.”
677

 A dokumentum 1948 végi/1949 eleji állapototokra való 

utalása mellett az átalakított Szabadművelődési Tanács feladatát is körvonalazta. Ezek 

szerint hatásköre a tömegszervezetek munkájának koordinálására illetve a szakemberek 

tömegszervezetekbe való bevonásárára redukálódott
678

 Ez a szervezetről kialakított 

álláspontnak egyenes következménye volt, hiszen a tanács munkáját károsnak vélték – 

idézték az Agitációs és Propaganda Osztály iratából – mivel „a szabadművelődési munka 

gátolja és visszafejleszti a tömegszervezetek ilyen [oktatási és kulturális - F. P.] irányú 

fejlődését.”
679

 A dokumentum érintette a Fővárosi Népművelési Központ különcségét is, 

amiért az kiállt a saját függetlenségének megőrzése mellett. A párt véleménye szerint az 

egységesítés miatt létre kellene hozni a „Budapesti Szabadművelődési Tanács” szervezetét, 

amely közvetlenül az OSZMT-vel és a budapesti oktatási osztállyal lenne közvetlen 

kapcsolatban.  

A Pestmegyei Kulturbizottság által kiadott 1948-as brosúrában szereplő Oláh 

István „Új feladatok előtt” című írása fogalmazta meg talán legtisztábban a 

népművelés/szabadművelődés útját, jövőjét: „meg kell valósítani a kultúra új értelmezését, 

vagyis azt, hogy a társadalmi, politikai és a gazdasági kérdésektől elvonatkoztatott kultúra 

nincs és kultúrán az anyagi és szellemi kultúra egységét értjük. (…) a helyi 
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Szabadművelődési Bizottságnak a kultúra területén hozott érvényes döntéseit a 

közigazgatás és a rendőrhatóság is támogatja (…) Bizottság javaslata nélkül semminemű 

iskolánkívüli kultúrtevékenységet ne engedélyezzen a hatóság, még bálokat sem.”
680

 

A Kultúrpolitikai részleg szabadművelődési egységének az 1948 decembere és 

1949 márciusa közötti időszakra kidolgozott munkaterve
681

 kellően illusztrálta a pártnak a 

szabadművelődésben preferált céljait. A munkát kettéválasztva külön a falvakra és külön a 

városokra vonatkoztatva kívánták megvalósítani. A falvakban továbbra is az SZFTE 

megtartására és az analfabéta tanfolyamok
682

megszervezésére koncentráltak, hiszen január 

1-től a kultúrversenyek elindítása mellett 5 ún. „kultúrautó” üzembe helyezését tervezték, 

amellyel a vetítőgépek, vándorkönyvtárak és a bábszínházak mobilitását akarták elérni. 

Kilátásba helyezték a Köznevelési Alosztállyal való együttműködést is, annak érdekében, 

hogy az ifjúsági szervezetek útján kiterjesszék a falura is a „vasárnapi iskola” mozgalmat, 

melynek célja a tanulóknak a templomoktól való távoltartása volt. A városokról szóló 

fejezetben megállapították, hogy a kulturális munka súlypontját az üzemekbe szükséges 

áthelyezni, ahol folytatni kell a „kultúrával a munkaversenyért” akciójukat. Ezenkívül 

üzemi kultúrvezetőknek továbbra is a színházi viták rendezvényét ajánlották. Az üzemek 

munkásainak pedig – a könyvolvasás népszerűsítésére – mozgalmat kívántak indítani. 

Március 31-ig Szegeden, Debrecenben, Pécsett 6-6 előadással meg kívánták szervezni a 

„Kultúrpolitikai Akadémiát” is. 

A szervezési feladatok közül fontosnak vélték, hogy 1949 tavaszára a 

szabadművelődési munka teljes mértékben a tömegszervezetek kezébe kerüljön át, ezért 

elengedhetetlennek tartották a megyei „kultúrpolitikai felelősök” hálózatának kiépítése 

mellett a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége (továbbiakban 

DÉFOSz) politikai megerősítését is, hiszen ezt a szervezetet kívánták a falvak kulturális 

központjaivá tenni. 

Terveik között szerepelt, hogy december 20-ig E. Kovács Kálmánt teszik meg a 

VIII. főosztály vezetőjévé, valamint a Felügyelői hivatalok átszervezését is elhatározták. A 

felügyelőségekből 12 megszűntetését látták indokoltnak, illetve további 10 felügyelő 

leváltásával kívánták elérni. Célként tűzték ki, hogy a felügyelők pártállásainak összetétele 

tükrözze az erőviszonyokat. Ehhez a következő „pártelosztást” kívánták elérni a felügyelők 
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között: 24 az MDP, 4 az NPP, 1 pedig az FKGP tagja legyen. A felügyelők felülvizsgálatát 

ennek megvalósításának érdekében 1949. március 31-ig le akarták zárni.
683

  

Az MDP Agitációs és Propaganda Bizottsága 1948. dec. 14-i ülésén a résztvevők a 

fent említett tervezet megtárgyalás után visszaadták azt átdolgozásra. A következő 

instrukciókkal látták el a szabadművelődési egységet: 

 nincs kidolgozva a kulturális tömegmunka fő irányvonala és annak legfontosabb 

szempontjai 

 „irányt kell venni az állami szabadművelődési apparátus megszűntetésére, valamint az 

egyes tömegszervezetek kultúrmunkájának javítására”  

 „városokban már most sem szükséges a szabadművelődési apparátus. Ki kell dolgozni, 

hogy milyen módon számoljuk fel.” 

 A Szabadművelődési Alosztálynak vinnie kell a Párt aktuális politikai vonalát és a 

speciális kulturális eszközök, célkitűzések alkalmazását 

 „Ki kell hangsúlyozni, hogy a Párt napi politikáját hogyan, milyen sajátos 

módszerekkel kell a szabadművelődési vonalon levinni.” 

 hiányzik a művészet és a szabadművelődés összehangolása.
684

 

Az átdolgozott tervből kitűnik az az elhatározás, hogy a szabadművelődési 

munkának a falut kell megcéloznia. Kiemelték az egyház elleni harc jelentőségét, amit a 

kulturális területen is el kell indítani. A falvakban az ún. „gépállomásokat” kívánták 

kulturális szervezetként megerősíteni, miközben a szabadművelődési munka súlypontját a 

VKM apparátusról a szabadművelődési tanácsokra, bizottságokra szándékozták áttenni. 

Emiatt fel is szólították a párt Megyei Bizottságait, hogy irányítsák a megyei 

Szabadművelődési Tanácsok megalakulásával kapcsolatos munkákat. Bár megállapították, 

hogy „a megyei szabadművelődési párthálózat kiépítési formája még el nem döntött 

kérdés”, mégis az állami apparátus megszűntetésére is javaslatokat tettek az új tervben. A 

41 felügyelői állásból összevonás után 12-t megszűntettek volna. A tovább működtetetett 

29 hivatalból a leírtak szerint 19-nek ekkorra már megfelelő személy volt a vezetője, 

kettőnek vezetőjét már felfüggesztettek, a maradék nyolc szervezet irányítóját pedig le kell 

                                                           
683

 A felügyelők “helyettesítésére” tervbe vették a közép- és felsőkáderek kiképzését. Ezt az ún. „állami 

kultúrvezető-képző szabadakadémia” intézményén belül három 5 hetes kurzus elindításával kívánták elérni, 

ahol tanfolyamonként 40 hallgatót képeztek volna ki. 
684

 MOL M-KS 276. f./ 86. cs./ 9. ő.e. 



251 
 

váltani a közeljövőben. A 3158 aktív ügyvezető közül addig 983-at vizsgáltak felül.
685

 A 

„hátralévő” 2175 ügyvezető közül március 31-ig 800-nak a felülvizsgálatára 

vállalkoztak.
686

  

Ezzel egy időben erősíteni kívánták a szakszervezetek és más tömegszervezetek 

szabadművelődési munkáját, elhatározva, hogy kialakítják „az üzemi szabadművelődési 

munka egységes szervezeti formáit.” A vidéki szervezetekkel való kapcsolat kiépítése 

érdekében az alosztályon, VKM VIII. ügyosztályán és az OSZMT-ben dolgozó pártbéliek 

1500 kiszállását javasolták március 31-ig.
687

 A szabadművelődési tanácsok feladatává 

tették a tömegszervezetek szabadművelődési munkájának összehangolását és az azok 

közötti egészségtelen rivalizálást megszüntetését. 

A tanfolyamok közül a természettudományi ismereteket nyújtó kurzusokat 

preferálták, melyeket az egyház által képviselt tanok ellen kívánták felhasználni. Ezen 

kurzusok előadóinak „felkészítését” a VKM és a Szabadművelődési Tanács hatáskörébe 

utalták volna. A reakció elleni harcra való buzdítás mellett a szocialista ideológia 

terjesztését segítették azok a vándorkiállítások is, amelyeken a Szovjetuniót, a magyar ipart 

és a néphadsereget népszerűsítették. A falu „szórakoztatva tanulásáért” újabb diapozitív 

filmek kiadást vették tervbe.
688

 

Végezetül a terv készítői a Belügyminisztériumhoz fordultak, hogy adjon ki 

rendeletet az engedély nélküli szabadművelődési tevékenység „megakadályozására”. 

Felvetették a „kulturális mezbe öltöztetett reakciós agitáció elleni erélyesebb intézkedések 

kérdését (néhány internálás precedensként, a volt KALOT stb. kultúrházak ügyének 

rendezése, gazdakörök, stb.)”is, illetve javasolták, hogy a VKM VIII/1 ügyosztállyal 

vázlatos tervet dolgoztatassanak ki az ötéves terv szabadművelődési beruházásaira.
689

 E 

terv alapján is jól látható, hogy amíg a nyilvánosság előtt az MDP a szabadművelődési 

keretek megreformálásáról beszélt, addig a színfalak mögött annak tényleges eltörléséről 

döntött. 
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 Addigra leváltottak 888 ügyvezetőt, majd 830 pozícióba helyeztek el saját embert. 
686

 1949 márciusában Bóka László államtitkár által aláírt 253.061/1949. VIII. üo. leirat szerint „a 

kultuszkormányzat képviseletében ma már csaknem minden községben olyan szabadművelődési ügyvezető 

támogatja a tömegszervezetek kultúréletét, aki a népi demokrácia feltétlen híve és a kultúra területén 

lelkesedéssel szolgálja a szocializmus építését.” (BFL XXIV. 505.) 
687

 A terv utal arra, hogy megalakult a „szabadművelődési vezetők aktívája” a pártnak az OSZMT-ben és a 

VKM VIII. Főosztályán dolgozó tagjaiból. 
688

 A feldolgozandó témák között szerepelt: 1. Magyar társadalom 1848-ban, 2. Hogyan él a szovjet gyermek 

és ifjúság, 3. Szovjet mezőgazdaság, 4. Egy szovjet falu története, 5. Lenin élete, 6. Magyarország a londoni 

olimpián, 7. Szovjet ember élete, 8. Szovjet hadsereg, 9. Népi demokrácia és sport, 10. Szovjet humor. (BFL 

XXIV. 506. 1022/1949. szmf.) 
689

 PIL 991. f./42. ő.e. 
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5.2. A szabadművelődés „új” irányító testületeinek tevékenységei 
 

5.2.1. VKM Szabadművelődési főosztályának átalakítása és a Népművelési Minisztérium 
kialakításának folyamata 1948/1949-ben 

 

Ortutay Gyula ősszel kezdte megváltoztatni a főosztály hivatali rendjét. 1948. 

október 9-i hatállyal felmentette Alexits Györgyöt politikai államtitkári posztjából, akinek 

az utódja Szávai Nándort lett. Az „Elnöki A” Ügyosztály élén is változások történtek, 

ugyanis az új vezetőjének, a VIII/2 ügyosztály addigi irányítóját, Kerékgyártó Elemért 

választották, akit a szabadművelődési ügyosztály élén Kolozsvári András miniszteri 

osztálytanácsos követett. 

