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1945 után a Szovjetunió a nyugati nagyhatalmak jóváhagyásával a 

korábbiaknál jóval nagyobb teret nyert Közép-Kelet-Európában. Ez 

egyfelől azzal járt, hogy egyes területeket közvetlenül magához 

csatolt (például Lengyelország keleti részét, Kárpátalját Csehszlová-

kiától), másfelől a térségbeli hegemón törekvéseit azzal alapozta 

meg, hogy vazallus államokat hozott létre, amelyek nyugat felől 

„védték” a határait.

Eme szatellit államok sorába tartozott Magyarország is, ahol 

de facto 1948–1949-re kialakult az egypártrendszer, a hatalom pedig 

a gyakorlatban néhány kommunista vezető kezében összpontosult, a 

mindenkori kormány csak bábszerű végrehajtó volt. Fontos hangsú-

lyozni, hogy a hatalmat kezükben tartó emberek elsősorban nem a 

Horthy-rendszerben az illegalitást idehaza vállaló kommunisták 

köréből kerültek ki, hanem az úgynevezett moszkoviták csoportjá-

ból: Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Nagy Imre stb. Ők a 

két háború közötti időszak jelentős részét Moszkvában, emigráció-

ban töltötték, ily módon tökéletesen azonosultak az ottani eszmékkel. 

1945-ben afféle helytartóként, a moszkvai központi utasítás végre-

hajtóiként érkeztek vissza az országba, és döntéseiket folyamatosan 

egyeztették Moszkvával. Ez tehát már önmagában garantálta a teljes 

„béketáborra” jellemző egysíkú ideológia és ezzel párhuzamosan az 

oszthatatlan hatalom iránti lojalitásukat, különösen a parlamentáris 

demokrácia gyakorlati kereteinek felszámolását követően. Magyar-

ország e tekintetben nem különbözött a többi, 1945 után a szovjet 

érdekszférába tartozó államtól.
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Mint minden totalitárius eszme, a bolsevizmus is teljes egé-

szében uralni akarta az élet minden területét, kérlelhetetlen hatalom-

gyakorlását azonban magasztos ideológiával támasztotta alá, amely-

nek hangsúlyos eleme volt a szovjet (típusú) életforma, gondolkodás, 

világnézet, tudomány és gazdaság felsőbbrendű volta minden más 

irányú társadalmi berendezkedéssel szemben. Ily módon a közélet 

minden területét, sőt a magánélet egyes szegmenseit is lefedő, totali-

tárius elképzelés jegyében a kultúra sem maradhatott ki a sorból, sőt 

kifejezetten hangsúlyos szerepet kapott.

A Szovjetunióban fontos volt a tudományos propaganda is, 

ami Sztálin haláláig fokozottan igaz volt. Állandó propagandája volt 

az olyan (ál)tudományos életműveknek, mint például Micsuriné vagy 

Liszenkóé. Ugyanakkor azonban a tudomány nem volt alkalmas a 

széles néptömegek megszólítására, szükség volt tehát egy másik 

csatornára ezen felül, amellyel a lehető legnépesebb célcsoportot 

lehetett ideológiailag befolyásolni. Ez volt a kultúra, eszköze pedig a 

kulturális propaganda.

A rendszer a totalitárius hatalomra jellemző sajátosságokkal 

épült fel, hiszen mind a tudomány, mind a kultúra közvetítése közé 

beékelődött egy idegen elem: az ideológia. Ily módon a kultúra erő-

teljes fogyatkozást szenvedett tényleges feladatát illetően: a célja 

elsősorban nem a műveltségi szint növelése, a tudás átadása, a szóra-

koztatás volt, hanem mindig közvetítő szerepet vitt, teljes mértékig 

kiszolgálva a szovjet ideológiát.

