SIPOS ANNA MAGDOLNA

Klebeisberg é s a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó

A gróf Klebeisberg Kuno által megálmodott kultúrpolitika és létrehozott
kulturális intézményrendszer napjainkban is meghatározó a magyar művelődés
rendszerében: mai iskoláink, egyetemeink jelentős része, a tudományos kutatások
és azok intézményeinek, infrastruktúrájának megteremtése, a magyar tudománynak
és tudományosságnak a nemzetközi áramlatokba, kutatásokba történő
bekapcsolása és bekapcsolódása a korszak és az ő kultúrpolitikai törekvéseinek
köszönhető. Minisztersége alatt a kultúra és a tudomány intézményrendszere
látványos fejlődésnek indult. Ennek ellenére csak napjainkban kerülhet sor
munkásságának reális értékelésére, amikor egymás után jelennek meg a Klebelsberg
Kuno életét, tevékenységét, kultúrpolitikáját, illetve ezek produktumát a valóságnak
megfelelő módon, politikai elfogultságtól mentesen értékelő tanulmányok. Az
elkészült írások - jók, rosszak, reálisak vagy túlzóak - mind arról győzik meg
olvasóikat, hogy "a Gróf' 1 - kétségtelenül - a magyar történelem egyik
legjellegzetesebb kultúr politikusa volt. Tevékenysége azonban nem merült ki - a
mai napig fölülmúlhatatlannak tűnő politikai támogatottságnak örvendő kultúrpolitikai koncepciójának kidolgozásában, és annak - a lehetőségekhez mérten
kiemelkedő - megvalósításában. A konzervatív értékrendet követő politikus a
legitim politikai támogatás mellett szükségesnek tartotta a kor modem politikai
eszközrendszerének felhasználását: céljai megvalósításához a legszélesebb
társadalmi támogatottságot kívánta megszerezni, maga mellé akarta állítani a
közvéleményt, magáénak akarta tudni a tömegek igenlését is. A megjévő
tömegkommunikációs eszközöket - rádió, napi sajtó, szakmai folyóiratok,
könyvkiadás, mozi, film - tudatosan és rendszeresen alkalmazta művelődéspolitikai
céljainak ismertetése, elfogadtatása és megvalósítása érdekében.
A „tömeg": hatalom és a hatalom

tárgya

A szociálpszichológusok, politológusok és filozófusok szerint: a huszadik
század a tömegek évszázada. E témában a közelmúltban kiadott, Pataki Ferenc által
írt kötet 2 is ezt a címet viseli, és bevezetőjében a szerkesztő a következőket állapítja
meg. ,^4 XX. század a tömegek korszaka. A történelmi színpad főszereplője e században
minden kétséget kizáróan a tömeg volt. Reá hivatkoztak és őt manipulálták a diktátorok,
1

Gróf Klebelsberg Kunot, kimondhatatlannak tartott neve — gyakran magatartása miatt —
kortársai, politikus társai, de ellenfelei is szívesen nevezték "A Gróf'-nak vagy <eKlebi"-nek.
Ezt a szokást a napjainkban megjelenő publikációk is átvették.
2
Pataki Ferenc: A tömegek évszázada: Bevezetés a tömeglélektanba — Bp.: Osiris Kiadó,
1998.
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kölcsönösen teremtvén egymást. Kegyeit keresték és keresik a s%ava%atra vadászó pártok és
politikusok. Képzeletvilágát ostromolják a tömegfogyasztás és a tömegszórakoztatásfinökeiés
üzletemberei. Róla — lázadásáról vagy magányáról — írtak a társadalomkutatók és a
filozófusok, a magas kultúra hanyatlásának s az eltömegesedésének szorongó gyászolói. E
század sohasem látott méretű tömegmozgalmak tanúja volt: világháborúk, forradalmak és
ellenforradalmak, felívelő és elbukó diktatúrák, tömeges tüntetések és összecsapások, sztrájkok és
demonstrációk követték egymást. Naponta szemlélhetjük a képernyőn a technokoncertek milliós
tömegeit, a pápalátogatások hívőit, a különféle zavargásokat, a tömegextázjs kirobbanásait, a
hétről hétre a stadionokba özönlő szurkolok seregeit, a tömegfogyasztás révült elcsábítottjait. "3
A tömeg problémájának kérdései csak a huszadik század első felében
csúcsosodtak ki, jóllehet társadalomtudományi összefüggései és kérdései már a
tizenkilencedik század folyamán megjelentek. Az urbanizálódó Európa társadalmi,
gazdasági és politikai nyugtalanságából adódóan a tizenkilencedik század második
felében a tömeg a politikai status-quo stabilitásának szempontjából mind nagyobb
problémát jelentett, a nyilvánosság terén testet öltő társadalmi rendről nem is
beszélve. A francia forradalmak sora alapjaiban új megvilágításba helyezte a
társadalmi tömegakciók szerepét, de azok egyúttal meg is riasztották a biztonságra
és stabilitásra vágyó polgárságot. А ХГХ. század végén kibontakozó
szociáldemokrata mozgalmak és tömegpártok tömegmozgósításon nyugvó harci
formákat (sztrájk, tüntetés, demonstráció) alakítottak ki, és az egybetömörült
sokaság állandó láthatóságával szembesítették a társadalom szereplőit. A
tömegesedés egyik legriasztóbb eleme azonban a nagyvárosokban kialakult
tömeges bűnözés volt. A tömeg jelenségének és fogalmának kialakulását számos a századra jellemző, és a huszadik században folyamatosan erősödő — társadalmi,
gazdasági és ideológiai, valamint
morális hatás gyorsította fel. A témával
foglalkozó írók több szempontból 4 vizsgálták a jelenség kialakulását, melynek
alapján megállapítható, hogy a tömeg kialakulásának folyamata, jelensége - a század
más jelenségeihez hasonlóan — rendkívül összetett kérdés, s a probléma kezelése
bonyolult társadalmi, tudományos és praktikus eljárásokat igényel. Témánk
szempontjából talán a legfontosabb kérdés az, hogy a tömeg, mint új politikai
hatalom, és a vele szoros kapcsolatban álló közvélemény kialakulása hogyan
változtatja meg a politikai hatalmi tényező magatartását és kommunikációs
stratégiáit, tevékenységeit.
A köztudatban a tömeg megjelenése és politikai hatalommá válása
elsősorban arra a közismert jelenségre vezethető vissza, amelyet a polgári
3