1949 első hónapjaiban újabb átalakításokat kezdeményezett a miniszter, mely során 

felmentették államtitkári tisztségéből Kovács Mátét, illetve menesztették Gombos Ferencet 

is. Ezen változtatások után a Szabadművelődési Főosztály egységei és vezetői a következő 

képet mutatták 1949 első félévében: 

VIII. Szabadművelődési főosztály   főosztályvezető: E. Kovács Kálmán 

VIII/1 Elvi és módszertani ügyek   ügyosztályvezető: K. Nagy István 

VIII/2 Szervezeti, személyi és dologi ügyek  ügyosztályvezető: Kolozsvári András 

VIII/3 Szabadiskolák és tanfolyamok  ügyosztályvezető: dr. Szathmáry Lajos 

A miniszter által kezdeményezett változások később is folytatódtak, hiszen egy 

1949. júniusi döntés értelmében a VKM-ből kivált a művészeti és szabadművelődési 

részleg, melyek munkáját egy új tárca, a Népművelési Minisztérium vette át.
690

  

A Minisztertanács által életbeléptetett 4.267/1949./208/M.T. sz. – 1949. szeptember 

30-án kelt
691

 – rendelettel a népművelési miniszter ideiglenes hatáskörét alakították ki, 

rábízva az iskolarendszeren kívüli népnevelés irányítását és ellenőrzését.
692

  1949. június 

                                                           
690

 A VKM VI., illetve VIII. főosztályok kiválása után az iskolai főosztályokra helyezte a hangsúlyt.  Ortutay 

Gyula 1950. február 24-én távozott a miniszteri székből, s a Múzeumok és Műemlékek Országos 

Központjának lett az elnöke. Az új  kultuszminiszter Darvas József lett. 
691

 Megjelent: Magyar Közlöny 1949. október 5-i számában  
692

 A Minisztertanács 4.267/1949./208/sz. rendelete 1.§ 7. és 10. pontjával a népművelési miniszter 

hatáskörébe utalt feladatok megoldásának elősegítésére a miniszter mellé társadalmi szervként „Országos 

Népművelési Bizottság” szervezését írta elő, amely a következő szervezetek (személyek) közreműködésével 

kell hogy felálljon: Népművelési miniszter, Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa, Dolgozó Parasztok 

és Földmunkások Országos Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyar Ifjúság Népi 

Szövetsége, Magyar-Szovjet Társaság, Magyar Állami Mezőgazdasági Gépüzem valamint a Magyar 

Központi Híradó Rt.  
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11-én nevezték ki népművelési miniszterré Révai Józsefet, szeptember 5-én pedig a 

Népművelési Minisztérium politikai államtitkárát, Losonczy Gézát. Novemberben sor 

került a többi kinevezésre. (Welker, 1984). 

A Szabad Nép 1949. szeptember 27-i számában közölték, hogy az új tárca 

szeptember 9-én megkezdte tevékenységét. A lapban az új miniszter, Révai József 

nyilatkozott a tárca felállításának okairól. Egyebek mellett kifejtette, hogy „azért kellett 

egyesíteni a népművelést szolgáló különböző szerveket, mert eddig különböző 

minisztériumokban voltak szétszórva. Szükség volt a minisztériumra azért, mert a kultúra 

területén legnagyobb volt az elmaradás, a népi demokrácia gazdasági és politikai 

fejlődésével szemben, ahogy Rákosi Mátyás elvtárs megállapította” 
693

 

A fent említett 4267/1949 M.T. sz. rendelet nemcsak a Népművelési Minisztérium 

hatáskörét határozta meg, hanem a szabadművelődés „megszüntetésének” indoklását is 

tartalmazta:„a múltban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium VIII. /Szabadművelődési/ 

Főosztálya mellett az Országos Szabadművelődési Tanács, vidéken pedig a kerületi illetve 

a helyi Szabadművelődési Tanácsok voltak hivatva e szerep betöltésére. Erre azonban a 

Szabadművelődési Tanács sem szervezeti felépítésénél, sem irányítási módszerénél fogva 

nem volt alkalmas. Ezért szükséges a Szabadművelődési Tanács feloszlatása és a tényleges 

kulturális munkát végző tömegszervezetek képviselőiből népművelési bizottságok 

létesítése.”
694

 A rendelet az alábbiakkal zárul: „a 12.250/1948. VKM. sz. rendelettel 

létesített Országos Szabadművelődési Tanács, valamint a 10.640/1948. Korm. sz. 

rendelettel létesített Kerületi Szabadművelődési Tanácsok megszűnnek (…) Ahol valamely 

jogszabály «szabadművelődés» szót használ «népművelés» értendő.” 

Az új tárca helyzetét az 1949. évi XV. törvény véglegesítette, melynek az első 

szervezeti beosztását a következőképpen alakították ki: 

Elnöki főosztály  vezetője: Cserteki Lajos miniszteri osztályfőnök 

Személyzeti főosztály  vezetője: Balogh László miniszteri tanácsos 

I. Tájékoztató főosztály vezetője: Pajzs István miniszteri osztálytanácsos 

                                                           
693

 Szabad Nép 1949. szeptember 27. 7. 224. sz. 5. o. Révai József: A kultúra terültén is fel kell zárkóznunk a 

szocialista építés egyéb eredményeihez! Megkezdte munkáját a Népművelési Minisztérium 
694

 A Népművelési Bizottságok számára későbbiekben az alábbi feladatokat szánták: 1 Az iskolán kívüli 

népoktatás átszervezésében való részvétel.2. Az új szabadművelődési törvény kidolgozásában való részvétel. 

3. A vármegyék, Budapest és az egyetemi városok szabadművelődési programjának kidolgozása. 4. Vidéki 

értelmiség demokratikus átnevelését célzó megyei nyári szabadegyetemek programjának felülvizsgálata. 5. A 

városi kultúrnapok ideológiai, politikai programjának felülvizsgálata. 6. A tömegszervezeti oktatási munka és 

a szabadművelődés kezében lévő tömegoktatás koordinálása. (MOL M-KS 276 f. /111. cs./ 25. ö.e.) 
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II. Irodalmi főosztály  vezetője: Domokos János miniszteri tanácsos 

III. Művészeti főosztály vezetője: Csillag Miklós miniszteri tanácsos 

IV. Színházi főosztály vezetője: Berczeller Antal miniszteri tanácsos 

V. Film főosztály  vezetője: Kende István miniszteri tanácsos 

VI. Népnevelési főosztály vezetője:Tanner József miniszteri tanácsos, 

helyettese: Bíró Vera miniszteri osztálytanácsos (40 

fővel)  

A Népnevelési Főosztályon belül több egységet különítettek el: Oktatási Osztály, 

Könyvtári Osztály, Szervezési Osztály, Műsor Osztály, Rendező Csoport valamint a 

Szerkesztő Csoport alkotott egy-egy szervezetet (Bolvári-Takács, 2002). 

A Népművelési Minisztérium hatáskörébe került a sajtó, a rádió, az irodalom, a 

zene, a képzőművészet, a színház, a film, a könyvtár, a kultúrotthonok ügyeinek 

megszervezése és ellenőrzése (Halász, 2012). A népművelés összehangolásában – a 

tanácsadói szerepet is betöltő – az ún. „Országos Népművelési Bizottság” segítette a 

Minisztériumot. 

 

5.2.2. VKM VIII. főosztályának tevékenysége 1948 nyara és a Népművelési Minisztérium 
megalakulása közötti időszakban 
 

Az 1948 nyarát a főosztály még Gombos Ferenc vezetése alatt dolgozta végig, 

viszont ekkor már érezhető volt a „széljárás” megváltozása, ami a főosztályvezető által 

készített dokumentumokból is kitapintható volt. Gombos 1948. augusztus 19-i 

munkatársaknak szóló levelében már arról számolt be, hogy a tömegszervezetek 

képviselőiből „akciócsoportokat” kell létrehozniuk, amelyeknek be kell kapcsolódniuk a 

szabadművelődési munkaterv elkészítése mellett az oktatási terv kidolgozásának 

munkálataiba, továbbá az ünnepek megrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásába. 

Levelében kifejtette, hogy a szabadművelődés oktatási anyagát ezentúl kizárólag a Szabad 

Föld Téli Esték füzeteiből lehet összeállítani, valamint, leszögezte, hogy „külön 

szabadművelődési tanfolyamot, amely mögött társadalmi szervezetek nem állnak, nem 
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engedélyezünk.”
695

 Augusztus 25-i levelében a főosztály által megoldásra váró feladatokat 

az alábbiakban összegezte: 

I. ügyosztály: személyi ügyek. A státus kibővítéséig pedagógusok 

berendelésére van szükség, megyei és városi hivatalok összevonása, népkönyvtári 

rendeletet, OSZMT átszervezése, kultúrházépítő mozgalom beindítása, MNMI 

megszűntetése, a Szabadművelődési Tudományos Intézet létrehozása, társadalmi 

egyesületek segélyezése 

II. ügyosztály: népfőiskolák államosítása, különböző tárcák iskolánkívüli 

oktatási tevékenységének összehangolása 

III. ügyosztály: kultúrvezetők kiképzése, ünnepi műsoranyagok kiadása, 

képzőművészeti szabadiskolák kérdésének rendezése, filmügyekről a filmhivatallal 

tárgyalni, élmunkások üdülésénél kultúraalkalmak szervezése, kultúrautók beszerzése.
696

 

A tárca működését – mely kihatott Ortutay Gyula karrierjére – a párt negatívan 

érzékelte, annak ellenére, hogy 1948 végére a minisztériumot elég „káderrel” erősítették 

meg.
697

 Úgy látták, hogy a tárca irányvonala nem változott, „szerkezeti beosztása és 

ügyvitele «békefeladatok» ellátására is alig volt alkalmas (…) a koalíción belüli 

pártharcok emlékét őrzi.”
698

 Ezen lesújtó vélemény mellett a VIII. főosztály tevékenységét 

– a beépített kommunisták működését is – leminősítették.
699

 Akadályozó személynek – 

Gombos Ferenc leváltása után – Kovács Mátét tekintették, aki „minden vonatkozásban 

nehezítette a szabadművelődési apparátus megtisztítására irányuló erőfeszítéseinket”.
700

 

Az MDP Szervező Bizottságának 1948. október 22-i jelentésében már javaslatként 

megfogalmazódott, hogy a szabadművelődési és művészeti ügyeket átvállaló „Nevelésügyi 

Minisztérium” felállításáig a szabadművelődés irányítását Kovács Mátétól Bóka Lászlónak 

kell átvennie. 

A Szabadművelődési Főosztály vezetője, dr. Kerékgyártó Elemér 1948 őszére 

kívánta befejezni a felügyelőségek átszervezését, ezért nem meglepő, hogy a nyári 

munkaterven belül külön tételkén szerepelt az összevont városi és megyei felügyelőségek 
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 OSZK Kt. 210/23 
696

 Uo. 
697

 A VKM-ben összesen 1050 tisztviselő dolgozott ekkor amiből 412 MDP tag volt. 
698

 MOL M-KS 276. f./109. cs./2. őe. 
699

 Lásd erről Simon József 1950. január 9-i jelentését. (MOL M-KS 276 f./ 11. cs. /46. ö.e.) 
700

 Uo. 
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szétválasztása és azok pártvezetés alá vonása.
701

  Kijelenti a tervben, hogy „az apparátus 

megszállása tehát számszerűleg is kimutatható, azonban ezen a területen tovább kell 

mennünk, főként az előadók létszámában szereplő pártonkívüliek vonalán, ahol semmi 

fejlődés nem tapasztalható. Ennek túlnyomó része nem előadói minőségben dolgozik, 

hanem olyan berendelt tanítónők, akiket képesítésük miatt előadónak kell minősíteni, 

azonban irodai munkát végeznek.”
702

 

A terv behatóan tárgyalta az ideológiai átképzéshez kapcsolódó teendőket. 

Kerékgyártó Elemér szervezete e cél eléréséhez több, előadóknak, ügyvezetőknek és 

felügyelőknek
703

 szóló tanfolyam megrendezéséhez kezdett hozzá.
704

 Ekkorra már 

megszületett a helyi szabadművelődési tanácsok átalakítását érintő elképzelés is, (helyettük 

ún. kulturális akcióbizottságokat felállítva) mely tervet még az év folyamán el kívántak 

fogadtatni a Minisztertanáccsal. 