Így volt ez mind a Szovjetunióban, mind pedig a „vazallus”

államokban, ily módon ez a fajta kultúraközvetítés rendkívül egysé-
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ges képet mutat. A Moszkvából Magyarországra hazatért vezetők 

teljes mértékig átvették a szovjet propagandát, és a kultúra minden 

területét központosítani igyekeztek. Ez megmutatkozott például a 

Magyar Művészeti Tanács felállításában; az új, szovjet típusú címer 

tervezésében; az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc cente-

náriumának megünneplésében.

Jutott Magyarországra bőséges szovjet propaganda-anyag is 

a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság, majd később a Magyar–

Szovjet Társaság útján. Ugyanakkor a moszkovita vezetők egymás-

sal versengve igyekeztek azon, hogy minél jobban elnyerjék a szov-

jet vezetés kegyét. Maximális szervilizmussal igyekeztek bizonyíta-

ni, hogy Moszkva jó kezekbe rakta az ország gyeplőjét. Magyaror-

szágon 1949-ben indult meg a szovjet kultúra tervszerű népszerűsíté-

se a szovjet kulturális napokkal, amelynek keretében szovjet elem-

zők, tanácsadók látogatták meg a tudományos, művészeti intézmé-

nyeket.

Az ötvenes években a kultúra tehát a központi ideológia 

közvetítő csatornájaként működött. Az ideológia a terror, valamint a 

bürokratikus gépezet mellett döntő szerepet játszott a szovjet típusú 

államok rendszerének fenntartásában. A disszertáció célja annak

bemutatása, hogy ez miként tükröződött a kultúrpolitika gyakorlatá-

ban, azon belül is az úgynevezett népművelés területén. 

Az ötvenes évek fogalomtárában szereplő „népművelés” az 

összes művelődéssel kapcsolatos intézményt magába foglalta. Ahogy 

Magyarország népköztársaság lett, s elméletileg minden hatalom a 

dolgozó nép kezébe került, úgy lett a kultúra is a népé, így vált a 
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művelődés népműveléssé. Az 1949-ben megalakuló Népművelési 

Minisztérium hatáskörébe tartozott a sajtó, a rádió, az irodalom, a 

zene, a képzőművészet, a színház, a film, a könyvtár, a kultúrotthon-

ok ügyeinek minisztériumi megszervezése és ellenőrzése.

A disszertáció az ötvenes évek népművelési területéhez so-

rolt művelődési házak, filmszínházak és könyvtárak propagandában 

és agitációban betöltött szerepét mutatja be. A témaválasztás azért 

esett e három területre, mivel a kisebb településekre is ezeken ke-

resztül tudott eljutni a kultúra, illetve a kultúra valamelyik eszközén 

keresztül a kommunista ideológia. E kultúrát közvetítő intézmények 

sokasága épült az ötvenes évek elején, s vált részben a szórakozás, 

részben az (át)nevelés eszközévé. 

Magyarországon tehát a Rákosi-korszakban az ország veze-

tői nagyon fontos szerepet szánták a művelődésnek és intézményei-

nek, hiszen azok mint a sztálinista ideológia legfontosabb közvetítő

csatornái léteztek. E törekvés keretében a széles néptömegek „meg-

felelő” ideológiai pallérozására és meggyőzésére kiépítették a kul-

túrotthonok, a mozik és a könyvtárak országos hálózatát. Jelezni 

kell: az ideológiától függetlenül ez a fajta „aktív” kultúrpolitika 

minden modern diktatórikus állam jellemzője (sőt bizonyos mértékig 

a demokratikus berendezésűeké is). A Rákosi-korszak ez irányú 

kultúrpolitikája tehát szerkezetében, céljában nem tért el más dikta-

túrákétól, tartalmában azonban értelemszerűen domináltak az egyéni 

színek is (a magyar történelem hangsúlyozása stb.), noha a kereteket 

és részben a tartalmat maximálisan a szovjet minta szabta meg.
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A kultúrotthonok keretei között működő szakkörök, szerve-

zett előadások, előadás-sorozatok anyagai szinte kizárólag a központi 

ideológia megfogalmazott értékeit továbbították az emberek számá-

ra.