Pataki Ferenc im. p.: 7.
A téma legfontosabb kutatási szempontjai: a tömeg mint szociológiai, szociálpszichológiai
jelenség; a tömeg mint politikai jelenség; a tömeg mint pszichológiai probléma; a tömeg
mint filozófiai probléma. Ezzel kapcsolatosan lásd Stummer Andrea: A Tömeg mint önálló
társadalomtudományi probléma című tanulmányát
a Tájékoztató, (A Művelődési
Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztály Társadalomtudományi Felsőoktatási
Osztályának Kiadványa) 1989. decemberi számának 84-102. oldalán.
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forradalmak vívtak ki: a választójog kiszélesedésére. Az általános választójog
bevezetése azonban csak egyik feltétele - s talán nem is a legfontosabb - a mai
értelemben vett tömegek kialakulásának. Emellett legalább ilyen fontos volt, hogy a
rendi struktúra ellenében megjelent „a társadalmi" szférája, és az, hogy - a
piacgazdaság biztosította elvi egyenlőség, a polgári jog kialakulása, valamint az
általános és kötelező oktatás bevezetése és folyamatos elterjedése révén — az
emberek autonómiához juthattak.
Igen jelentős szerepet játszott továbbá az
urbanizáció felgyorsulása, a demográfiai növekedés, a tudomány és a technika
fejlődése. A tömeg megjelenése és sajátos viselkedése egyre komolyabb,
megoldandó társadalmi problémát vetett fel. „Л felsőbb rendi tekintély alól felszabadult,
magánautonómiához jutott individuum ugyanakkor új tekintély, a tömeg alá helyeződik. Л
folyamat azonban csak látszólag ambivalens. Az egyén mint formálisan egyenlő ugyanis egyrészt
mintegy automatikusan beolvad a tömegbe („kényszer"), másrészt mint önmagában gyenge, rendi
tekintély nélkül a háta mögött, erőtlennek érezye magát, ezt az erőt a tömegben látja

biztosítottnak („khetőség")."s A tömegesedés és a polgárosodás, a polgári demokrácia
kialakulásának valódi közege a város, amely — miközben koncentrálja és
homogenizálja az embereket és felszabadítja az egyént a zárt falusi struktúra, az
elsődleges csoportok védő szerepe és gyámkodása alól - kiszolgáltatottá,
manipulálhatóvá teszi polgárát. Ez ellen a kiszolgáltatottság ellen menekül az egyén
a tömeg vélt védelme, ereje alá. S miközben az egyén egyre inkább tömeg-egyénné
válik, aközben egyre inkább növekszik az őt magában foglaló tömeg befolyása. Az
„újzsamok" eredményesebbnek tűnik valamennyi korábbi zsarnoknál. >yA lánc és a
bakó helyére az intellektuális zsarnokság lépett, mely a gondolat és az akarat befolyásolásával a
szubjektív függetlenség és a véleményszabadság halálát hozhatja. Bár a más véleményen levőket
most már nem büntetjük olyan súlyosan, mint valamikor, ma magunknak nagyobb kárt
okozunk, mint amilyet nekik okozhattunk valaha ... Sokratesnek meg kellett halnia, de
ftbzófiája mint nap emelkedett az égre ...a társadalmi türelmetlenség nem öl meg senkit, nem
fosztja meg a véleményt a gyökereitől, de arra szprítja az embereket, hogy véleményüket
eltitkolják és terjesztésétől tartózkodjanak.^

A tömegesedés, a tömeg jelenségének kialakulásában fontos szerepet
játszottak a XIX. és a XX. század során megjelenő eszmeáramlatok, valamint az
eszmék terjesztése köré csoportosuló, különböző érdekcsoportok. Ezek a
közösségek mindenekfölött abban érdekeltek, hogy eszméik, ideológiáik a lehető
legszélesebb körben terjedjenek el, és minél nagyobb tömeget befolyásolhassanak,
hogy ily módon a tömeget, a közvéleményt7 saját érdekeik érvényesítésére
5

Stummer Andrea im. — p.: 84.
Mill, Stuart: A szabadságról. - Bp.: Phönix Kiadó, 1943. - kp.:55
7
Erről, a kérdéssel foglalkozó Angelusz Róbert, a Kommunikáló társadalom című művében
így írt: „Közvéleményről csak tömegméretű véleményformálódás vagy megnyilatkozás esetén beszélhetünk.
Bár a tömegméretűség mennyiségi kritériumai a kérdések tartalmátólfüggően változóak és pontosan nem
meghatározhatók, már az elmondottakból is következik, hogy a vélemények csak meghatározott tömegben
jelentkezhetnek társadalmilag aktív, poätikai szempontbóljelentős formában. Közvélemény-nagyságrendű
megnyilatkozásokat így elsősorban olyan események váltanak ki, amelyek az emberek nagy csoportjainak
érdekét érintik, amelyeket közérdeklődés vagy általános izgalom kísér, és tömeges mértékben indukálnak
6
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használhassák. A különböző hatalmi célok elérésére törekvő csoportok közül két
terület különösen kiemelkedik: a politika és a gazdaság. A politikai, eszmei,
ideológiai befolyásolás legfőbb mozgatója a modem parlamenti demokrácia
alapelve: a megszámlálható többség elve, a szavazatok egyenlősége kényszerítően
hat a tömegbefolyás növelésére. A tömegbefolyás mérhetőségének tekintett
kvantitatív adatoknak ezért van még napjainkban is olyan fontos és kitüntetett
szerepe a tömegeseményekről szóló tudósításokban. A másik kiemelkedő szféra a
fogyasztás8, mely az ipari, gazdasági fejlődés hatására és a tömegesedés
megjelenésével tömegfogyasztássá alakult át, a termékek előállítói számára pedig
extraprofitot termelt. Nem csoda tehát, hogy a politikai és gazdasági - sőt gyakran
a kettőt együtt birtokolni szándékozó, majd később ténylegesen is birtokló csoportok minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy a tömegek az ő
eszméikkel azonosuljanak, az ő terméküket fogyasszák.
Céljaik elérése érdekében a politikai és gazdasági tömegbefolyásra törekvő
csoportok igyekeztek valamennyi rendelkezésre álló eszközt és technikát
felhasználni. A tömeg azonban - miután merőben más és másként viselkedik mint
addig bármely más társadalmi jelenség - az elérendő cél érdekében másfajta
módszerekkel és eszközökkel nyerhető meg. Le Bon, a tömeglélektannal
kapcsolatos alapművében erről a következőket írja: „...A tömeg értelmeiben,
gondolkodásában szélsőséges, épp úgy lehet hős, mint hóhér. ... asszonyok módjára rögtön a
legvégsőkig megy. ... forradalmi és romboló kitörései mindig nagyon múlékonyak ... kifáradva a
féktelenkedésben, csakhamar elhagyják magukat, és ösztönszerűen térnek vissza a szolgaságba.
A tömeg tehát alapjában véve konzervatív. Érzelmi beállítottságából következően a tömegre az
eszmék sohasem eszmei alakjukban hatnak, csak a tudattalanba hatolva, érzelemmé alakulva.
Amelyeket épp ezért éppen olyan nehéz weggyökereztetni, mint lerombolni?. A tömeg
befolyásolásához, a közvélemény alakításához a fenti szempontokat figyelembe
vevő módszereket kellett kidolgozni, meg kellett teremteni azokat az eszközöket,
amelyekkel a tömegek elérhetők és manipulálhatók. Az alkalmazott módszerek
tekintetében talán leghatékonyabb, ha a hatalomra törő csoport megtalálja azt a
domináns személyiséget, aki vezetheti a tömeget, akit vezetőként fogad el a tömeg,
aki mértékadó és hiteles a tömeg számára, és aki által hitelessé válik az által a
közvetített értékrend is. A huszadik század történelme, valamint a diktatúrák, a
forradalmak és a háborúk sora bizonyította és bizonyítja, hogy a vezető megfelelő
személyisége, szuggeszuója milyen hatást tud a tömegekből kiváltani, milyen - talán
eleinte reménytelennek látszó - célok eléréséhez lehet a legszélesebb tömegeket,
akár a legmagasabban képzett személyeket is mozgósítani. A vezető feladata
azonban itt már csak kisebb részben a tömegek akaratának végrehajtása, valójában
szükségletet az informááószerzés és a véleménynyilvánítás iránt." Angelusz Róbert Kommunikáló
társadalom .- 2. kiadás. - (Bp.: Ferenczy Könyvkiadó, 1995.) 65. oldal.
8
A fogyasztás fogalmán nem csupán az anyagi, hanem a szellemi javak fogyasztása is
értendő, s ezáltal megteremtődik egy, mindmáig eldöntetlen vita alapja: a tömeg- és az
elitkultúra kérdésköre.
/
9
Le Bon, Gustave: A tömegek lélektana. — Bp.: Hatágú Síp Alapítvány, 1993. — p.: 43-48.
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az érdekcsoport politikai, gazdasági céljainak eléréséhez szükséges tömegbefolyás
megszerzése, és így a célzott értékrend elérését már nem csupán egy érdekcsoport
próbálja meg kiharcolni, hanem a tömegek is — ez pedig már minőségében és
hatásfokában egészen más: a tömegek évszázadában zsaroló, kényszerítő ereje van.
A megfelelő eszme és a megfelelő vezető kiválasztása azonban még nem
elegendő ahhoz, hogy a tömegeket és általuk a hatalmat kézben lehessen tartani.
Szükséges hozzá olyan technikai eszközrendszer is, amely segítségével az eszméket,
a vezérek szónoklatait, az elérendő cél érdekében felállított értékrendet a lehető
legszélesebb közönséghez, a tömeghez el is lehet juttatni. Ezek az eszközök - a mai
szóhasználattal élve — a tömegkommunikációs eszközök. Klebelsberg
kultuszminisztersége alatt már csaknem valamennyi, napjainkban is használt
tömegkommunikációs eszköz — kivéve a modem televíziózást és a
számítástechnika által nyújtott lehetőségeket - rendelkezésre állt: sajtó, rádió, film.
Egyrészről a XIX. századi nyomdászattechnikai fejlődés, a hirdetésüzlet, a
sajtótermékek előállításának üzleti alapon történő szervezése, másrészről pedig az
írás- és olvasás tudás széleskörű elterjedése megteremtette olyan modem tömegsajtó
előállításának, illetve piacának, befogadásának feltételeit, amely ezt követően
rohamos fejlődésnek indult. A századfordulót követően hamarosan megindult a
rádiózás, tömegtermelésre volt képes a filmipar. A hírek - s többnyire a szenzációs
hírek — közvetítéséből élő tömegkommunikációs eszközök információs igényének
kiszolgálására sorra jöttek létre a hírügynökségek, és kiépült az információk
közvetítéséhez szükséges távközlési struktúra is: segítségükkel órák alatt az utcán
lehettek a legfrissebb híreket tartalmazó sajtótermékek, meghallgathatók voltak a
legújabb hírek. A modem közlekedés és forgalmazás megteremtésével pedig az
elkészült nyomdatermékek néhány óra alatt az ország egyik végéből a másikba
juthattak10, a mozihálózat kiépülésével és a híradó bevezetésével pedig eredeti
képsorok segítségével, tömegek számára közvetlen közelbe hozhatták a világ
eseményeit, politikusok szónoklatait és a legújabb fogyasztási cikkek egyedül
üdvözítő értékét. A tömegsajtó, a hírüzlet kialakulása maga után vonta az újságírói
szakma megjelenését, majd tömegesedését. E szakma önállósodásával olyan
értelmiségi réteg jelent meg, amely társadalmi, politikai küldetéstudattal
rendelkezett, s céljai megvalósítása érdekében gyakran szövetkezett a gazdasági,
politikai hatalom képviselőivel: a tömegkommunikációs eszközök révén
megszólított és manipulált tömegek által az újságírás önálló hatalmi ággá vált. A
folyamat azonban fordítva is igaz: a gazdasági és a politikai hatalom felismerte a
tömegkommunikációs
eszközökben
és azok előállítóinak,
szereplőinek
megnyerésében rejlő befolyásolási lehetőséget.