A kommunisták addigi elképzeléseit, s az akkori terveit jól láttatja Kerékgyártó 

Elemér Rákosihoz írt 1948. szeptember 6-i levele, amelyben a népművelés részére póthitelt 

kért a 11 milliós költségvetési keretet kevesellte. Beszédesen fogalmazott ezzel 

kapcsolatban, amikor megjegyezte, hogy a „kultuszköltségvetésben a 260 millióból a 

tömegoktatás céljára csak 11 millió volt beállítva. Ezt az összeget a múltban a 

parasztpártiak használták, ezért nem volt baj, hogy az összeg ilyen csekély, de a jövőben, a 

párt tömegoktatási céljaira, ami megszabott feladatunk, jóformán semmitmondó összeg”
705

 

1948 decemberében nevezték ki a főosztály élére E. Kovács Kálmánt, akinek 

feladata volt a VKM demokratizálásában való segédkezés illetve a szabadművelődés 

minisztériumi apparátusának megtisztítása. Amíg a fentiekben tárgyalt MDP-s tervezetek 

mind arra utaltak, hogy a szabadművelődés (állami) szervezetének leépítése 

elengedhetetlen, addig az új főosztályvezető publikációt közölt a szabadművelődés 5 éves 

                                                           
701

 A felügyelőségek átszervezésének egyik kiindulópontja az volt, hogy azok létszámát a vármegye 

lakossága alapján érdemes meghatározni. 
702

 MOL M-KS 276. f./ 65. cs./341. ő.e. 
703

 A felügyelők az október végi konferencián a következő utasításokat kapták: 1. elsősorban az 

analfabetizmus felszámolására irányuló tanfolyamokat kell megszervezni. 2. Ahol szükséges ilyen 

tanfolyamokat tartani, ott az SZFTE megrendezésébe kell bekapcsolódni. 3. Más jellegű tanfolyamok 

megrendezésére csak a következő költségvetési évben lesz fedezet. 4. Szakmai tanfolyamokat ezentúl 

kizárólag a szakminisztériumok indíthatnak. (BFL. XXIV.506. 3828/1948. szmf.) 
704

Uo. A program szerint az előadóképző tanfolyamokat 2000 fő részére az ország 7 helyén 14 kéthetes 

tanfolyam keretén belül szerveznék meg, ahol kb. 800 fő közepes, 200 fő jó előadót műveltek volna ki. A 

révfülöpi konferencia anyagát 2000 falusi ügyvezetőnek továbbították, amelyeket 3 napos értekezleteken 

dolgoznának fel. Ehhez járult hozzá – a terv alapján –, hogy 16 vármegyében szept. 15-re a nem megfelelő 

ügyvezetőket le kívánták váltani. Októberben 1 hónapos tanfolyamot szerveztek a felügyelőknek, „amelyben 

politikai ideológiai szempontból komolyan átgyúrjuk a felügyelőket”.(MOL M-KS 276. f. /65. cs./341. ö.e) 
705

 Uo. 
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tervben betöltött szerepéről. Cikkében kinyilvánította, hogy a „szabadművelődési 

mozgalom (…) hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók tudatában, gondolkodásában, 

szemléletében, erkölcsében, szokásaikban a kapitalista maradványokat visszaszorítsuk és 

azok helyét a szocialista kultúra foglalja el.” (E. Kovács, 1949. 361. o.) Emellett a 

népfőiskolák megszűntetésének jogosságát is érintette, kijelentvén, hogy azok a 

szervezetek a Horthy-rendszer hagyatékaként a népi romantika „melegágyai” voltak. Ezért 

is volt indokolt, hogy a VKM mind a 16 népfőiskoláján már a DÉFOSz, MNDSz, és a 

MINSz képzései folynak. 

Az 5 éves terv keretében E. Kovács értesítette az olvasókat, hogy az állam a 

szabadművelődés terén 60.000.000 Ft szánt, a „művelt, erős népet – szabad, független 

hazában” célját eléréséhez. A beruházások ¾-ét kultúrházak fejlesztésére fordítják majd, 

amiből 1945-ben 551 db volt. A 3 éves terv végére 973 működő kultúrházat tervez a 

kormány, ennek megvalósítására 13,5 millió forintot különített el a hivatal. Az 5 éves 

szerint 45,1 millió Ft-ból 102 új kultúrházat fognak felépíteni, ami mellett négy új 

Szabadművelődési Akadémia 1,6 millió Ft.-ból történő felállítására is sort kerítenek. 

Ezen terv ellenére megállapítható, hogy 1949-ben sem a VKM sem pedig a 

Népművelési Minisztérium ügyirataiban közép- illetve hosszútávú tervek nem találhatóak. 

E terveket az MDP pártprogramja volt hivatva helyettesíteni. 

A dokumentumok tükrében megállapítható, hogy az állami vonalat képviselő 

felügyelők helyzete is megváltozott, hiszen a negyedéves tervek elkészítésénél elvileg ki 

kellett volna kérniük a helyi tanácsok véleményét, de ezeknek a szervezeteknek 1949-ben 

már alig volt alkalmuk ülést tartani.  Ekkor már a művelődési szükségleteket központilag 

állapították meg, a helyi érdekek, szükségletek figyelembevétele nélkül. Központi 

szabályozás határozta meg a módszereket és formákat is, amitől eltérni nem lehetett.  A 

helyi Szabadművelődési Tanácsok javaslatait – ha voltak még ilyenek – nem vették 

figyelembe.  1948. szeptembertől rendelettel szabályozták a szabadművelődés előadás-

sorozatokat. Ettől az időtől kezdve már csak a szabadművelődési felügyelő által 

rendelkezésre bocsátott művek alapján tarthattak előadásokat, amihez segítséget nyújtott a 

VKM által kiadott „útmutató”, amiben felsorolták a feldolgozható könyveket. A 

felügyelőknek kellett gondoskodniuk arról, hogy az MKP által összeállított SZFTE című 

kiadványok bekerüljenek a téli programba. 
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5.2.3. Az Országos Szabadművelődési Tanács és a helyi szervezeteinek sorsa 
 

A tanács 1948 nyári és őszi munkájáról Barczán Endre jelentései, írásai adnak 

képet. A főtitkár „A szabadművelődés egységes frontja” című cikkében összegezte 

szervezete jövőbeli feladatait.
706

 A következő célokat tűzte ki a Tanács elé: 

1. meg kell teremteni a demokratikus szervek teljes együttműködését 

2. demokratizálni, sőt szocializálni kell a tudományt és a művészetet
707

 

3. el kell mélyíteni az addig csak felületen mozgó munkát. 

A szabadművelődés társadalmi vonalát is elérte 1948 őszére az MDP revíziója. Az 

OSZMT-t létrehozó 12.100/1945. VKM sz. rendelet eltörlésekor életbe lépett a 

12.250/1948. VKM. sz. rendelet,
708

 amely az országos szabadművelődési testület 

újjászervezését írta elő.
709

  A helyi tanácsokat felállításáról szóló 720/1946. M.E. 

rendeletet hatályon kívül helyezték, helyette megalkották azt a 10.640/1948. Korm. sz. 

rendeletet, amelyben a megszűntetésre ítélt helyi tanácsok helyébe az ún. 

„kultúrbizottságok” felállítását rendelte el. 

 A fenti jogszabályokat egészítette ki a 232.814/1948. VIII. üo. sz. alatt megjelenő 

VKM dokumentum, amelynek értelmében a községekben illetve megyei városokban ún. 

„Szabadművelődési Bizottságokat”
710

 kellett felállítani. A rendelet szerint ezeket a 

szerveket 3 évenként kellett (volna) újraválasztani.
711

 

                                                           
706

 A múlttal kapcsolatban megállapította cikkében, hogy a felszabadulás után a tanács kulturális feladatai a 

következők voltak: a munkásság minél szélesebb rétegeit aktivizálni, a parasztságot beemelni a modern 

életbe, a külön munkás – és parasztkultúra helyett egységes és egyetemes kultúrát nyújtani, az értelmiség 

teljes átnevelése, valamint az intenzív vezetőképzés. 
707

 Kijelentette: „a magyar demokrácia eddigi iskolánkívüli művelődési munkájának mérlege azt mutatja, 

hogy ez a kultúra már kezdetleges formájában is szélesebbkörű és magasabbrendű, mint a fasiszta időké.” 

(Barczán, 1948. 490.o.) 
708

 Megjelent a Magyar Közlöny 1948. október 9-i számában. 
709

 Ezt egészítette ki a 230592/1948 VKM rendelet, amely a tanácsba meghívandó egyesületek névsorát 

tartalmazta. Ezek szerint 1 Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 2. Magyar Ifjúság Nemzeti Szövetsége, 3. 

Szakszervezetek Tanácsa, 4. Szakszervezeti Ifjúsági Tanács, 5. Egyesült Parasztifjak Országos Szövetsége, 

6. Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, 7. Nemzeti Diákszövetség, 8. Úttörők Országos 

Vezetősége, 9. Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, 10. Újbirtokosok és Földhözjutottak Országos 

Szövetsége, 11. Szabadságharcos Szövetség, 12. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, 13. Magyar-Szovjet 

Művelődési Társaság, 14. Magyar Országos Szövetkezeti Központ, 15. Kisiparosok Országos 

Szabadszervezete, 16 Kiskereskedők Országos Szabadszervezete, 17. Magyar Hadigondozottak Szövetsége, 

18. Magyar Vöröskereszt Elnöksége, 19. Magyar Táncszövetség, 20. Magyar Bábjátékosok Egyesülete, 21. 

Dalosszövetség Elnöksége, 22. Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége, 23. Államrendőrség 

Országos Főkapitánysága delegálhatna tagokat az újonnan alakuló szervezetbe. A kinevezés időtartama 3 

évre szólt volna. 
710

 Ezen helyi szabadművelődési bizottságoknak a következő szervezetek közreműködésével kellett 

felállítani:  
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A rendeletek – amelyek a központosítást voltak hivatva szolgálni – az alábbi változásokat 

hozták magukkal: 

 bővült a tanácsokba (vagyis ezek után a szabadművelődési bizottságokba) 

felveendő/felvehető tömegszervezetek száma 

 az OSZMT-be illetve a kerületi tanácsokba a kiváló népművelési munkájuk által 

beválasztott személyekről ezentúl a miniszter döntött (addig az OSZMT testület 

joga volt) 

 az OSZMT vezető személyeit a VKM javaslatára a köztársasági elnök nevezte ki. 

 megszűntek a tanácsok politikai bizottságai, helyette felállították a Kulturális és 

Népnevelési Bizottságokat. 

A Köznevelés folyóirat 1948. november 1-jei számában számoltak be az „egyéb 

hírek” rovatban arról, hogy az újjászervezett Országos Szabadművelődési Tanácsban
712

 is 

a „demokratikus szervezetek képviselői” foglalnak helyet. A cikkben már a tervezett 

módosításokat is vázolták, értesítve az olvasókat, hogy „a jövőben a falusi oktatási és 

kulturális munka a FÉKOSz, MNDSz, EPOSz, stb. szervezetek keretében folytatódik.” 

([Sine nomine], 1948f. 537. o.) Ez azt is jelentette, hogy a helyi szabadművelődési 

szervezetteket megfosztották az addigi jogosítványaitól. 

Barczán Endre októberi beszámolója
713

 szerint az újonnan megválasztott tanács 

vezetőivel folytatott „átadás-átvételi” megbeszéléseken három kérdéskört érintve tisztázták 

a szervezet munkájának addigi eredményeit. 1.Hogyan fejlődött a tanács a megalakulásától 

mostanáig politikailag (tanács összetétele, kapcsolata a baloldali pártokkal)? 2.Milyen 

                                                                                                                                                                                

a., Tömegszervezetek: 1. MNDSz. 2. MINSz, 3. Szakszervezeti Tanács, 4. Szakszervezeti Ifjúsági Tanács., 5. 

EPOSz, 6. MEFESz, 7. Nemzeti Diákszövetség., 8. Úttörők. 9. NÉKOSz, 10. UFOSz, 11. FEKOSz, 12. 

Szabadságharcosok Szövetsége. 13. MSzMT, 14.Magyar Országos Szövetkezeti Központ. 15. Kisiparosok 

Országos Szabad Szakszervezete. 16. Kiskereskedők Országos Szabad Szakszervezete. 17. Magyar 

Hadigondozottak Szövetsége. 18. Magyar Vöröskereszt. 19. Magyar Táncszövetség, 20. Magyar 

Bábjátékosok Egyesülete. 21. Dalosszövetség, 22.  a helyi tanácsokkal együttműködő szervezetek egy-egy 

tagja 

b., város/község kultúrmunkát végző s a kerületi tanács által megnevezett egyesületeknek, szervezeteknek 

egy-egy képviselője: 22-30. 

c.,Szabadművelődési Bizottságnak hivatalból tagjai: 31. polgármester vagy a bíró, 32. jegyző, 33-42. iskolák 

igazgatói. 43. tisztiorvos, 44-45. szociális titkár 

d., eddigi iskolán kívüli nevelési munkásságuk elismeréséül a helyi bizottság által jelöltek közül a Kerületi 

Tanács elnöksége által behívottak: 46-60. 
711

 A rendeletről többek között a BFL XXIV. 507. 4600/1948. szmf. iratban lehet olvasni. 
712

 Az eredeti tagok közül – 251099/1949. VKM leirata alapján – megállapíthatjuk, hogy csak nyolcan 

maradtak a helyükön. Az új tanácsban szerepet kapott Darvas József, Gellért Endre, Lukács Sándor, Bernáth 

Aurél, Hajnal István, Illyés Gyula, Szabolcsi Bence és Szabó Pál. 
713

 5343/1948 OSZMT Beszámoló a Tanács októberi munkájáról 
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viszonyban van a tanács a főosztállyal, milyen területen várható el az együttműködés? 

3.Mik voltak a tanács eddigi fontosabb munkái?
714

 

A következő lépés az 230781/1948. VKM. sz. rendelet kiadása volt, amelyben 

közölték:„a vallás- és közoktatásügyi miniszter a társadalmi tömegszervezetek egyhangú 

véleményének megnyilatkozása alapján Mariska Zoltánt
715

 és Kiss Józsefet 
716

javasolja a 

Tanács főtitkárivá kinevezni. A Tanács két főtitkárát a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 

előterjesztésére a köztársasági elnök nevezi ki.”
717

 A VKM Kinevezési és Alkalmazási 

Bizottságának 1948. november 16-án kelt véleményezése és a Minisztertanács 1948. 

november 19-én kelt hozzájárulása után Mariska Zoltánt és Kiss Józsefet a 250974/1949 

VKM rendelet alapján ki is nevezték az OSZMT főtitkárainak 1949. január 22-i hatállyal. 