Emellett a Rákosi-korszakban, mint minden diktatúrában, 

rendkívül hangsúlyos szerepet kaptak az egyes ünnepek és ünnepsé-

gek. Már maga az ünnep kiválasztása (például: november 7-e), az 

ünnepek át-, illetve elnevezése is (például: fenyőünnep) a propagan-

da szerves része volt. A történelmi időkhöz kötődő ünnepek jószeri-

vel – párhuzam gyanánt – csak hivatkozásul szolgáltak az aktuális 

politikai mondandó hangoztatásához (például: március 15-e), míg 

más ünnepek nyíltan a fennálló rendszert propagálták (például: nov-

ember 7-e, Sztálin és Rákosi születésnapja). Jellemző módon a köz-

ponti kultúrairányítás e téren is eredményesen működött, az országos 

szintű rendezvényektől a kisebb falvak ünnepélyes műsoráig min-

dent igyekezett pontosan szabályozni, határok közé szorítani, meg-

szabott irányelvek mentén felépíteni. Ily módon az ünnepségek lé-

nyegében egyetlen feladatot láttak el: a fennálló társadalmi rend 

népszerűsítését.

Az ’50-es években megrendezett kultúrversenyek is egyér-

telműen a korszak politikai propagandájának eszközeivé váltak. 

Megszervezésükkel nemcsak a művészeti tevékenységet kívánták 

magasabb szintre hozni, illetve nemcsak a népi hagyományokat 

akarták ápolni, hanem a közvetlen cél itt is egyértelműen a politikai 

propaganda e területre történő kiterjesztése volt. Mi több: az eredeti 

cél valójában eszközzé silányult, ugyanakkor újólag rá kell mutatni, 
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hogy ettől függetlenül hordozott kultúraközvetítő és -hordozó szere-

pet.

A főként a kultúrotthonok keretei között működő

kultúragitációs brigádok az adott helyen és időben fontos és hangsú-

lyos részei voltak a korszak fogalma szerinti népművelésnek. A 

hatalmat kézben tartó politikusok e csoportoknak ténylegesen nagy 

szerepet szántak a politikai propagandában és agitációban, fellépé-

süktől valóban komoly eredményeket vártak. Sajátos eleme a 

kultúragitációs brigádok élénk tevékenységének, hogy működésük 

kerete alapján a művészeti területhez sorolták őket, ám nem képezhe-

ti vita tárgyát, hogy tevékenységük igencsak messze volt a tényleges 

művészi megnyilvánulástól. E műfaj a kommunista ideológiát ter-

jesztő egyoldalú kommunikációs csatorna volt csupán, amelynek 

segítségével közvetlenül szólította meg az embereket a hatalom 

ideológiája, rövid, könnyen kódolható, sarkosra koptatott üzenetek 

formájában. Mindezt azért érdemes külön hangsúlyozni, mert ez már 

önmagában korjelző: hasonló köntösben csak egy diktatúra termelhet 

ki ilyen jellegű „művészeti” tevékenységet. Ez volt tipikusan az a 

műfaj, aminek semmilyen pozitív hozadéka, tényleges kulturális 

értéke nem volt, a „felhasznált alapanyagot” eleve ehhez a feladathoz 

„termelték”, azaz itt nem igaz, hogy tényleges kulturális értékeket 

használtak fel, ekképp semmi érdemlegeset nem közvetített.

A háborút megelőző időszakban, sőt az alatt is, az emberek 

szívesen jártak moziba, számosan akadtak olyanok, akiknek a moz-

gókép volt az egyetlen szórakozási lehetőség. A mozi mint kifejezet-

ten csak szórakoztatási eszköz a Rákosi-korszakban átalakult. Bár a 
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korábbi évekre is jellemző volt, hogy az állam felhasználta propa-

gandacélokra az általa helyesnek és üdvözítőnek vélt eszmék, gondo-

latiság terjesztésére a mozgóképet, de az a kizárólagosság, ami az 

1940-es évek végétől jelentkezett, korábban soha nem látott mérték-

ben volt jelen a filmvásznon. A szórakozás immár teljes mértékig 

másodlagossá vált. A mozi, a film világa éppúgy része lett a hivata-

los propagandagépezetnek, mint minden más művelődési tényező.