10

„Számos korabea napilap törekszik, arra, hogy a közvélemény orgánumává váljon, vagy legalábbis
elősegítse, ösztönözne a közvélemény formálódását. A közvélemény megerősödése, jelentésének széles körű
elterjedése, intézményesülése nélkül nem válhatnak legitimááós forrássá." Angelusz Róbert:
Kommunikáló társadalom. - 2. kiad.- Bp.: Ferenc2y Könyvkiadó, 1995. - 62. oldal
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A tömegtájékoztatás eszközrendszere így válhatott a tömegek totális
manipulálásának eszközrendszerévé11.
A korszak tömegkommunikációs

eszközei

Az 1919. évi kommunista diktatúra után bevezetett, néhány évig szigorúan
ellenőrzött, erősen cenzúrázott sajtópolitikát, a bethleni politika által
meghatározott, jóval liberálisabb sajtó viszonyok váltották fel. A különböző
irányzatok és pártok mögött felsorakozó sajtóorgánumok így jóval nagyobb
mozgásteret élvezhettek, ugyanakkor a szélsőséges irányzatokat propagáló, azoknak
helyet adó lapokkal szemben a kormány továbbra is keményen fellépett: 1925-ben
betiltotta a legitimista Az Újságot, 1926-ban a Világot; a Népszava ellen pedig több
száz sajtópert indított. A sajtóügyi közvádló intézményrendszerének segítségével,
az engedélyezett lapok írásait folyamatosan ellenőrizték, és bevezették a gazdasági
szabályozást — kauciót.
Az elsősorban nem cenzurális úton történő szabályozás, illetve a korszak
gazdasági társadalmi kulturális viszonyainak eredményeként Magyarországon az
1920-as években gazdag és differenciált sajtóstruktúra jött létre.12 Szinte
11