Ez az aktus közvetve a tanács szuverenitásának megszűnését is jelentette. Ugyan még 

formálisan működött, de tevékenysége a propagandára korlátozódott. Ennek egyik 

bizonyítéka az 1949-es választásokkal kapcsolatos teendőkről szóló 2204/1949 OSZMT 

körlevele – idézi Wébel Dezső – ahol a szabadművelődésben tevékenykedők feladatául a 

választási propagandában való részvételt jelölték meg.
718

 

                                                           
714

 Barczán a tanács széleskörű tevékenységére a következő felsorolásban világított rá: 

 - járási konferenciák: sikerei, tartalmai 

- elvi ügyek véleményezése 

- Szabadművelődési Híradó, Új Szántás kiadása 

- Szabadművelődési kiskönyvtár, A Demokrácia kézikönyve, sillabuszok kiadása 

- a társadalmi szervek összefogása 

- felvételi vizsgák, bírálati bizottságok tagjai 

- szabadművelődési szakvizsga tananyagának összeállítása 

- analfabetizmus elleni küzdelem és ennek során tankönyvek kiadása 

- tanácsok együttműködésének segítése 

- Tárcaközi Bizottság működtetése 

- vagyondézsma ügyei 

- kultúrversenyeken való döntőbíráskodás 

- szabadművelődési oktatófilmek készítése 

- vándorkiállítások  
715

 Mariska Zoltán 1945-ben a mérnök-szakszervezet titkára volt, majd a Földmíves Szövetkezetek Országos 

Központja gépesített osztályát szervezte meg. 1947 szeptemberétől az „Élet és Tudomány” szerkesztője, 

1948 augusztusától a Természettudományi Társaság főtitkára volt. 
716

 Kiss József  1940-ben az SzDP agitációs színjátszó csoportját szervezte meg, majd az Országos Ifjúsági 

Bizottság kultúrmegbízottja lett. 1941-46 között a Szovjetunióban tartózkodott. 1946-ban a Magyar 

Demokratikus Ifjúsági Szövetség országos kultúrvezetője lett. 1948 januárjától a Magyar Művelődési 

Szövetség főtitkári tisztét töltötte be. 
717

 MOL XIX-I-1-i 90. doboz 
718

  A körlevél megfogalmazásában: „méltó válasz lesz ez a választás az imperialistáknak, mert népünk ki 

fogja nyilvánítani eltökéltségét arra, hogy békés építő munkájának veszélyeztetőivel szemben minden 

eszközzel felveszi a harcot. Az elkövetkező hetek kulturális munkájának tartalmát és célját az adja meg, hogy 

a művészet eszközeivel segítsük a dolgozóknak ezeket az érzéseit kifejezni.(…) Arra törekedjünk, hogy 

kulturális munkánk méltóképpen fejezze ki azt a megelégedett és jövőbe vetett hitet, mely a hároméves terv 

eredményei láttán és az ötéves terv nagyszerű perspektíváinak ismeretében az egész dolgozó népet eltölt” 

(idézi Wébel, 1984) 
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A szabadművelődésnek önálló társadalmi, politikai szerepe ekkor szűnt meg 

teljesen. Az új korszakban a szabadművelődés az MDP politikájának adminisztratív 

végrehajtó eszközévé vált. Köteles Lajos (1980) szerint az kommunisták 1947-ben 

elkezdődő és 1948-ban állandóvá vált szabadművelődés kritikája elsődleges célja nem is a 

szervezet teljes háttérbeszorítása, hanem a parasztság megnyerése volt. Taktikai okokból 

azonban a szabadművelődésben tevékenykedő papság befolyását eltúlozták, s úgy tűntették 

fel, mintha ez a terület lenne a reakciós erők utolsó esélye. 

 

5.3. A szocialista népművelés elméleti alapjai 
 

A szocialista művelődéspolitika megvalósítása nem egy előre megtervezett 

elgondolás alapján bontakozott ki. Durkó Mátyás (1988) szerint az MDP egy olyan 

népművelést importált a Szovjetuniótól melynek alapvető céljait és eszközeit a sztálinista 

(és nem a lenini) elvek határozták meg, így az magában hordozta az erőszak 

„jogszerűségét” is. 

Az MDP programnyilatkozata is arról tanúskodik, hogy a neveléssel kapcsolatban 

három célt állítottak: 1. a műveltség elérhetővé tételét minden osztály számára,
719

 2. 

munkára való nevelés és a reakció elleni harc elősegítése, 3. a demokratikus elvek alapján 

egy egységes szellem biztosítása. 

A szocialista népművelés alapgondolataiban a szabadművelődés „polgári” 

irányvonalának bírálata markánsan megjelenik. Központi gondolata, hogy a kultúra nem 

lehet „semleges”, hiszen a szocializmus felépítését kell elősegítenie, így annak a céljaival 

kell azonosulnia. Ezért az első feladatának a felnőtt lakosság „átnevelését” tekintette. Ezért 

is fordulhatott az elő, hogy a kezdeti időszakban a minőségi nevelés helyett a mennyiségi 

oktatásra helyezték a hangsúlyt. Ebből adódott a rendszer türelmetlensége is, nem 

gondolva arra, hogy bármely műveltség kialakítása vagy mélyítése időigényes folyamat. 

Az az elképzelés, hogy az állam által – felülről – irányított rendszer adhat biztos 

kereteket, ellentétes volt a „demokratikus” elvvel, hiszen az utasítások és a különböző 

tervek megvalósítása érdekében egyre kisebb helyet hagytak a helyi kezdeményezéseknek 

(Halász, 2013). 
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 Az ehhez való jogot az 1949-es Alkotmány 68.§-a is rögzítette. 
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A kommunista népművelés irányvonalát Révai József (1950) a „Művelt Nép” című 

lap programadó cikkében a következőképpen összegezte: „a szocialista kultúra: népi 

kultúra. (…) a népre orientálódik, a népnek teremt, a nép ízlését, nyelvét, napi életét és 

nagy történelmi céljait veszi mértékül tartalmában és formájában. Persze, nem a régi, 

reakciós «népies» értelemben. A mi szocialista népiességünknek semmi köze a levitézlett 

«narodnik népiességhez». Mi is szeretjük és csodáljuk a népdalt, a népmesét, a 

népművészetet, feladatunk, hogy ápoljuk (…) de nem azért, hogy a régi paraszti 

elnyomottságot és elzárkózottságot idealizáljuk a népművészet kultuszának ürügyén, 

hanem azért, hogy tudatosítsuk új, szocialista életet teremtő népünkben.” (Révai, 1950. 1. 

o.) 

Révai Józsefnek az 1951 februárjában megtartott MDP II. kongresszusán elmondott 

beszéde jól illusztrálja a szocialista népművelés központi feladatait. Elmondása szerint e 

területnek a tudatlan munkásokból kell „szakmunkásokat” nevelnie illetve a kapitalista 

eszmék elleni harcban is szükséges segítenie. Mindennek végső célja – fogalmazott Révai 

– a szocialista gazdaság és politika kiszolgálása Felhívta a figyelmet a decentralizáció 

elvének érvényesítésére, de úgy, hogy „Budapest kulturális vezető szerepe megmaradjon 

(…) Budapest is és egyetemi városaink is segítsék, táplálják a falu fejlődő kultúráját, és a 

falu ősi kultúrájától is tanuljunk” (Révai, 1952. 28. o.) 

A fenti idézetekből kiderül, hogy a népművelés nem az ismeretek átadásáért volt 

felelős elsősorban, hanem inkább a kommunista ideológia propagálásában szántak szerepet 

neki. A szabadművelődés által központba állított parasztság helyett a munkásság érdekeit 

kívánták szolgálni. Révai a népművelés fellendítésének zálogát a termelési propagandában 

és a művészeti tömegmozgalmakban látta. Úgy gondolta, hogy a szocialista 

népművelésben helye van egyaránt az agitációnak és az ismeretterjesztésnek, a művészeti 

tömegmozgalmaknak. 

A „szocialista népművelés” abból a szempontból is eltért a szabadművelődéstől, 

hogy az iskolán kívüli felnőttoktatás előadóit, helyi irányítóit már nem a pedagógusok 

rétegéből verbuválta, hanem a párthűség alapján kiválasztott „szakembereire” bízta a 

végrehajtással kapcsolatos teendőket. Mivel lényeges elemének a holisztikus szemléleten 

alapuló világnézeti nevelést tekintette, ezért az ismeretterjesztés helyett a politikai 

tájékoztatásra helyezte a hangsúlyt, így nem csoda, hogy a legfontosabb módszernek az 
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előadást tartotta.
720

 Köpeczi Béla (1986) szerint a szocialista népművelést 1953-ig 

ugyanazok a hibák jellemezték, mint a kultúrpolitika többi ágazatát, vagyis az 

ismeretterjesztést politikai célokra használták fel. Kovalcsik József (2003) szerint a 

propagandisztikus és az agitációs célok miatt ezekben az években leszűkült a kultúra köre, 

amihez az is hozzájárult, hogy a központosítás miatt nem vették figyelembe a közösségek 

igényeit vagy tudásszintjét. 

Érdekes „összehasonlításra” vállalkozott Faragó László és Kiss Árpád az 1949-ben 

megjelent (és későbbiekben az ellenük felépített „perben” nagy szerepet betöltő) 

könyvükben. A felnőtt nevelés két típusát mutatták be, amelyek közül az egyiket a 

„mindent szélnek vetek” elvvel minősítettek. Kimondatlanul is ezt a koalíciós időszak 

szabadművelődésére érthették, ugyanis ezt a következőkkel jellemezték: „képviselőik 

abból indulnak ki, hogy minden szellemi gyámkodást kerülni kell” Bírálták azt az ehhez 

köthető felfogást, mely szerint „meg kell hagyni az egyénnek azt a jogot, hogy maga 

válassza ki azt, amit nevelő hatásúnak vél, hogy maga találja meg a magasabbrendű 

élethez vezető utat.” (Faragó-Kiss, 1949. 305.o.) Ennek az iránynak – vélték a szerzők – 

megvannak a maga pozitívumai, hiszen nagy területeket érint az ismeretterjesztés, de 

kiszámíthatatlan, hogy milyen eredménye lesz. A másik típust (amelyet a szocialista 

népműveléssel lehet azonosítani) „alakító népnevelésnek” keresztelték el, amit a határozott 

nevelő-művelő elgondolás jellemez. Itt a nevelő végzi a „kiválasztást” és az „anyag 

elosztását”, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen az információk befogadása. 

A szocialista népművelés elhagyva a „szabad” szószerinti és átvitt értelmét a 

tömegesség felé fordult, ahol a „dolgozó nép” került fókuszba, miközben a helyi igényeket 

figyelembevevő „művelődést” az egységesítésre törekvő, „művelés” váltotta fel, így 

biztosítva a felnőtt lakosság művelődési jogait. 
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 Felnőttoktatási – és képzési lexikon (2002) 512. o. 
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Összegzés, kitekintés      
 

„Két esztendő óta teremtgetjük a tervszerű és korszerű szabadművelődés feltételeit. A keretek állnak. 

A hivatásos munkások a helyükre kerültek. A legszükségesebb anyagi megalapozás megtörtént. (…) Annál a 

pillanatnál tartunk, amikor megindulhat a tervszerű szabadművelődési munka.” 

 Szabadművelődési Híradó, 1947.12.01. 1. o. 

 

Dolgozatomban kísérletet tettem a szabadművelődés intézményrendszerének 

történeti áttekintésére. Tudtában vagyok annak, hogy e műben csak érintettem a 

szabadművelődés pedagógiai/andragógiai vonatkozásait, melynek részletes elemzése egy 

későbbi kutatásnak lehet a központi témája. Az itt bemutatott történelmi vonulat ismerete 

viszont elengedhetetlen a korabeli felnőttképzési módszerek tanulmányozásához, hiszen 

úgy tudjuk értelmezni az akkori szabadművelődési módszereket, ha ismerjük a történelmi 

kereteket. Jelen műben a hármas egységre törekedve (a pártok, a Vallás – és 

Közoktatásügyi Minisztérium illetékes ügyosztályának, és az Országos Szabadművelődési 

Tanács tevékenységeinek bemutatásán keresztül) átfogó képet kívántam adni az akkori 

iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás helyzetéről. Témám kutatása releváns napjainkban 

is, hiszen a kor számos determináló tényezői ellenére a lehetőségek éveit jelentették. 

Ugyan (újra) egy vesztes háború állt Magyarország mögött – és az itt tartózkodó szovjet 

csapatok meghatározóvá váltak belpolitikai értelemben is – mégis egy rég nem látott és 

várt jövőbe vetett hit volt érzékelhető a lakosság körében. A fel (vagy meg?)szabadult 

ország kulturális téren is szakítani próbált a háborúba sodró Horthy-rendszer emlékével.  