A kultúrotthonok és mozik mellett a könyvtárak is ugyan-

olyan szerepet kaptak az ötvenes években. Csak a központilag meg-

határozott könyvállománnyal rendelkezhettek, és a többi kulturális 

intézményhez hasonló módon részt kellett venniük a propaganda és 

az aktuális agitációs feladatok megoldásában, akár választási, akár a 

„klerikális reakció” elleni agitációról volt szó.

Az ötvenes évek kultúráját átitató propaganda és agitáció 

tehát minden művelődési területen létezett. Megléte tehát nem, de 

hatása azonban kérdéses lehet.

Az erőszakosan terjesztett kultúra az ötvenes években kez-

detben egyfajta sikerességet mutatott, hiszen a gomba módra szapo-

rodó kulturális intézményeknek és rendezvényeiknek sok látogatója 

akadt, főleg vidéken ez kiemelt szórakozási/kulturális lehetőség 

ígéretét hordozta magában. Ám a sablonossá váló, unalomig ismételt 

jelszavakkal, jelmondatokkal átszőtt műsorok nézőinek, illetve részt-

vevőinek száma azonban az évek folyamán egyre apadt. Az 1953. 

júniusi fordulat után változás figyelhető meg a művelődési intézmé-

nyek történetében, a mennyiségi helyett a minőségi feltételek fejlesz-

tése került előtérbe, azaz a kulturális intézmények működése, bár 
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nem szakított (nem szakíthatott) egészen a politikával, jóval köze-

lebb került eredeti feladataihoz. Ebben kiemelkedő szerepet játszott 

az, hogy a központi utasításokban megfogalmazott elvárások teljesí-

tését felváltották az ajánlások, valamint nagyobb teret engedtek a 

helyi kezdeményezéseknek is. A népművelésben a jó hangulat kiala-

kítása és fenntartása lett a cél, amellett, hogy megmaradtak a propa-

ganda eszközeiként is a kultúra közvetítő csatornái. Az agresszív, 

közvetlen agitációt egy „lazább”, hangulatosabb propaganda terjesz-

tése váltotta fel. A kultúragitációt nevében is megváltoztatták, „mű-

vészeti agitáció” névre keresztelték át. Elmondhatjuk tehát, hogy 

1953 után továbbra is fontosnak tartották a propagandát, de a merev 

sablonok helyett inkább a helyi népi hagyományok figyelembevéte-

lével történő meggyőzés eszközét tartották helyesnek.

A kultúra átalakítására és szovjetizálására való törekvés 

durva és erőszakos módon csupán néhány évig, az ötvenes évek 

elején érvényesült. Ez csupán egy groteszk kísérlet volt, ami semmit 

sem változtatott a magyar elit és tömegkultúrán, például az orosz 

nyelvtanítás eredménytelennek bizonyult (ahogy a későbbiekben is).

A disszertáció összegzéseként elmondható, hogy a kommu-

nisták hatalomra kerülésével elindult a művelődés területeinek elmé-

leti és gyakorlati szempontból történő átalakítása, a totális diktatúra 

felé haladó állam természetesen nem hagyhatta érintetlenül ezt a 

roppant fontos, a legszélesebb rétegekhez is eljutó területet. A kom-

munista ideológia széles körű terjesztésének eszközeivé váltak a 

kultúrotthonok, a mozik és a könyvtárak, amelyek a települések 

kulturális életében központi szerepet töltöttek be. Azonban a felülről 
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irányított, ideológiailag erőteljesen behatárolt, és erőltetetten szinte 

csak a mennyiségi növekedést előirányzó kultúrpolitika csupán torz 

kulturális fejlődést eredményezhetett, ha ugyan fejlődésnek lehet 

nevezni e néhány év elegyes hozadékát.