Angelusz Róbert, Kommunikáló társadalom című kötetében erről a következőket írja.
„Az empirikus kutatások megindulásának időszakában széles körben uralkodott a% az elképzelés, amely
szinte korlátlan befolyásoló szerepet tulajdonít a tömegkommunikááós eszközöknek. A reklámozás, a
háborús propaganda sikerei, a rádió és afilmfokozatos térhódítása csak erősítették azt a benyomást, hogy
az emberek nézetei akadálytalanul befolyásolhatók. A kor propaganda-szakemberei ijesztő
magabiztossággal nyilatkoztak a véleményformálás lehetőségeiről. Egyikük egyenesen úgy látta, hogy csak a
költségek szabnak határt annak, hogy akármilyen irányban, akármicsoda témával kapcsolatban megfelelő
közvéleményt szállítsunk. Ez a nézet leegyszerűsítő: kauzalitás helyett, mechanikus hatásmechanizmust és
tömegembert tételezfel." (102. oldal). A tömegtájékoztatás hatásmechanizmusának az 1940-es
években végzett felmérései azonban ezt a mechanikus feltételezést megcáfolták, és
bizonyították, hogy a tömegbefolyás megszerzésének mértéke nem lineárisan emelkedik a
ráfordított költségekkel, hanem annál jóval bonyolultabb, összetettebb folyamat.
12
Szemléltetésül érdemes áttekinteni a Magyar statisztikai évkönyv megfelelő éveinek
hídapokra vonatkozó adatait.
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*(Ennek mintegy fele helyi vonatkozású hírlap volt.)
A Magyar statisztikai évkönyv adatait kiegészítendő, érdemes itt megemlíteni azt is, hogy a
hivatalosnak tekinthető statisztikai évkönyvön túl is található forrás, amely a korszak
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valamennyi társadalmi csoport, szakmai réteg megtalálhatta az érdeklődéséhez
legközelebb álló napilapot, s e lapok igen változatos képet mutattak. A polgárság
nagy terjedelmű, széles érdeklődési kör igényeit kielégítő napilapja a Pesti Hírlap
volt. A keresztény világnézetű olvasóközönség három napilapból - Nemzeti Újság,
Új Nemzedék, Magyarság - választhatott. A modern magyarországi újságírás
megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Est-lapok szerkesztősége és
kiadóhivatala, amely három napilapot jelentetett meg: reggel a tartalmas, liberális
Pesti Napló, melynek vasárnapi és ünnepi számai valóban figyelemreméltó írásokat
közöltek; délben az Est került az utcára; délután négy óra körül pedig a
Magyarország című hírlapot olvashatták. A Miklós Andor által vezetett, Est lapok
konszern rikkancsok segítségével árulta lapjait. A Magyar Hírlap a liberális
értelmiség, míg az Újság a liberális kispolgárság lapja volt, de e rétegnek megvolt a
délutáni újságja is: az Esti Kurír. A Budapesti Hírlap, illetve társlapja, a délután
megjelenő 8 Órai Újság konzervatív értékrendet képviselt és a Bethlen-kormány
félhivatalos lapja volt. A Friss Újság a legnagyobb példányszámban megjelenő
napilap volt, és a szegényebb réteg számára készült. A Mai Nap tipikusan a
bulvársajtót képviselte a választékban, a Kis Újság pedig a nagy példányszámban
megjelenő, főként vidéki népszerűségnek örvendő napilap funkcióját töltötte be.
Élénk és harcias ellenzéki újság volt, a szociáldemokrata mozgalomhoz és a
szakszervezetekhez közel álló, Népszava. A napilapok sajátos színfoltját képezték
azok az újságok, amelyek csak hetente egyszer, hétfőn reggel jelentek meg,
kihasználva, hogy a vasárnapi munkaszünet miatt hétfőn nem jelent meg a többi
napilap: a Magyar Hétfő, a Reggel, a Reggeli Újság, a Hétfői Napló,. A húszas
években Magyarországon két német nyelvű napilap is megjelent: a Pester Lloyd és
a Neues Politisches Volksblatt, mindkét lap a külföld felé képviselte a Bethlenkormány politikáját. Ugyanakkor igen gazdag termést mutat a vidéki hírlapkiadás
is: voltak olyan nagyobb városok, ahol négy-öt napilap is megjelent, a heti-, kétheti,
havi lapoknak pedig se szeri, se száma. A nagyobb falvakban is rendszeresen
jelentek meg hírlapok, s különböző társadalmi csoportok, mozgalmak számára is
adtak ki - több-kevesebb rendszerességgel - tájékoztató vagy éppen agitáló
lapokat. A magyar újságírók szakmai testületeként már működött a Magyar
időszaki sajtójának számszerű adatait tartalmazza: Elekes Dezső (szerk.) A mai
Magyarország : A második világháború és a párizsi békeszerződés következményei. — Bp.:
Hungária Iioyd, 1947. A kötetben az időszaki sajtóra vonatkozó adatok - nem lényegesen
ugyan de — eltérnek a statisztikai évkönyv számaitól: míg 1926-ban 934 időszaki kiadvány,
addig 1930-ban 1230 időszaki kiadvány megjelenéséről számol be. Ugyanebben a könyvben
1934-ben már 1477, 1938-ban 1934 időszaki sajtóterméket vesznek számba. A periodikák
számának dinamikus növekedése többek között azt is bizonyítja, hogy a társadalom, a
politika, a tudomány, s a helyi társadalom egyre inkább kihasználja a tömegsajtó által
megteremtett nyilvánosságot, egyre inkább felhasználja a sajtót, egyrészt a tájékoztatásra,
másrészt pedig a tömegbefolyás növelésére.
A Könyvtári Központ levéltári iratai között szereplő kimutatás szerint 1940-ben az
országban 1398 hídap, illetve folyóirat jelent meg. Ebből Budapesten 821, vidéken pedig
577. (MOL XIX-I-20-48-Szn-1951.) Az irat a folyóiratok és napilapok számának
folyamatos csökkenéséről panaszkodik.
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Újságírók Egyesülete. A nemzetközi és a hazai hírszolgálati rendszert, a
hírkereskedelmet a Magyar Távirati Iroda fogta össze. A kép tehát eléggé színes, a
választék meglehetősen bőséges volt: csak Budapesten több mint 700 időszaki
kiadvány (hetilap, revue, heti riportújság, szépirodalmi és szaklap) jelent meg13.
Az 1920-as évek irodalmi életében három csoportosulás létezett: az óvatos
liberalizmus, melyet a Nyugat című folyóirat képviselt; a másik, a hivatalosan is
támogatott konzervatív irányzat, amely újabb két ágra bomlott; a békebeli, liberális
ókonzervatív értékeket megjelenítő, Új Idők folyóirat és tekintélyes szerkesztője,
Herczeg Ferenc köré szerveződő csoport, és az antiliberális újkonzervatív
szemléletet terjesztő Napkelet című folyóirat, valamint szerkesztője Tormay Cecil
által vezetett irodalmi szalon. A harmadik pedig a korra igen jellemző, de
Magyarországon kisebb bázissal rendelkező avantgárd: a Kassák Lajos által
szerkesztett, A Tett, később pedig a Ma címmel kiadott folyóiratok köre.
Igen színes a kor irodalmi életét befolyásoló társaságok, különféle irodalmi
testületek működése is: a konzervatív értékeket képviselő Kisfaludy Társaság és a
Petőfi Társaság; a műfordítókat összefogó, La Fontaine Társaság, a fiatal írókat
magába foglaló Vajda János Társaság. Az írók érdekképviseletét a Magyar írók
Egyesülete látta el, de működött a PEN klub magyar tagozata is. Az irodalmi és a
művészeti élet fontos színtere volt a Fészek Klub, valamint az Otthon írók és
Hírlapírók Köre is.
A trianoni békeszerződés által kijelölt határok következtében a lakosság
lélekszáma jelentősen csökkent, amely maga után vonta a könyvkiadás visszaesését
míg 1913-ban 2377, addig 1927-ben 1792 magyar nyelvű könyv jelent meg. Jelentős
volt a csökkenés a tankönyvek kiadása tekintetében, mivel az elcsatolt területeken
élő gyermekeket már nem a magyar könyvkiadásnak kellett ellátnia tankönyvvel.
De lényegesen kevesebb a tudományos munkák mennyisége is: 1913-ban 826,
1927-ben már csak 359. Ezzel szemben a szépirodalmi művek kiadása jelentősen
megnövekedett: 1913-ban 419, 1927-ben pedig 719 kötet szépirodalmi mű jelent
meg, ebből 493 magyar szerző műve, a többi fordítás volt.14 Az adatokból is
látható, hogy a tudományos és szakkönyvkiadás szinte teljesen háttérbe szorult,
mivel nemcsak a kiadott művek száma, hanem a megjelent kötetek példányszáma is
13