A szabadművelődés terminológiában is már érzékeltetni kívánták, hogy egy új, 

eddig remélni sem mert lehetőség nyílik a kultúrában. Ez a szabadságérzet magában 

hordozta azt a bizonytalanságot is, melytől nem voltak mentesek a kultúrát irányító 

testületek sem. Ebből adódóan a szabadművelődés kifejezése kettős értelemmel bírt. A 

„szabad” jelző nem a korlátlanságot jelentette, hanem a demokratikus keretek között 

elfogadható nézetek szintetizálására való törekvést takarta. Ez visszatekintve szinte 

lehetetlen vállalkozásnak bizonyult, viszont a „fényes szelek” nemzedékének a baloldali, 

szocialista (kommunista) eszmények és a történelmi egyházak által képviselt vallásos 

felfogás közelítése nem volt elképzelhetetlen vállalkozás. A „művelődés” terminológia 

pedig a kultúrában való aktív részvételt óhajtotta tükrözni, ahol az önkéntesség (a semmi 

sem kötelező elve) értékként jelent meg. A művelődést helyi szinten jelentkező igénynek 
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tartották, amelyet a kormányzatnak nem befolyásolnia, hanem csak támogatnia kell. A 

művelődésre úgy tekintettek, mint a szabadság egyik kifejező formájára. A Horthy- és 

Rákosi korszak „népművelése” – amely mára már az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

átfogó kifejezése lett – a felülről irányított rendszerben hitt, mely során az adott közösség 

igényeinek figyelembevétele csak szűk keretek között valósulhatott meg.  

A szabadművelődés koncepciójában nóvumként hatott, hogy, az addig méltatlan 

kulturális helyzetben lévő társadalmi réteg – a parasztság – érdekeit próbálta elsősorban 

figyelembe venni. A szabadművelődés a paraszti rétegek kulturális sokszínűségét 

bemutatva a népi kultúrát próbálta népszerűsíteni annak hagyományos értékeit kiemelve. 

Kivételes pillanatnak bizonyult, hiszen amíg a Horthy-rendszer a „középosztály” számára 

kínált elsősorban művelődési lehetőségeket, addig a Rákosi-érában – a Tanácsköztársaság 

idejéhez hasonlóan – a „munkáskultúra” népszerűsítése vált a művelődésügy meghatározó 

céljává.  

A bevezetőben feltett kérdések mentén kívántam feltárni a szabadművelődés 

irányító szervezeteinek történetét. A fent megjelenített kérdésekre összességében az 

alábbiak válaszolhatók. Az 1945-1948/49 közötti iskolarendszeren kívüli felnőttnevelés 

előzményeként (s azzal több ponton hasonlóságokat felmutató) az 1890-es évektől az I. 

világháborúig „működő” szabadnevelést lehet megemlíteni. A disszertációmban vizsgált 

szabadművelődés koncepcióját lehet szűkebben illetve tágabb értelmezésben 

megközelíteni. Ha tágabb kontextusban kívánjuk meghatározni, akkor a koalíciós időszak 

valamennyi népművelési irányzata, és az ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések 

beletartoznak, így a különböző pártok és tömegszervezetek kultúrpolitikai tevékenysége is. 

Szűkebben viszont a polgári demokratikus színezetű népművelési tevékenységet és elveket 

jelenti, amelyek 1945 és 1948 között a hivatalos iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás 

irányzatává váltak. Tulajdonképpen Karácsony Sándor elgondolásai mentén kibontakozó, 

a paraszti kultúra terjesztését és népszerűsítését célzó állampolgári nevelés gyakorlati 

megvalósulása volt. A nevelés szinterei (és céljai) közé tartozott az analfabetizmus 

felszámolása, a családi életre és az egészséges életvitelre való nevelés mellett a politikai 

ismeretek terjesztése. A szabadművelődés értéke (egyedisége?) abban rejlik, hogy az 

állami vonalon érvényesülő hierarchikus rendszer mellett lehetőség volt/lett volna az 

autonóm, a kisebb közösségek igényeit figyelembevevő  helyi szervezettek működtetésére 

is. Az eredeti elképzelés szerint az ún. szabadművelődési tanácsok maguk választhatták 

volna meg tagjaikat, de a valóságban az országos politikában érdekelt szervezetek (pártok, 
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szakszervezetek, s a pártok által „fedőszerveikként” működtetett tömegszervezetek) 

kijátszva a törvény által adta lehetőségeket egyre nagyobb befolyást tudtak gyakorolni a 

helyi kulturális életet irányító testületekre. Ebből adódott, hogy a szabadművelődés 

ideológiája ugyan a demokratikus, autonóm elveken alapult, mégis a gyakorlatban nem 

volt mentes a központosítási törekvésektől. Állandó dilemmaként merült fel az a kérdés, 

hogyan lehet olyan közösségekre bízni a kultúra alakítását, amelyek a Horthy-rendszerben 

nem tudták gyakorolni a művelődéshez való jogukat? A munkáspártok a kezdetektől 

hangsúlyozták, hogy csak úgy lehetséges a közösségekre hagyni az önigazgatást a 

művelődés területén, ha azt megelőzi e társadalmi csoportok „átnevelése”, illetve 

megfelelő szintű központi iránymutatás. 

A szabadművelődés első, 1945 tavaszától az 1945/1946 fordulójáig tartó, 

időszakára jellemző, hogy a II. világháború lezárása által teremtett új helyzetben a pártok 

elsősorban a gazdaság stabilizációjára törekedtek. Programjaikban ugyan megjelennek a 

művelődésre vonatkozó elképzeléseik/utalásaik, de ezek csak általános síkon értelmezték a 

kultúra szerepét. A Szociáldemokrata Párt a Munkás Kultúrszövetség révén (melyet a 

kommunistákkal együtt szerveztek) igyekezett kulturális lehetőséget teremteni főleg a 

munkásság számára. A pártra az általunk tárgyalt időszakban végig jellemző maradt a 

munkásság érdekeinek előtérbe állítása, éppen ezért sokszor a szociáldemokraták vádolták 

legélesebben a paraszti kultúrát előtérbe állító szabadművelődést. Nem meglepő tehát, 

hogy a párt nem kezdeményezte a szabadművelődéssel való szorosabb kapcsolatot. A 

kommunisták rugalmasabban álltak a kialakuló rendszerhez, támogatva a „népi” 

kezdeményezéseket. Ekkor az MKP főleg a vándortanítók mozgalma révén próbálta meg a 

vidéket propagandacélzattal kulturális ismeretekhez juttatni. A Nemzeti Parasztpárt 

támogatta – orientációjából adódóan is – leginkább az adott körülmények között a 

szabadművelődés kibontakozását. E kezdeti fázisban a VKM-en belül a VI. Iskolánkívüli 

Népművelési Ügyosztálya vállalta fel az új rendszer kialakításának feladatát. Ehhez a 

munkához három síkon látott hozzá az ügyosztály. Egyrészt meghatározta saját szerepének 

és felelősségének kereteit, másrészt rendeleti szinten szabályozta az újonnan felállított 

állami és társadalmi szervezetek működését, valamint folyóiratot adott ki. A korszakban 

született jogszabályok közül talán a legfontosabb az 1945. október 9-i VKM által kiadott 

12.100/1945. sz. rendelet, amely az Országos Szabadművelődési Tanács felállításáról 

intézkedett. A tanács alakuló ülését 1945. december 10-én tartotta, ahol elnökéül 

Karácsony Sándort, alelnökéül Sík Sándort választották. A tanács érdemi munkáját az 
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Elnöki Tanácson kívül a Nevelési, a Politikai, valamint a Szakmai Bizottság végezte. 

Mivel mindhárom bizottságnak baloldali elnöke volt (Ortutay Gyula, Darvas József illetve 

Andics Erzsébet), így természetesen a munkájukat is egyre inkább a politikai 

hovatartozásuk kinyilvánítása és az egyházak kulturális tevékenységei ellen való fellépés 

határozta meg.  

A szabadművelődés második szakasza, amely 1946 tavaszától az 1947-es 

kékcédulás választásokig tartott, már az állami és társadalmi szervezetek kiépítésének 

időszaka. A pártok közül, amíg az SzDP továbbra is éles kritikával illette a kibontakozó 

szervezetet, addig az MKP a szabadművelődést felhasználva elindította a Szabad Föld Téli 

Esték mozgalmát, amelyek keretén belül e korszakban kulturális és mezőgazdasági 

előadásokat tartottak.  Ekkor még a kommunisták együttműködésre törekedtek a 

szabadművelődéssel, főleg ott, ahol nem volt erős a helyi szervezet kulturális 

tevékenysége. A párt másik, a falu művelődését is felkaroló kezdeményezése a falujárók 

mozgalma volt, melyek során középületek felújítása mellett párthű orvosok, pedagógusok 

tanácsadói feladatokat is elláttak. A Nemzeti Parasztpárt fő törekvése ekkor egy paraszti 

vezetőréteg kiművelése volt, a szabadművelődés segítségével, mely elképzelést a VKM-en 

belül Kovács Máté és Gombos Ferenc parasztpárt képviselők támogatták.  Az ő 

munkájukat is befolyásolta a 13.130/1945. sz. VKM rendelet, amely révén kialakították az 

önálló „Szabadművelődési Ügyosztályt”. E szervezeti egység feladatkörét szélesítette ki a 

720/1946. ME. rendelet is, ami életre hívta azokat a szabadművelődési kerületeket és helyi 

tanácsokat, amelyek révén igyekeztek biztosítani az állami vonal átláthatóságát és 

ellenőrizhetőségét. Ekkorra alakult ki a szabadművelődés „állami” rendszerének 

háromlépcsős modellje: 1. szint: a Közoktatási – és Vallásügyi Minisztérium, mint a 

szabadművelődés csúcsszerve. Ide tartozott maga a miniszter, illetve a VIII. 

(szabadművelődési) ügyosztály. 2. szint: a szabadművelődési kerületek felügyeleti 

hálózata, amely 26 felügyelőségből állt. 3. szint: járási, városi, falusi szabadművelődés 

ügyvezetői hálózat. Továbbá a rendelet szabályozta a felügyelők és az ügyvezetők 

jogköreit is, akik számára 1946 során önálló státuszt is kialakítottak. Ezzel a rendelettel 

párhuzamosan alakították ki a „társadalmi” vonal struktúráját, amely ugyancsak három 

szinten valósult meg: 1. Országos Szabadművelődési Tanács, amely csúcsszervezetként 

működött. 2. A megyei tanácsok voltak hivatottak a vármegyei szabadművelődési tanácsok 

munkáját segíteni. 3. A városi és a községi szabadművelődési tanácsok szervezték a 

közösségek kulturális programjait. Fontos megemlíteni, hogy Budapest külön egységet 
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képviselt, ahol a Fővárosi Népművelési Központ volt felelős az iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzési események megrendezéséért. A közigazgatási egységek felállítása után 

alkották meg azt a 5000/1946 sz. VKM rendeletet, amely életre hívta az ún. szabadiskolák 

hálózatát. Itt ugyancsak a hármas felosztásra törekedve, hozták létre az alapfokú 

szabadiskolákat, a középfokú parasztkollégiumokat és munkáslíceumokat, valamint a 

felsőfokú népfőiskolák szintjét. Külön kategóriaként kezelték a szabadművelődési 

akadémiákat, amelyeknek szerepük a szabadművelődés későbbi vezetőinek kiművelése 

volt/lett volna. A rendelet végrehajtási utasítása – 104 240/1946. VKM – illetve a tananyag 

vázlattal ellátott útmutatója – 107 389/1946. VKM – szabad mozgásteret hagyott az 

iskolák számára, hiszen nem fektették le sem az elvégezni kívánt tananyag mennyiségét 

sem annak tematikáját. Lényeges döntés volt a szabadiskolák működtetésében, hogy a 

VKM 1946-ban választotta szét a VKM a szabadművelődés és a Magyar Népi Művelődési 

Intézet feladatkörét. Amíg az előbbi a szabadiskolák fenntartásáért volt felelős, addig az 

utóbbi népi kollégiumokat állított fel, valamint a fiatalok és a felnőttek iskolarendszerű 

továbbtanulását elősegítő kurzusokat tartott. A szabadművelődés széleskörű 

tevékenységének kormányzati „látszattámogatása” az 1946/47-es évre vonatkozó VKM 

költségvetéséből is érzékelhető volt. A minisztérium összköltségvetésének csupán 5,5%-át 

kapta, amit se a tanács se az ügyosztály kérésére nem módosították. A tanács a fenti 

számokat ismerve kezdte meg az érdemi munkáját 1946 elején. A korszak talán a 

legmeghatározóbbak tevékenységei az „Új Szántás” szakfolyóirat szerkesztése 1947 

januárjától, illetve az analfabetizmus felszámolását célzó tanfolyamok elindítása voltak. A 

tanácsot közvetlenül érintő, és annak megítélését is befolyásoló esemény volt a köztársaság 

elleni „összeesküvés” leleplezése, mely során önkritikát gyakorolt a szervezet, miközben 

több tagját menesztették is. A kor egyházellenessége (dacára a szabadművelődés 

prominens személyeinek vallási hovatartozására) és a baloldali pártok befolyásának 

mértéke a tanács döntéseiben is megmutatkozott, melyre jó példa, hogy nem járultak hozzá 

a szakmai bizottságon belüli egyházi albizottság felállításához.  