Forrásokról, szakirodalomról

A doktori disszertáció elsősorban levéltári források felhasználására 

épült, amelyek legfontosabb csoportját a Magyar Országos Levéltár-

ban fellelhető iratanyagok alkotják. Ennek egy jelentős részét a 

Népművelési Minisztérium általános iratai és a kollégiumi értekezle-

tek jegyzőkönyvei teszik ki. A másik fontos részt a Magyar Dolgo-

zók Párja (MDP) iratai képezik, amelyek közül a Politikai Bizottság, 

a Titkárság, valamint a Szervező Bizottság iratainak digitalizált vál-

tozata a www.digitarchiv.hu honlapon érhető el. A kutatás szempont-

jából elengedhetetlen volt az MDP Agitációs és Propaganda Osztálya 

(Agitprop Osztály) iratanyagának feldolgozása. A dolgozat céljának 

megfelelően az országos népművelési iratokat kiegészítve áttekintet-

tem a Pest Megyei Levéltár őrizetében található Pest Megyei Tanács 

Végrehajtó Bizottsága Népművelési Osztályának iratait, ami többek 

között azért is volt fontos, mert a kutatás során többször előfordult, 

hogy az NM egyes intézkedései, utasításai csak a megyei anyagban 

voltak fellelhetőek.

A források fontos részét képezték a korabeli kulturális sajtó 

termékei, azok közül is a legfontosabbak a kifejezetten népművelési 

szakújságok, úgy mint a Művelt Nép, a Népművelési Híradó és a 
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Népművelés. Fontos segítséget jelentett a disszertáció elkészítésében 

a Magyar Művelődési Intézet könyvtárában található kéziratok átte-

kintése is.

A forrásokat természetesen az adott korszak ismeretében 

kritikával kell kezelni, adataikat, állításaikat alapos forráskritika alá 

kell vetni. Ez igaz a nyomtatott irodalomra is.

Az ötvenes évek kulturális propaganda és agitációs tevé-

kenységéről nem született átfogó szakirodalmi munka. Egyedül a 

népművelési, közművelődési szakemberek által írt tanulmányokban 

találhatóak összefoglalók a korszak tömegkulturális tevékenységé-

nek jellegéről. Ugyanakkor a művelődési otthonok történetének 

ismeretéhez elengedhetetlen a népművelési szakember, Kovalcsik 

József három kötetes munkája A kultúra csarnokai címmel, amely a 

művelődési otthonok bemutatatását az első kötetben a nemzetközi 

kitekintéssel kezdi. A második kötet ezen intézmények magyaror-

szági történetét mutatja be 1945-ig. Végül a harmadik kötet a kultúr-

otthonok II. világháború utáni szervezését, működését jellemzi az 

1970-es évek végéig.

A magyarországi filmek, mozik történetének megismerésé-

ben rendkívül fontos alapmunka született Szilágyi Gábor tollából, 

aki Tűzkeresztség címmel írta meg a magyar film történetét 1945–

1953 között, majd ennek folytatásaként Életjel című könyve 1994-

ben látott napvilágot, amely a magyar filmtörténet 1954–1956 közöt-

ti időszakát tárja fel. Szilágyi Gábor könyvei mellett mindenképp 

meg kell említeni a Magyar Nemzeti Filmarchívum kiadásában meg-

jelent a Játékfilmek 1945–1962 között címet viselő multimédiás 



12

kiadványt, amelyben a korszakban elkészített filmek alapadatai, 

tartalmai mellett filmtörténeti bibliográfiát és tanulmányokat is talá-

lunk.

A könyvtárakkal foglalkozó fejezet megírását elsősorban a 

levéltári források és a korabeli nyomtatott források segítették, a szak-

irodalomból azonban mindenképpen ki kell emelni két összefoglaló 

művet a könyvtártörténeti irodalomból: az egyik a Könyvtárosok 

kézikönyve 4. kötetét, illetve a Magyar Könyvtártörténet című alap-

munkát.