A korabeli magyar sajtó adatait részletesen mutatja be Voit Krisztina, A Budapesti sajtó
adattára, 1873-1950 című kötetében, amely az Argumentum Kiadónál jelent meg 2000-ben.
Az adat forrása T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. - Bp.:
Magyar Művelődési Intézet, Mikszáth Kiadó, 1998. - p.: 176.
14
Т. Kiss Tamás id. т.: p.: 174. A Magyar statisztika évkönyv csak 1936-tól közli a magyar
könyvkiadás adatait 1936-ban 3392,1937-ben 3328,1938-ban pedig 3136 könyv jelent meg
Magyarországon. A korábbi évekre vonatkozó, T. Kiss Tamás által közölt adatokkal
történő összehasonlításból jól látható, hogy a magyarországi könyvkiadás - a trianoni
traumát követően - dinamikusan fejlődött, és a harmincas évekre már jelentősen
meghaladta az - első világháborút megelőző - utolsó békeévben megjelent könyvek
mennyiségét is. A Könyvtári Központ levéltári iratai között szereplő kimutatás szerint
1940-ben már 9420 darab könyv-jellegű dokumentum jelent meg (ebből Budapesten 6176,
vidéken pedig 3244 darab. (MOL XIX-I-20-48-Szn-1951)
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jelentősen visszaesett, ezzel szemben a szépirodalmi művek kiadása megjelenése
fejlődött. A szépirodalomban azonban olyan népszerűségnek örvend a ponyva, a
detektívregény, a lektűr, hogy 1923-ban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium
rendeletet alkotott "az ifjúság lelki életét romboló és veszélyeztető ponyvairodalom
terjesztésével szemben."15 A határon kívül rekedt magyarság magyar irodalom
iránti érdeklődésének kielégítését szolgáló magyar könyvek behozatalát
Csehszlovákiában és Romániában rendeletekkel tiltották meg, illetve
Jugoszláviában olyan nagy vámot vetettek ki a magyar könyvekre, amely
lehetetlenné tette a könyvkereskedést.
A huszadik században - a munkaidő törvényes korlátozása és az életforma
radikális megváltozása következtében - új társadalmi kérdés fogalmazódott meg: a
felszabaduló szabadidő eltöltésének megszervezése. A megnövekedett szabadidő
eltöltésének problémája az egész társadalomra hatással volt, sorra alakultak azok az
intézmények, szervezetek és vállalatok, amelyek a szabadidő eltöltésének üzletszerű
szervezésével foglalkoztak: az utazási és a turisztikai kedv növekedésének hatására,
s nem utolsósorban a közlekedési lehetőség bővülésének és gyorsulásának
köszönhetően fejlődésnek indult az idegenforgalom intézményrendszere. Egymás
után alakultak meg az utazási irodák, felépültek a legnagyobb szállodák és a turistaházak, s egyre látogatottabbak lettek a gyógyfürdők, fellendültek a divatos
nyaralóhelyek: Abbázia, Dalmácia, Tátra, Herkules fürdő, Poprád, magyar területen
pedig a Balaton mint üdülőhely a huszadik század első évtizedeiben indult
fejlődésnek16. A század elején sorra jelentek meg azok a technikai újítások,
találmányok is, amelyek később majd a tömeges szórakoztatást és a nép nevelését
lesznek hivatottak szolgálni: a film, a rádió és a televízió17. A Bethlenikonszolidáció idejében Magyarországon, azonban csak a film és a rádió terjedt el
tömegesen, s mindkét technikai újítás kiválóan szolgálta a kor népnevelési és
szórakoztatási igényeit. Az úgynevezett oktatófilmek fontos szerepet játszottak
azoknak az ismereteknek a közvetítésében, amelyhez a képi megjelenítés
elengedhetetlen: a világ megismeréséhez a földrajzi oktatófilmek18, valamint a
világesemények követéséhez az úgynevezett híradó filmek és híradó mozik.
Magyarországon a mozi rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, így
15

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1923. évi 79.379. VI. számú rendelete
Mindez éreztette hatását a magyar kulturális és tudományos életben is. Nyilván a
megnövekedett szabadidővel állt kapcsolatban, hogy ezekben az évtizedekben jelentek meg
Magyarországon - európai hatásra - az első jelentős, az utazás kultúrtörténetével
foglalkozófeldolgozásokis. Ilyen volt például Gyömrei Sándor, Az utazási kedv története
(Bp. : s.n. , 1932.), valamint Antalffy Gyula, A honi utazás históriája (Bp. : Athenaeum,
1943.) című kötete.
17
Erről részletesebben lásd Rosta István, Fejezetek Magyarország technikatörténetéből
című, a Nemzeti Tankönyvkiadónál, 1995-ben megjelent könyvét.
18
A földrajzi ismeretterjesztés és a film kapcsolatáról, és az oktatásban betöltött szerepéről
részletes tanulmányt közölt Geszti Lajos, A földrajz és a film címmel a Földrajzi zsebköny
1943. évi számának (Budapest Magyar Földrajzi Társaság, 1943.) 187-195. oldalán.
16
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eleinte a vándormozik, majd később az azokat követő állandó mozik száma
rohamosan növekedett. A húszas évek végére a mozik száma megközelítette az
ötszázat, s ebből jóval több, mint száz Budapesten működött, s a nézők száma
meghaladta az évi tízmilliót. Az első világháborúig fellendülőben lévő magyar
filmgyártás azonban a húszas évek végére visszaesett, s a piacon megjelentek a nagy
amerikai és német fümgyártók és forgalmazók. A politika hamar felismerte a film
erőteljes hatását, és gyorsan szabályozás alá vette a filmek forgalmazását: 1920.
február 21-én megjelent a cenzúrarendelet, majd április elején megkezdte
működését az Országos Műsorellenőrző Bizottság. A testület által csak 16 éven
felüliek számára engedélyezet, illetve betiltott filmek jegyzékét hivatalosan és
rendszeresen a Belügyi Közlöny ismertette. A magyar kormány hamar felismerte a
film propaganda hatását, ezért rendszeresen - nevelő célzattal - propaganda, majd
később oktatási célú filmek is készültek.
A korszak másik nagy találmánya a rádió volt, mely ősének, a Puskás
Tivadar által kidolgozott és megvalósított telefonhírmondót tartjuk. A Magyar
Rádió folyamatos adását 1925. január elsején kezdte meg. A Magyar Rádió
épületének ünnepélyes megnyitására 1925. december elsején, 17 órakor került sor.
Az ünnepségen vitéz leveldi Kozma Miklós19, miniszteri tanácsos, a Magyar
Telefonhírmondó és Rádió Rt. alelnöke - aki hosszú ideig meghatározó
személyisége volt a rádiónak és a kormány sajtópolitikájának is - mondott
köszöntőt. "A magyar kultúra fegyvertára erős fegyverrel gyarapodott. E% a fegyver a most
meginduló broadcasting amelynek jelentőségét ismertetni nem szükséges. Mindenki tudja, mit
jelent, különösen Magyarország mai helyzetében a% hogy a hullámokon keresetül minden
határon túl eljut a magyar s%ó. A broadcastingoknak nemcsak a% a hivatása, hogy a tanyai
világba elvigye a kultúrát, jelentősége at§ hogy egyrészt a% egyetlen szabad összeköttetési lehetőség
elszakított véreinkkel, másrészt dokumentá§a a magyar kultúrfölényt olyan nemzetekkel
szemben, amelyek hatalmasabbnak hiszik magukat, mint mi, de amelyeknek kultúrája a
miénknek nyomába sem léphet. Méltóztassanak elképzelni, hogy a mai hideg éjszakában
elszakított véreinknek ezrei várják a broadcasting hangjait. ... Fogadalmat teszek arra, hogy
minden üzleti szempontot háttérbe szorítva, tisztán csak a magyar kultúra szempontjait szem
előtt tartvafogjuk ezt afegyvert kezelni. ,,2°
A rádió műsorpolitikájában a kezdetektől fogva az volt az alapelv, hogy
tekintettel kell ugyan lenni a heterogén hallgatóságra, de minden téren előnyben
kell részesíteni a valódi kulturális értékeket: az irodalmi és a zenei klasszikusokat.
Ennek megfelelően a magyar és a nemzetközi klasszikus irodalmi alkotások aránya
a teljes műsorhoz képest a húszas évek második felében még nyolcvan százalékot
19