A harmadik – s egyben a röpke látszatvirágkor – időszak az 1947 ősze és 1948 

nyara közötti terminus. Az SzDP nem változtat korábbi szabadművelődést kritizáló 

stratégiáján. A kommunista párt viszont kezdi felismerni a szabadművelődés jelentőségét, 

amit jól érzékeltet, hogy létrehozza a Propaganda Osztályon belül a „Népművelési 

Alosztályt”. Éles kritikával illetik a rendszert, s ekkor már a párton belül felmerül az 

OSZMT megszüntetésének gondolata mellett, az állami vonal leépítésének terve is, 
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amelyek révén megpecsételődik azok sorsa. A párt nyomására a VKM el is kezdi a „nem 

demokratikus” felügyelők és ügyvezetők eltávolítását 1948 tavaszától. A minisztériumon 

belül kialakítják a „Szabadművelődési Főosztályt”, amelynek vezetője a kommunista párti 

Kerékgyártó Elemér (később pedig ugyancsak kommunista E. Kovács Kálmán) lett. Ez a 

vezetőcsere is jelzi, hogy 1948 tavaszára már e területet is kezdi uralni az MKP. A korszak 

szimbolikus záróakkordja az a révfülöpi konferencia (amelyre Karácsony Sándort meg se 

hívják), ahol egyrészt önkritikát gyakoroltatnak az ott megjelent vezetőkkel, másrészt 

ismertetik az új feladatokat, amelyek már a szocialista/kommunista állam stabilizálását 

voltak hivatottak elősegíteni. Az OSZMT-n belül felállították azt a „Tárcaközi 

Bizottságot”, melynek a különböző minisztériumok és tömegszervezetek 

szabadművelődési munkáját igyekezett összehangolni és szabályozni. Ezenfelül a tanács fő 

feladatává az analfabetizmus csökkentését és a katolikus szervezet, az Actio Chatolica 

tevékenysége elleni fellépést tették meg.  

A negyedik, s egyben utolsó, 1948 nyara és 1949 tavasza közötti időszak 

felnőttképzési rendszere már csak névben volt szabadművelődés. A kommunista és a 

szociáldemokrata párt egyesüléséből kialakított Magyar Dolgozók Pártja (MDP) már a 

hatalom egyedüli birtokosaként alakíthatta ki saját népművelési hálózatát, ahol célként már 

nem a paraszti rétegek kultúrájának terjesztése, hanem a párt népszerűsítését valamint a 

munkásság művelődési érdekeinek preferálását tűzték ki. Ekkor a helyi szabadművelődési 

tanácsok helyett a tömegszervezetek vették át a kezdeményező szerepet, ami azt is 

jelentette, hogy a szabadművelődés kerete a káderek kinevelésére és a helyi ünnepségek, 

választási műsorok megszervezésére redukálódott. Az 12.250/1948. VKM. sz. rendelet az 

Országos Szabadművelődési Tanács újjászervezését írta elő, aminek ezek után névleges 

szerepet szántak. A társadalmi szervezeteket működését a 10.640/1948. Korm. sz. rendelet 

is befolyásolta, amely a megszűntetésre ítélt helyi tanácsok helyére az ún. 

„kultúrbizottságok” felállítását írta elő. A 232.814/1948. VKM VIII. üo. leirata pedig az 

ún. szabadművelődési bizottságok létrehozásáról döntött, amelyek már a párt helyi 

képviselőinek szervezetei voltak. A szabadművelődést gyakorlatilag a 

4.267/1949./208/M.T. sz. rendelettel szüntették meg, mivel e jogszabály állítatta fel azt a 

Népművelési Minisztériumot, melynek vezetője az a Révai József lett, aki későbbiekben a 

„kulturális forradalom” egyik legmarkánsabb szószólójává vált.A szabadművelődési 

rendszer jellegzetességei a következők tényekből adódtak: 
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1. A rendszer fennállásához elengedhetetlen anyagi források mértéke a minisztérium 

költségvetésétől függtek.  

2. A tömegszervezetek és a mögöttük álló pártok tervei (és tevékenységei) sok esetben 

ellentmondásba kerültek a szabadművelődést irányító testületekkel. 

3. A szabadművelődési ügyvezetői és előadói státuszban tevékenykedő 

pedagógusokban és egyházi személyekben a régi rendszer kiszolgálóit látták, így 

azok hozzáértését is megkérdőjelezték a munkáspártok. 

4. A szabadművelődés ideológia háttere 1948-ban is még csak körvonalazódott, annak 

ellenére, hogy a rendszer prominens személyei egy átfogó kép kialakítására 

törekedtek már 1945-től. 

5. Az állami vonal képviselői (VKM, felügyelők és ügyvezetők) és a társadalmi 

igényeket képviselő testületek (helyi szabadművelődési tanácsok és az OSZMT) 

többször ellentétbe kerültek egymással, amely az eredményesség rovására ment. 

6. A szabadművelődés intézményi hálózatának kiépítése sem ment zökkenőmentesen, 

éppen a helyi pártok és tömegszervezetek kultúrpolitikai tevékenységük intenzitása 

miatt. 

7. A szabadművelődés koncepciójában nem voltak konkrét célok, így annak 

hatékonyságát is nehezen lehet(ett) mérni 

A „koalíciós időszakban” kibontakozó szabadművelődés sorsa 1947-ben 

pecsételődött meg, amikor egyértelművé vált a magyar belpolitikában – és nem mellesleg a 

világpolitikában is –, hogy a szovjet érdekszférában a szocializmus/kommunizmus 

ideológiáját lépviselő erők kerülnek hatalomra. Ha ezt a determináló tényezőt – azt 

megelőző eseményekkel együtt –figyelembe vesszük, akkor felmerülhet a kutatóban az a 

kérdés, hogy végső soron a korlátozott demokráciában beszélhetünk-e „szabad” 

művelődésről? Releváns kérdésként fogalmazódhat meg az is, hogy egy korlátozott 

demokrácia milyen mozgásteret „engedélyezhe(tet)t” a művelődésben érdekeltek számára.  

A szabadművelődés polgári felfogást képviselő – alapjaiban nemes gondolatokat 

összegző – pedagógiai/andragógiai elveket kívánt a gyakorlatba átültetni, amelyek az 

akkori politikai közegben egy (sosemvolt?!) letűnt korszak „maradványaként” 

értelmeződtek. Így a legjobb szándék ellenére sem valósulhatott meg a közösségi igényeket 

is figyelembevevő felnőtt-nevelési rendszer kiépítése. 
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Dolgozatom egyik új tudományos eredményeként értelmezhető az a felismerés, hogy 

ugyan a kutatásunk előzményeiként tekinthető vizsgálatok feltárták a szabadművelődésnek 

a helyi kulturális eseményeit, és/vagy annak a tömegszervezetekhez való kapcsolódási 

pontjait (ezzel is igazolva a koalíciós időszak művelődési sokszínűségét), levonva a 

konzekvenciákat megállapíthatjuk, hogy maga a szabadművelődés egy átmeneti, 

(napi)politikától átitatott időszak terméke volt, ebből adódóan nem alakulhatott ki annak 

„vegytiszta” változata. A dolgozatban leírtakból azt a következtetést lehet levonni, hogy 

egy olyan korban, amikor a mindennapi élet színtereit átitatta a politikai ideológia, nem 

volt esély egy olyan művelődési közeg kialakítására, mely politikától mentes ismeretek 

átadására vállalkozhatott volna.  

Az időintervallumra gondolva joggal merülhet fel a kérdés: mire volt ez a szűk négy 

év elegendő? Ha részleteiben vizsgáljuk meg a korszakot, megláthatjuk azokat a politikai 

fordulópontokat, amelyek az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés történetére is nagy 

hatással voltak. Az 1945/46 év fordulóján (a Tildy-kormány idején) ugyan létrejöttek azok 

a szervezetek, amelyek későbbiekben irányító testületeivé váltak a szabadművelődésnek, 

mégis ez az az időszak, amikor a kultúra a politikai, a gazdasági és a társadalmi változások 

mögött csekély figyelmet kapott. 1947-es esztendő első féléve már a választásokra való 

felkészülésről szólt Az általam szabadművelődés virágkorának elkeresztelt periódus pedig 

már tulajdonképpen a kulturális életben is lezajló hatalomváltás ideje. Így elmondható, 

hogy az 1945-1948/49 közötti időszakra oly jellemző demokratikus remények megjelentek 

a felnőttképzés területén is, de már a koalíciós viszonyokhoz igazodó 

pedagógia/andragógiai módszertan kidolgozásra nem maradt se idő, se mód. Legközelebb 

ezt a lehetőséget már csak az 1989-es rendszerváltás hozta magával. Visszatekintve az 

1945-1949 közötti szabadművelődés időszakára összességében megállapíthatjuk, hogy az 

egy polgári értékrendet tükröző elmélet volt, amely a koalíciós viszonyoknak 

köszönhetően egy reális, megvalósíthatónak tűnő felnőttnevelés alternatívaként 

bontakozott ki, ahol a szélsőjobboldali ideológián kívül minden elképzelésnek igyekeztek 

lehetőséget biztosítani. Ez a sokszínűség viszont a kommunista hatalomátvételhez 

közeledve inkább a szabadművelődés kritikáját erősítette fel, amely végül a 

megszüntetéséhez vezetett. Végső soron tehát, a szabadművelődést csupán egy 

lehetőségként lehet értelmezni, amelynek kibontakozására valós lehetőség sohasem volt. 

Ennek ellenére a tanúságok levonására alkalmas lehet a XXI. század oktatásával 

foglalkozók számára is, hiszen a szabadművelődés mivel egy új alapokon (és társadalmi 
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rétegen) nyugvó iskolarendszeren kívüli felnőttképzést kívánt felépíteni, ezért nem volt (és 

nem is lehetett) mentes a hibáktól. Egy állandóan – politikai szinten – változó időszakban 

kellett (volna) állandóságot jelentő értékeket megjelenítenie. A feldolgozott 

dokumentumok tükrében elsősorban azt lehet megállapítani, hogy a rendszer kiszolgáltatott 

helyzetben volt a fennállása alatt.  

 A témám tanulmányozása során olyan érdekes kérdéskörök merültek fel, amelyek a 

leendő kutatók számára is tartogathatnak kihívásokat. A vármegyék szabadművelődési 

tevékenységének bemutatása mellett értékes és új információkat nyújthatnak a 

szabadművelődési tanácsok és a helyi pártszervezetek közötti kapcsolódási pontok 

feltárása. Dolgozatomban csak érintettem az Actio Chatolica valamint a református egyház 

szabadművelődési tevékenységeit, amit ki lehetne terjeszteni más felekezetek ilyen irányú 

elképzeléseinek bemutatására. Művelődéstörténeti szempontból új nézőpontokat adhat a 

szabadiskolák történetének feltárása mellett a külföldi, szomszédos országokkal való 

kapcsolatrendszer feltérképezése is. A témát érdekes/értékes nézőpontban világítaná meg a 

korabeli szabadművelődés  szakembereinek egyéni sorsainak nyomon követése is. 
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Felhasznált források jegyzéke 
 

Levéltári források 
 

1. Magyar Országos Levéltár (MOL)/Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 

 

XIX- I-1-i Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium Szabadművelődési ügyosztály iratai 

XIX-I-41 Az Országos Szabadművelődési Tanács iratai 

M-KS 276-55. MDP Szervező Bizottság iratai 

M-KS-276-60. MDP Központi Vezetőség, Politikai Bizottság, Titkárság, Szervező 

Bizottság nyomtatott határozatai, körlevelei 

M-KS 276-65. Rákosi Mátyás titkári iratai 

M-KS-276-86.  MDP Központi Vezetőség Agitációs és Propaganda Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyvei. 