Kozma Miklós életéről és tevékenységéről lásd Ormos Mária: Egy magyar médiavezér :
Kozma Miklós (Bp.: PolgART, 2000.) című, a közelmúltban megjelent kétkötetes művét.
20
A Magyar Rádió öt esztendeje, 1925-1930 - Bp.: Rádióélet Kiadója, 1930. - p: 86. A
beszéd részletét Ormos Mária az alábbi megjegyzéssel közli a már idézett művének 139.
oldalán. „... Kozma ugyan nem rajongott Klebiért, de — mint látható — tanult tőle... "
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jelent. A magyar irodalmi klasszikusok között helyet kaptak a korszak
legjelentősebb írói — Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Karinthy Frigyes,
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály — is, az irodalmi stúdió főrendezője pedig Ódry
Árpád volt. A legismertebb és legelismertebb tudósok tartották a rádió
ismeretterjesztő előadásait. A politika ekkor még nem hódította meg a rádiót:
Bethlen nem szeretett szerepelni, valósággal irtózott a mikrofontól, politikai
jelentőségét nem értette meg, idehaza soha nem lépett mikrofon elé. A kormány
tagjai közül csupán Klebelsberg ismerte fel a rádió propagandisztikus hatását21.
Hazánk előkelő helyet foglalt el a rádiózásban, az európai országok között.
A húszas években az ezer főre eső készülékek tekintetében, Svájccal azonos
mutatókkal, a lista elején szerepel Magyarország, később e tekintetben, a harmincas
években visszaesés tapasztalható. A rádiózás nem volt olcsó, ennek ellenére például
Szegeden, 1928-ban a posta 2580 készüléket tartott nyilván. A Magyar Rádió
mindent megtett tevékenysége propagálása érdekében: rádió-klubokat működtetett,
ismeretterjesztő előadásokat és kiállításokat szervezett. Ennek és a rádiótechnika
fejlődésének hatására 1931-re, - három év alatt - Szegeden megduplázódott a
készülékek száma. A tanyavilágban ennél sokkal rosszabbak az eredmények: e
helyeken a kocsma vagy az iskola, esetleg a tanító tulajdonában lévő rádiót
hallgathatták, elenyésző volt a magántulajdonú készülékek száma. A rádió
elterjedését az is befolyásolta, hogy az ország egyes területein különböző
minőségben lehetett fogni a Magyar Rádió adását, illetve az, hogy szegény rétegek
tulajdonában általában detektoros készülékek voltak, amelyek nem tették lehetővé
az úgynevezett í^áttérrádiózásf/>22. A rádiózás - minden korlátja ellenére - már a
húszas években növekvő mértékben, de a harmincas években teljes mélységében és
szélességében kibontakozva szolgálta a mindenkori politikai rezsimet, szolgálta a
korszak kultúrpolitikáját.
Kultúrpolitikai agitáció a tömegkommunikációban
Klebelsberg és tömegkommunikáció kapcsolatát sokféleképpen kellene és
lehetne ábrázolni. E helyen a jól kidolgozott tömegkommunikációs
kapcsolatrendszeren belül mutatom be témám szempontjából csupán a
legfontosabbakat: kultúrpolitikájának megismertetésében, népszerűsítésében és
elfogadtatása érdekében, az elitkultúra fejlesztése céljából, valamint a
tömegoktatási, a tömegtájékoztatási és a népművelési feladatok szolgálatában
felhasznált tömegkommunikációs eszközöket. Kultúrpolitikai céljai és feladatai
megvalósítása érdekében szinte minden — akkoriban létező - médiát felhasznált, de
mindig pontosan tudta, hogy a differenciált célok érdekében pontosan melyik
eszközre, eszközökre helyezze a hangsúlyt. Az elitkultúra terjesztésénél főként a
szakfolyóiratok, könyvsorozatok, forráskiadványok megjelentetését szorgalmazta, a
Erről részletesebben lásd Ormos Mária művét a 141-142. oldalon.
T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. - p.: 128-129.
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tömegpktatásnál és a népművelésnél pedig a valóban a tömegekhez eljutó
csatornákat: rádió, film, sajtó.
"A G r ó f sikeres kultúrpolitikájának megvalósítását nemcsak annak
tartalma, illetve a megvalósításukra kidolgozott módszerek, valamint a
finanszírozási kérdések szolgálták, hanem az is, hogy — mai szóhasználattal élve —
Klebelsberg jól "menedzselte" önmagát és programját.
Nagyszabású
kultúrprogramjának elemeit rendszeresen ismertette a sajtóban és később a
rádióban is, de nemcsak ismertette, hanem — Széchenyihez hasonlóan - tudatosan
agitált tervei megvalósítása és eredményeinek megismertetése érdekében. Napi
munkája során szívesen és gyakran nyúlt a korban virágzó publicisztikai
műfajokhoz, s írásait a korabeli lapok kitüntetett helyen közölték. 1928-ban, az
Otthon írók és Hírlapírók Körében ezzel kapcsolatosan a következőket mondta:
,JSJagyon jól emlékszem, hogy amikor huszonkilenc évvel ezelőtt a külföldi egyetemekről
hazatértem és a miniszterelnökségre kerültem, vezércikket írtam, amelyet elküldtem Rákosi
Jenőnek. 0 a%t mondta, hogy pályát tévesztettem, mert újságírónak kellett volna lennem. Akkor
ez nem sikerült, most azpnban, ha pár percnyi szabad időm van, sebtében lediktálok egy-egy
dkket. Azóta is folyton érzem, milyen fontos az újságírói előiskola minden közéletben szereplő
ember számára. A mai viszonyok nem teszik lehetővé, hogy a parlamentben kulturáas
kérdésekkel lehessen foglalkozni, ezért ejtem minél gyakrabban szerét annak, hogy a sajtó
nyilvánosságát vegyem igénybe.23" Publicisztikai tevékenysége, nyilvános szereplései a
tervezett reformok elfogadását készítették elő. Azok közé az első miniszterek közé
tartozott, akik tökéletesen felismerték a sajtó és a rádió közvélemény-formáló
hatását, és azt fel is használta: beszédeket mondott és előadásokat tartott a Magyar
Rádióban; cikkeket írt különböző politikai elkötelezettségű lapokban, ezek közül is
előnybe részesítette az ellenzéki lapokat, amiért többen kritizálták is; nagy hatású
beszédeket tartott a különböző tudományos intézményekben, évfordulós
ünnepségeken és a kultúrpolitikai célok megvalósításához megépített intézmények,
iskolák, egyetemek és egyéb létesítmények megnyitásánál. Ezek közül is előnyben
részesítette a Történelmi Társulat üléseit, illetve a szegedi egyetemi
intézményrendszer átadási ceremóniáit. 'A reformkorra általában gyakran hivatkozik.
...A reformkorszak — a nemzeti ébredés és újjászületés XIX. századbeli évtizedei — majdnem
valamennyi vezető politikusa tollforgató ember volt. Hasztalan csinálnánk intézményeket, írja
tovább a legüsztultabb parlamentáris fefogással, ha üdvös és hasznos voltunkat a közvélemény
nem látná be, ha a nemzet azokat az intézményeket rokonszenvével és szeretetével nem avatná
magáévá, sajátjaiévá. Ezért járom az országot - a rábamelléki végektől föl Nyíregyházáig hirdetve mindenütt kultúrpoliükai törekvéseim sorsdöntő jelentőségét. ... Ezért nyúlok gyakran
tollhoZ; más és más érvekkel, más és más beállítással és különféle utakon törve mindig
ugyanazon cél felé. ... Mert nem elég а%2 hogy a kultuszminiszter Magyarország oktatóinak
munkáit vezesse..., hanem Uzpnyos fokig vezetni kell szellemileg a közvéleményt is. Ez az
oktatói tevékenység legmagasabb foka, mert ne felejtsük el, hogy egy nemzetnek szellemi
közkincsévé csak az válik, ami közkövetelmény, amit a nemzet meggyőződésével, szeretetével
___
/
23
Néptanítók Lapja, 61. évfolyam, 1928. 7-8. sz. - p . : 18.
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magáévá avat.,124
Klebelsberg sajtó iránti nyitottságát jól szemlélteti, hogy 1928 februárjában
személyesen vett részt az Otthon írók és Hírlapírók Köre által, a Rákosi Jenő
elnökké választása alkalmából rendezett ünnepi vacsorán. A vacsoráról Kőrössy
Henrik, a Néptanítók Lapja akkori főszerkesztője számolt be: igen elismerően
nyilatkozott a kultuszminiszter sajtó iránti elkötelezettségéről és publicisztikájáról.
,ßZen a sajtólakomán, ahol az újságírók illusztris veretése mellett a sajtó közkatonái is
megjelentek, hangzott el a miniszter úr hitvallása is a sajtó mellett. E% a vallomás nem volt
váratlan és meglepő, de annáljelentőségteljesebb volt, s érdekes abból a szempontból, hogy amint
Klebelsberg Kunogrófa sajtó emberének valbtta magát, úgy ismerték őt el a hivatásbeliek vérbeli
újságírónak.,?í
A miniszter és a sajtó viszonyáról ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy
Klebelsbergnek egyáltalán nem volt "felhőtlen" kapcsolata kora sajtójával, sőt
egyes életrajz-írói az Aczél-féle £<három T" kultúrpolitika előképét vélik benne
megtalálni. Erről egy jellemző, erős kritikával kezelendő idézet: "Klebelsberg
kultúrpolitikája tipikus előképe volt Ac^él kultúrpolitikájának. Támogatott, а^1918 előtti úri
Magyarország hivatalos kultúreszménye megtestesítőjének, a népnemzeti irányzatnak teljesen
anakronisztikussá vált utóélete volt. [A] (sic!) Szépirodabmban Herceg Ferenc és Tormay
Cédle, irodalomtudományban a szakmailag korszakalkotó, de elméletileg a nemzeti
klasszicizmust újrafogalmazó Horváth János. A századelő kulturális modernizáló törekvései a
tűrt kategóriába sorolódtak be. Ide tartozott a Nyugat írógárdá/a, olyan tudományos
diszciplínák, mit afilozófia,pszichológia (freudizmus), a szociológia. A néprajzban csupán tűrt
volt Róheim Géza és Hona János. 1928-ig gyakorlatilag tiltott volt az emigrációba űzött
művészeti avantgárdizmus és csak a szpc.dem,-agj.t.prop rezervátumában kaphatott helyet a
marxizmus.^6 Klebelsberg már a Teleki-kormány belügyminisztereként is erélyes
módszereket alkalmazott: könyveket koboztatott el, és kultuszminiszterként, 1922
végén listát szerkesztetett, amely mintegy száz, Magyarországról kitiltott könyvet és
sajtóterméket tartalmazott.
Az elitkultúra