M-KS-276-108. MDP központi szervei, Országos Propaganda (Agitációs) Osztály iratai 

M-KS-276-109. MDP központi szervei, Központi Értelmiségi (Kultúrpolitikai) Osztály 

iratai 

M-KS-276-111. MDP Országos Oktatási Osztály iratai 

 

2.  Politikatörténeti Intézet Levéltára (PIL) 

1. Pártok 

274. f. Magyar Kommunista Párt iratai 

2. Központi Vezetőség iratai 

4. Titkárság iratai 

9. Nemzetgyűlési, országgyűlési frakció iratai 

13.Falusi Osztály iratai 

16. Szervezési Osztály iratai 

18. Ifjúsági Titkárság iratai 

21. Propaganda-, Agitációs Osztály (Alosztály) iratai 

24. Értelmiségi Osztály iratai 

283. f. Szociáldemokrata Párt iratai 

9. Községi frakció iratai 

10. Főtitkárság iratai 



275 
 

19. Ifjúsági Titkárság iratai 

284. f. Nemzeti Parasztpárt iratai 

2. Főtitkársági iratok 

6. Sajtó - és Propagandaosztály iratai 

 

VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések 

991. f. Horváth Márton iratai 

 

3. Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szakszervezetek Központi Levéltára, Budapest 

(SZKL) 

43. f. Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének iratai 

 

4. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Budapest (OSZK Kt.) 

 

177. f. Keresztury Dezső iratai 

210. f. Kovács Máté iratai 

 

5. Budapest Fővárosi Levéltára (BFL) 

 

IV.1502  Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága iratai (1921-

1922 Fővárosi Szabadoktatási Bizottság) 

XXIV.504  Budafok m. város Szabadművelődési Tanácsának (1948-tól 

Szabadművelődési Bizottságának) iratai   

 XXIV.505  Pestszentlőrinc m. város Szabadművelődési Tanácsának, illetve 

Szabadművelődési ügyvezetőjének iratai  1945-1949 

XXIV.506  Nagytétény nagyközség Szabadművelődési ügyvezetőjének iratai  1948-

1949  

XXIV.507  Rákoscsaba nagyközség Szabadművelődési Tanácsának, illetve 

Szabadművelődési ügyvezetőjének iratai  1945-1950  

XXIV.508  Rákoskeresztúr nagyközség Szabadművelődési ügyvezetőjének iratai 1948-

1949  

XXIV.509  Rákosliget nagyközség Szabadművelődési ügyvezetőjének iratai 

 

6. Állambiztossági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest (ÁBTL) 

„O” — objektumdossziék: 
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3.1.5. O-9190 sz. irata Keresztury Dezső anyaga. Jelentés 1946. június 7. 

O-9047. Bereczky Albert 

 

„V” Vizsgálati dossziék: 

3. 1. 9. V-700/57 Mihalovics Zsigmond és társai 

 

7. Pest Megyei Levéltár, Budapest (PML) 

XXIV. 511 Pest megye szabadművelődési felügyelőjének iratai 

 

8. Váci Püspöki és Káptalani Levéltár (VPL)   

 Actio Catholica, 1933–1948 

 

9. Prímási Levéltár, Esztergom (PLE) 

S 11.  Actio Catholica, 1943–1948 

 

10. Dunamelléki Református Egyházkerület Rádai Levéltára, Budapest (RL) 

C/39 Imre Sándor iratai 

 

11. Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára, Budapest (MREZSL)  

21. f. b.14. Keresztyén Ifjúsági Egyesület - Népfőiskolák története 

 

12.  Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Adattár 

(SRKGy Fsz.) 

Fsz. 824. A Sárospataki Szabadművelődési Akadémiához kapcsolódó iratai 
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Felhasznált irodalmak jegyzéke 
 

A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai: 1944-1948.(1967. 

szerk.): Rákosi Sándor- Szabó Bálint. Kossuth, Budapest. 

A magyar kultúrpolitika csődje. Beszélgetés dr. Kiss Árpád egyetemi magántanárral, a 

Köznevelési Tanács ügyvezetőjével. Haladás, 1946. október 24. 2. 41. sz. 7. 

A magyar népi demokrácia története 1944-1962. (1978. szerk.): Balogh Sándor, Jakab 

Sándor. Budapest. 

A Nemzeti Parasztpárt Kiskátéja (1945) Sarló Kiadó, Budapest. 

A Sárospataki Népfőiskola 1936-1986. (1986, szerk.): Jakab Sándor- Varga Csaba. 

Országos Közművelődési Központ, Budapest. 

A Szabadoktatás Országos Szervezete. Az Országos Közoktatási Tanács kebelében 1907- és 

1908-ban folytatott tárgyalások iratai. Franklin, Budapest, 1909. 

A szabadtanítás Pécsett tartott magyar országos kongresszusának naplója. Pályi Sándor – 

Vörösváry Ferenc (1909, szerk.) Franklin, Budapest. 

A Szociáldemokrata Párt munkaterve. Magyarország gazdasági, politikai és szellemi 

újjáépítésére. Budapest. 1945. 

Agárdi Péter (2012): Kultúravesztés vagy kultúraváltás? Nemzeti értékek - 

kultúraközvetítés - művelődéspolitikák. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Kar, Pécs. 

Andics Erzsébet (1945. 04. 22.): A demokrácia és a nevelés néhány kérdéséről. Debreceni 

Néplap, 5.  

Apponyi Albert megnyitó beszéde. Az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottságának 
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Mellékletek 
 

1. melléklet 

Az Országos Szabadművelődési Tanács 1946 év eleji tagnévsora: 
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f., Iskolánkívüli nevelés munkatársai közül: Andics Erzsébet, Arany Sándor, Ádám Jenő, 

Bakó József, Balázs Béla, Balogh Lajos, Barsi Dénes, Boda Gábor, Boda József, 
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László, Szűcs Sándor, Takács István, Tamási Áron, Tildy Zoltánné, Újszászy Kálmán, 

Vatai László, Veress Péter, Zsiray Miklós. 

 

2. melléklet 

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár- Püspöki Levéltár- Püspöki Hivatal iratai 

1541/1946 Másolat 

129/1946 sz.  

Hercegprímás Érsek Úr! 

„Az iskolánkívüli nevelés ügyében az 1946. évi február hó 1. napján 90/1946. sz. a. kelt 

magas leirata véleményes jelentésemet van szerencsém következőkben előterjeszteni: 

A szabadművelődési szervezetek az a kiépítése, amelyet a 720/1946. M.E. sz. rendelet 

tartalmaz, különösen a kerületi tanács összetétele folytán alkalmas lehet arra, hogy a 

szabadművelődés  keretei között a katolikus felfogással össze nem egyeztethető tanok 

propagandisztikus terjesztését szolgálja. A rendelet 2. §.-ának /3/ bekezdésében felsorolt 

tagok sorában a vallásfelekezetek képviselői – még akkor is, ha csak egyértelmű 

álláspontot fognak vallani – előreláthatóan törpe kisebbségbe fogunk szorulni, ha bizonyos 
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kérdéseket élükre állítatnak. Az első kérdés, amely ily összeütközés veszélyét rejti 

magában, már magának a kerületi tanácsnak a megalakulása során felmerülhet, amikor a 

2. § /4/ bekezdése értelmében a kerületi tanács kijelöli a képviselő küldésére jogosult 

egyesületeket és más szervezeteket és titkos szavazással megválasztja az iskolánkívüli 

nevelési munkásságot kifejtő személyek közül a kerületi tanács tagjaivá válók felerészét.  

Aggodalmat keltő, hogy az id. §. /8/ bekezdése értelmében politikai bizottságot is kell 

alakítani, amiből világosan kitűnik, hogy a szabadművelődés körébe a politika kérdései is 

be fognak illesztetni, amivel szemben egészen kétségtelen, hogy ebbe a bizottságba a 

vallásfelekezetek, valamint a vallásos jellegű egyesületek képviselőit nem fogják 

beválasztani arra hivatkozással, hogy a vallásfelekezetek politikai tevékenység folytatására 

nincsenek hivatva. Nem előnyös, hogy a kerületi tanácsban a politikai pártok egyenlő 

képviselethez jutnak, arra tekintet nélkül, hogy a kerületben  minő a számarányuk. 

A helyi tanácsnak a 4. §. /3/ bekezdésben szabályozott összetétele szerencsésebb, mert 

eszerint a politikai pártoknak csupán a község területén valósággal működő szervezetei 

jutnak képviselethez, nincsenek megnevezve olyan egyesületek, amelyek képviselőjét a 

tagság feltétlenül megilleti és ennek folytán inkább remélhető, hogy a helyi tanács 

választás  útján való kiegészülése során a kívánságaink érvényesülni fognak.  

Mégis úgy vélem, az iskolánkívüli nevelés szerveitől való távolmaradás csak akkor lenne 

helyes, ha a saját iskolánkívüli nevelési szervezetünket önállóan olyan mértékben tudnánk 

kiépíteni, hogy a katolikus hívek ilyirányú szükségleteit teljes mértékben  fedezni tudjuk, de 

még ebben az esetben is kérdéses maradna, vajjon helyes lenne-e  egészen külön utakon 

járni, ami bizonyos politikai irányzatok részéről annálinkább támadásokra adna alkalmat, 

mert a szervezet összetételén kívül egyelőre nem is tudnánk a magatartás tárgyi okait 

megjelölni.  

Teljes mértékben egyetértek azonban Eminenciádnak azzal az álláspontjával, hogy már 

kezdetben ügyelnünk kell arra, hogy méltó, minket megillető és kielégítő szerephez jussunk, 

de ezenfelül a saját kulturális munkánk felfokozásával fel kell készülnünk arra, hogy a 

szabadművelődés keretében esetleg jelentkező, a mi szempontunkból káros jelenségekkel 

szemben a megfelelő védelmet biztosítsuk. E két feladat megoldásának módozatai 

tekintetében szeretnénk az alábbiak során előterjesztést tenni: 

1.,/ A kerületi, helyi és az esetleges járási tanácsok összetétetelének gyakorlati jelentőségét 

mindenesetre csökkenti, hogy az ilyen tanácsok tapasztalat szerint előbb-utóbb decoratív 

testületekké válnak és a tulajdonképpeni munkát – így a tanácsok inspirálását is – a 

hivatalos szervek szokták végezni. A kerületek élén álló szabadművelődési felügyelő, a 

községi ügyvezető és esetleg a járási ügyvezető lesz az, akinek személyes képességei és 

törekvései az egész tevékenységnek irányt fognak szabni. Igen fontos lenne tehát az A.C. 

egyházmegyei vezetőitől tájékozódást szerezni arról, hogy az említett tisztségek mennyiben  

vannak megfelelően betöltve. Ahol az említett tisztségek még üresek, vagy nem megfelelően 

vannak betöltve, a személyi kérdések megfelelő megoldásáról kellene a vallás – és 

közoktatásügyi miniszter úr útján gondoskodni. A nem megfelelő helyi megoldás 

orvoslására a járási ügyvezetői kijelölések alkalmasak. A rendelet 3. §.-ának /2/bekezdése 

értelmében ugyanis egyes községek ügyvezetőt nagyobb körzetek ügyvezetésének 

irányításával lehet megbízni. Feltűnés nélkül meg lehet tehát oldani egyes körzetek eddigi 

ügyvezetőinek a körzetén belül működő más községi ügyvezetőkkel való leváltását. Erre a  

szervezet teljes kiépülése után is a leginkább lesz mód. 
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Minthogy a helyi tanács megalakulásában a kerületi tanácsnak is szerepe van, a kerület 

tanácsnak megalakulása fog elsősorban megtörténni, mégpedig hivatalos helyről származó 

értesülésem szerint március hó első felében. 

Ebből következik egyfelől, hogy a tanácsok összetétele tekintetében a rendelet módosítását 

most már nem lenne célszerű kezdeményezni, mert az a folyamatban lévő szervezési 

munkálatokat akasztaná, meg és ezért alig találna meghallgatásra. Egyébként is – amint az 

alábbiakból kitűnik – a rendelet megfelelő végrehajtása esetén megfelelő képviselethez 

juthatunk és éppen akkor lesz indokolt panasszal a miniszter úrhoz fordulni, ha egyes 

helyeken, vagy általában a rendeleten alapuló kívánságok nem fognak honoráltatni. 

Tisztelettel javasolnám azonban, hogy a püspöki konferencia olyan értelmű kívánságát 

terjessze a 720/1946. M.E. számú rendeletre utalással a vallás – és közoktatásügyi 

miniszter úr elé, hogy a jövőben a vallásfelekezeteket érintő, sőt az ő közreműködését 

igénylő jogszabályok tevezetei a katolikus Egyház illetékes szerveinek hozzászólás végett 

előzetesen küldessenek meg. 

De a szervezet megalakulási folyamatának megindulásának folytán másfelől szükségessé 

válik az is, hogy az egyöntetű  eljárás biztosítása végett az egyházmegyei A.C. igazgatók 

már a püspöki kar tavaszi értekezlete előtt tájékoztatást kapjanak arról, hogy a 

szabadművelődési tanácsokban a katolikus Egyház be kívánja tölteni a neki biztosított 

helyeket. 

Ott, ahol a szabadművelődési terület székhelye egyszersmind egyházmegyei székhely, 

kívánatos lenne, hogy a kerületi tanács tagjául maga az egyházmegyei A.C. igazgató 

küldessék ki, aki a tiszténél fogva a leginkább fog a megfelelő tájékozottsággal rendelkezni 

ahhoz, hogy az Egyház szélesebbkörü képviselethez jutásáról gondoskodjék. Más kerületi 

székhelyen pedig, amennyiben katolikus középiskola van, ennek legalkalmasabb tanára, ily 

iskola hiányában a lelkész lenne a kerületi tanácsban kiküldendő. 