támogatásának

tömegkommunikációs

eszközei

"A G r ó f művelődéspolitikája nemcsak kronologikusan, hanem a fordított
kultúrpolitikai gúla lépcsőfokai
alapján
is felosztható.
A
hivatalos
művelődéspolitika 1920-as évek elején a tudomány, közepén a középfokú oktatás,
végül - a gazdasági konszolidáció első éveiben — a húszas évek közepétől az alsóbb
művelődés — a népiskolák, a tanyasi iskolák, az oktatás reformja és a népművelés 24

Pásztor József A publicista Klebelsberg In Gróf Klebelsberg emlékezete: A Gróf
Klebelsbergről szóló emlékbeszédek és megemlékezések, 1932-1938. — Bp.: Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda, 1938. - p.: 164-170. Az idézet a tanulmány 165. és 169. oldalán
található.
25
Kőrössy Henrik: A kultuszminiszter — vérbeli újságíró ~— Néptanítók Lapja, 61.
évfolyam, 1928. 7-8. sz. - p.: 18-19.
26
Szabó Miklós: A Klebelsberg legenda . In T. Fuss Tamás (vál.): Klebelsberg Kuno. Bp.: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. Az idézet a 323-324. oldalon található.
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felé fordult. Ezek az érdeklődés-változások befolyásolták a tömegkommunikációs
eszközrendszer felhasználását is. A húszas évek elején a kultusztárca jóval többet
foglalkozott a tudományos életet és a tudományos közéletet szolgáló
szakfolyóiratok és szakkönyvek kiadásával, amikor pedig az alsóbb rétegek
művelődése felé fordul, akkor egyre gyakrabban használja majd fel a valóban
tömeges hatással bíró, a legszélesebb tömegekhez is eljutó kommunikációs
eszközöket: a sajtót, az ismeretterjesztést és a rádiót.
A
tudományos
élet konszolidációjában
és
fejlesztésében
az
intézményrendszer megerősítésének egyik eszköze volt, hogy jelentős állami
támogatással tudományos folyóiratok sorát jelentették meg. A Magyar
Tudományos Akadémia folyóirata, a Budapesti Szemle nyelvtudományi,
irodalomtörténeti, irodalomtudományi, történeti, hadtörténeti, archeológiai,
közgazdasági, matematikai és természettudományi írásokat közölt. Jelentős
könyvkiadói tevékenységet is folytatott, s kutatási eredményeit németül és franciául
is közölte. Az 1915-ben megalakult Szent István Akadémia elsősorban a katolikus
tudományosság kiadványainak gondozója volt.
Az 1920-as években számtalan tudományos, irodalmi és művészeti társulat
szolgálta az egyes tudományszakok művelését, szervezését és népszerűsítését. A
tudományos társaságokat az 1923-ban megalakított Tudományos Társulatok és
Intézmények Országos Szövetsége fogjalta egybe. A szervezetek között több olyan
társaságot is találunk, amely napjainkban is működik, illetve az általuk szerkesztet
és kiadott, ekkoriban induló vagy már régebb óta megjelenő
tudományos
folyóiratok azóta is folyamatosan szolgálják egy szakma, egy diszciplína
tudományosságát és tudományos közéletét.27
A kultúrpolitika a lapok megjelenését nyomdai kapacitással támogatta.
Klebelsberg 1920 augusztusában személyesen indítványozta, hogy hozzanak létre
egy olyan könyvkiadói részvénytársaságot, amely — Széchenyi műveinek kiadásán
túl - megoldaná a tudományos társaságok kiadási igényeit is. A szervezést б maga
fogta össze, és hamarosan - alapítványokra, részvényekre alapozottan - megalakul
a Széchényi Könyvkiadó Rt. A kultuszminisztérium olcsó papírt adott a
kiadványok előállításához, de az így remélt gazdasági könnyítést a nyomdák
megemelt munkaköltsége 'lenyelte". Ekkor elhatározták, hogy létrehoznak egy
„altruisztikus" nyomdát. A nyomda 1921 nyarán meg is kezdte működését,
amelyből később majd az Egyetemi Nyomda alakul ki.
„A G r ó f kedvenc társasága a többinek társasághoz viszonyítva is
kivételezett helyzetben volt. A Magyar Történelmi Társulat kiadványai — melynek
munkájában Klebelsberg tevőlegesen is részt vett - kapták a legtöbb támogatást. A
27