A kerületi tanácsi küldött első fontos feladata lenne, hogy a szabadművelődési felügyelő 

majd a megalakuló tanács figyelmét felhívja azokra a katolikus egyesületekre és 

szervezetekre, amelyek az általuk kifejtett kultúrmunka címen 2. § /4/ bekezdésének a./ 

pontja alapján a képviseletre igényt tarthatnak és prezentálja azokat a katolikusokat, akik 

iskolánkívüli nevelési munkásságukkal az id. bekezdés b./ pontja alapján válhatnak kerületi 

tanács tagjaivá. Azok névsorát, akiket ezek közül a kerületi tanács nem választ be a tagjai 

sorába, sürgősen meg kellene küldeni az A.C. országos központjának,  hogy a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter úr által való kinevezésük iránt a megfelelő lépések 

megtörténhessenek. A szervezés körüli harmadik feladat lenne a tanácsnak javaslatot tenni 

a 4. §. /5/ bekezdésének a./ pontja alapján a helyi tanácsban képviseletre méltó katolikus 

egyesület és más szervezetek megnevezése iránt. A bizottságok közül a politikai 

bizottságban való részvételt az Egyház képviselőinek el kellene maguktól hárítania és a 

nevelési bizottságban kellene helyet foglalnia, de arra kellene törekednie, hogy a politikai 

bizottságban is szerephez jussanak olyan tagok, akik katolikus részről váltak a bizottság 

tagjaivá. Azt, hogy kívánatos-e az elnöki, vagy az alelnöki tisztséget az Egyház 

képviselőjével betöltetni, a helyi viszonyokhoz képest kellene esetenként eldönteni. 

A helyi tanácsban az Egyházat bizonyára a plébános fogja képviselni. Ettől el lehetne térni 

ott, ahol a plébánosnak a 4. §. /3/ bekezdésének c/ pontja alapján való megválasztása 

biztosítva van, de viszont nincs biztosítva más alkalmas egyénnek pl. az egyházközösség 

világi elnökének megválasztása. A hely tanács katolikus részről küldött tagjának lenne a 

feladata prezentálni azokat a katolikusokat, akiknek a megválasztását kívánatosnak tartja. 
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Felesleges kiemelnem, hogy a bizottságokban elfoglalt helyek nagy száma teljesen 

értéktelenné válik akkor, ha nem sikerül a katolikus részről oda kerülő tagok állandó 

érdeklődését és éber figyelmét fenntartani, amelynek révén biztosítani lehetne, hogy a 

szabadművelődés körében esetleg jelentkező nem kívánatos jelenségekről az A.C. 

központja haladéktalanul értesüljön és a szükséges lépéseket a Vallás – és közoktatásügyi 

minisztérium illetékes ügyosztályán megtegye.  

Mély tisztelettel javasolom, hogy az A.C. igazgatók a fentiekben előadottakról igen sürgős 

tájékoztatást kapjanak és egyben hívassanak fel arra, hogy a tanácsok megalakulása során 

elért eredményekről  sürgősen tegyenek jelentést. 

Meggyőződésem szerint már a jelentkezésekből ki fog tűnni, hogy minő későbbi 

fejleményekkel kell számot vetnünk. Bármit hoz azonban a jövő a kezdeti merev 

elzárkózásnál sokkal helyesebbnek tartom, ha a jó szándék feltételezésével veszünk részt a 

tanácsok munkájában.  

2./ Az Egyháznak az állami szabadművelődési szervezetben a fentiek értelmében való 

részvétele természetesen nem jelenti azt, hogy a katolikus kulturális szervek 

tevékenységének is be kellene olvadni a szabadnevelés vagy ezek tevékenységét csak 

mérsékelni is kellene. 

A Vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztályának vezetőjével, Gombos 

Ferenc miniszteri tanácsos úrral erről a kérdésről igen beható személyes megbeszélést 

folytattam, amelynek során az állami irányítás alatt működő szabadművelődés 

szempontjából két olyan kívánság merült fel, amely saját tevékenységünknekek bizonyos 

korlátozását jelenti, de mindkettőt aggodalom nélkül elfogadhatónak ítélem. 

a./A szabadművelődés körében elhangzó előadásoknak esetleg a mi szempontunkból 

kifogásolható tartalmával szemben módot fognak nyújtani az ellenvélemény nyombani 

kifejtésére, és nincs ellenvetés azzal szemben sem, hogy a saját gyűléseinken, 

előadásainkon polemizáljunk a szabadművelődés keretében elhangzottakkal. 

Tartózkodnunk kellene azonban az olyan általánosítástól, hogy egyes előadók 

megnyilatkozása miatt a szabadművelődés egész intézményét támadjuk és híveinket a 

szabadművelődéstől eltávolítsuk, illetőleg elidegenítsük. 

b./ Egyes nagyobb ünnepélyes alkalmakkor, amelyeknek a többi kulturális egyesületekkel 

és szervezetekkel való közös megülését fogja a szabadművelődés tervbe venni, ne tartsunk 

külön ünnepséget, hanem esetenként döntsük el, hogy a közös ünneplésbe bekapcsolódjunk-

e és mi módon. Példaképpen az 1945. év október havának megünneplése szerepelt. Más 

példa lehet május 1.-e, vagy a köztársaság kikiáltásának évfordulója. Bizonyára lehetnek 

olyan alkalmak, amikor majd a katolikus énekkarok közreműködését sem fogjuk 

kívánatosnak tartani, és olyanok, amikor az ünnepséghez szónokot is helyénvaló lesz 

nekünk adni. Olyan esetet azonban alig tudok elképzelni, amikor ugyanezt az alkalmat mi 

is szükségesnek fogjuk tartani megünnepelni, de a szabadművelődés felfogásától annyira 

eltérő tartalommal, hogy áldozatot jelentene a külön összejövetel rendezéséről lemondani. 

Talán a háborúban elesett katonák emlékünnepélye lehet még olyan, amikor a közös 

ünneplésben való részvétel is, a külön megemlékezés mellőzése is nehezünkre fog esni. 

Az ismertetett két kívánsággal szemben a szabadművelődés – bár szívesen fogja venni a 

tőlünk származó erőknek munkájában való közreműködését  - az önálló tevékenységünkkel 

is hajlandó igen messzemenő támogatásban részesíteni, sőt a katolikus kultúrmunkának a 

folyó év őszétől kezdődő rendszeres megindítását szükségesnek is tartja. 
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Anélkül, hogy az egyes helyi szervezetek már szépen megindult tevékenységét keresztezni 

óhajtanám, a magam részéről annak érdekében a tavasz folyamán, április végén, vagy 

május elején „a katolikum az új magyar demokráciában” címmel előadássorozatot 

rendezését tervezem, egy-egy napon két, összesen nyolc vagy tíz előadással, amelyet a 

demokrácia helyes fogalmával és a katolikus tanokhoz való viszonyával, a legújabb 

magyar jogalkotás irányvonalának  katolikus szempontból való ismertetésével és 

bírálatával, a gazdaságpolitika időszerű problémáival, a munkavédelem legújabb 

fejleményeinek a pápai körlevelekhez való viszonyával, az iskolakérdéssel, pedagógiai 

irányelveivel, végül egyes természettudományi problémákkal, főleg a materializmus 

tudományos megvalósításával, a biológiai fejlődéstan és átöröklődés kérdésével 

foglalkoznának, még pedig oly színvonalon, hogy az előadások anyaga iránytszabó és 

véglegesnek tekinthető állásfoglalásokat tartalmazzon a részünkről.  Ennek a programnak 

a megvalósítása során minden egyes alkalommal a nagyméltóságú Püspöki Kar egy-egy 

tagjának megnyitó beszédét kérném és alkalmat adnánk a szereplésre a katolikus 

énekkaroknak, továbbá a katolikus előadóművészeknek, az előadásra kerülő költeményeket 

pedig az ezidőszerint leginkább ünnepelt költőknek vallásos szelleműnek mondható 

alkotásai sorából válogatnánk össze. 

A program részletes megbeszélése céljából az A.C. kulturális szakosztályának tanácsosait 

március hó 9. napjára hívtam össze értekezletre.  

Az előadásokat megtartásuk után kötetbe összefoglalva kiadnánk és anyaguk 

felhasználásával megfelelő vázlatokat készítenénk avégből, hogy az egyházközösségek A.C. 

kulturális szakosztályai országszerte ezen a nyomon haladva töltsék meg tartalommal az 

1946. év őszétől az 1947. év nyaráig tartandó kultúrdélutánjainkat.  

Az előadások alapgondolatának sohasem lenne szabad a fennálló renddel való 

szembehelyezkedésnek lennie, hanem minden lehető eszközzel azt az utat kellene azokban 

keresni, amelyen haladva a dolgok fejlődését a katolikus eszmények felé lehet terelni. Ez 

természetesen nem jelenti a kormányintézkedésekkel szembeni kritika feladását. 

A Vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztálya az említett célt szolgáló 

nyomdai termékek előállítási költségeinek fedezésére legmesszebbmenő anyagi támogatást 

helyezett kilátásba. 

Legyen szabad ezzel kapcsolatban megemlítenem, hogy a változott helyzet mellett 

szükségesnek tartom előadásainknak megfelelő nem túl magas, de komoly belépődíj 

melletti rendezését. Ez a változás azt remélem, hogy inkább vonzani fog, mint taszítani és 

biztosítani fogja a költségek, legalább részbeni fizetését. 

A március hó 9. napján tartandó értekezlet eredményéről bátor leszek külön jelentést tenni 

és abban a szükségessé váló további javaslatokat előterjeszteni. 

Fogadja Eminenciád mélységes fiúi hódolatom kifejezését. 

Budapest, 1946. február 25. Nizsalovszky Endre egyetemi tanár, az A.C. kulturális 

szakosztályának országos elnöke. 
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3. melléklet 

251099/1949. VKM leirat az OSZMT  tagjainak kinevezéséről (1949. február 5.)

1. Ónodi Miklós 

2. Láczos János 

3. Majláth Jolán 

4. Sándor György 

5. Polinszi Károly 

6. Vermes Miklós 

7. Mődlinger Gusztáv 

8. Dr. Rapaich Rajmund 

9. Kónya Albert 

10. Lukács Pál 

11. Hajós György 

12. Révész Tamás 

13. Havas Ernő 

14. Dr. Dienes László 

15. Zsigmond László 

16. Hanák Péter 

17. Hajnal István 

18. Mód Aladár 

19. Hatvany Ferenc 

20. Dr. Simovits Istvánné 

21. Gyalmos János 

22. Lukács Ernőné 

23. Dr. Öveges József 

24. Dr. Újhelyi Sándor 

25. Dr. Haraszti Árpád 

26. Csillag Miklós 

27. Lenkei Lajos 

28. Urbán Ernő 

29. Puszta György 

30. Darvas József 

31. Bölönyi György 

32. Dr. Telegdy 

Zsigmond 

33. Dr. Lukács Sándor 

34. Major Jenő 

35. Sugár Lajos 

36. Bundi János 

37. Lázár Béla 

38. Gransz Tamás 

39. Kende Márta 

40. Láng György 

41. Szécsi András 

42. Tánczos Gábor 

43. Székely Lajos 

44. Dr. Jánosi Ferenc 

45. Vári József 

46. Tímár János 

47. Markovits Pál 

48. Kovács Zoltánné 

49. Szántó Rezzső 

50. Bán Ervin 

51. Hídvéghy László 

52. Gergely Sándor 

53. Képes Géza 

54. Mérei Tibor 

55. Szabó Pál 

56. Illyés Gyula 

57. Gyergyai Albert 

58. Szabó Ferenc 

59. Járdányi Pál 

60. Szöllősi András 

61. Szabolcsi Bence 

62. Bálint György 

63. Somlyó György 

64. Simon Zsuzsa 

65. Gellért Endre 

66. Dési Huner Istvánné 

67. Bokros Birmann 

Dezső 

68. Bernáth Aurél 

69. Kazinczy János 

70. Durai Tibor 

71. Szabó Iván 

72. Lugosi Emma 

73. Piri Klára 

74. Körmöczy László 

75. Székely Endre 

76. Vásárhelyi Zoltán 

77. Pikler Ferencné 

78. Ortutay Gyuláné 

79. Szép Zsigmond 

80. Rákos Klára 

81. Baradlai Adrienn 

82. Tamacskó Ödön 

83. Kovács András 

84. Szigeti Pál 

85. Radó János 

86. Lázár Árpád 

87. Antok Imre 

88. Lénárt Istvánné 

89. Szendrő Ferenc 

90. Mérán János 

91. Völgyesi Miklósné 

92. Hidas Vera 

93. Vajda Ferenc 

 

 