A példa kedvéért, a teljesség igénye nélkül: az Országos Gyűjteményegyetem kiadásában
megjelenő Levéltári Közlemények, Magyar Könyvszemle, Néprajzi Értesítő, a Királyi
Magyar Természettudományi Társulat gondozásában megjelenő Természettudományi
Közlöny, a Magyar Nyelvtudományi Társaság szerkesztésében kiadott Magyar Nyelv, a
Magyar Földrajzi Társaság havi folyóirata a Földrajzi Közlemények, a Magyar Pedagógiai
Társaság által megjelentetett Magyar Pedagógia, valamint a Századok, amelyet a Magyar
Történelmi Társulat adott ki.
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miniszter személyes érdeklődésén túl azonban itt más okok is közrejátszottak. A
történeti kérdések a magyar szellemi életben mindig politikai kérdések is voltak. A
Horthy-korszakban a történetiség különösen fontos szerepet kapott: a politikusok
propagandabeszédeikben szívesen fordultak a történelemhez, a történelmi
párhuzamokhoz, és a történészek is gyakran írtak politikai témájú cikkeket,
tanulmányokat. így a történelemmel való foglalkozás gyakorta közvetlen
politizálást jelentett. A történelem, a történetiség ilyen erőteljes hangsúlyozása a
nemzeti és a nemzetközi tendenciákon túl, elsősorban Magyarország Trianon utáni
helyzetével függött össze. A történeti kutatások központja az Akadémiáról átkerült
a Magyar Történelmi Társulathoz, s így annak szakmai és tudományos közéletében
addig soha nem tapasztalt pezsgés indult meg, mely a tudományos
produktumokban is látható volt. A klebelsbergi program nyomán készített és
megjelent munkák zöme forráskiadvány volt. A legtöbb esetben pedig bőven
közölt dokumentumokat
a különböző
jellegű forrásokból,
hatalmas
28
jegyzetapparátussal és a kérdés szakirodalmának alapos feldolgozásával.
A tudományos, és tegyük hozzá, elsősorban a történeti kutatások jelentős
bázisát adták a külföldi magyar intézetek. Az Európa különböző országaiban
létrehozott, ösztöndíjjal és kollégiummal támogatott intézetek kiadásaiban sorra
jelentek meg a magyar történelem tanulmányozásához elengedhetetlenül szükséges,
de csak a külföldi levéltárakban fellelhető forráskiadványok. A Fraknói Vilmos
kezdeményezésére és támogatásával alapított Római Magyar Történeti Intézet
utóda, az 1927-ben létrehozott Római Magyar Akadémia a két világháború között
egyre fontosabb szerepet kapott. Rendszeresen megjelentek évkönyvei (Annuari) és
egy — a két ország történelmének közös elemeit tárgyaló — könyvsorozatot
(Documenti italo-ungheresi címmel) is kiadtak. A katolikus teológusok képzését
szolgálta a Pápai Magyar Intézet, amely a Fraknói által megindított Monumenta
Vaticana című sorozatot gondozta. Az 1923-ban létrehozott berlini Collegium
Hungaricum kiadásában jelent meg az Ungarische Jahrbücher és az Ungarische
Bibliothek című könyvsorozat. A Párizsi Magyar intézet nem fejlődött ugyan
Collegium Hungaricummá, de rendkívül fontos szerepet töltött be az 1923-ban
megindult, Etudes Hongroises című folyóiratával. Mindemellett Klebelsberg
nemcsak a kiadványok megjelentetésénél, intézmények létrehozásánál bábáskodott,
hanem a dokumentumok terjesztését is ösztönözte, az 1920-as évek elején
könyvterjesztő mozgalmat is indított. "Az olvasóközönség megszervezése ma különösen
fontos feladat — mondta 1921 december 30-án -, midőn az ország kétharmad részének
elszakításával olvasóközönségünk igen értékes részét, különösen Felvidék és Erdély müveit
28

A kor történettudományi könyvtermését legjobban reprezentáló sorozat, a Fontes
históriáé Hungaricae aevi recentioris. A sorozat terve 1917-ben merült fel, de csak 1919
után sikerült megindítani, célja Magyarország újabbkori történelme forrásainak kiadása volt.
A sorozat szerkesztéséhez új forrásközlési szabályzatot alakítottak ki, s nagy lendülettel
megindultak a levéltári másolások is. A kötetek forrásanyagát a bécsi udvari levéltár és a
hazai levéltárak irataiból állították össze. Minden kötet részletes kortörténeti bevezetőt
tartalmazott.
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magyarságát elvesztettük."29

A tudományos élet szervezésében és működtetésében jelentős szerepet
játszott Magyary Zoltán, akinek A magyar tudomány alapvetése című, 1927-ben
kiadott tanulmánykötete részletesen elemzi a magyar tudomány, a magyar
tudományosság helyzetét, de felvázolja a teendőket is. Magyary Zoltán, aki — a
magyar tudományos élet megszervezésében - igen komoly segítséget jelentet
Klebelsberg számára, vezette a minisztérium tudománypolitikai osztályát. A
legendás közigazgatási jogász a tudomány szervezésével és operatív irányításával
Klebelsberg koncepcióit tökéletesen meg tudta valósítani; sok mindenben azonos
véleményük volt.
A minisztériumot, de személy szerint Klebelsberget is az 1920-as évek
második felében egyre erőteljesebb és mind indulatosabb támadások érték egyrészt
azért, hogy a kultusztárca túl van dotálva, másrészt pedig "elitista" kultúrpolitikája
miatt30. Klebelsberg ezért nemcsak a parlamentben, hanem egyre inkább a sajtóban
is védekezésre kényszerül, így mind tudatosabb a tömegkommunikáció felé
fordulása, és a kultúra demokratizálásának kérdései is egyre jobban foglalkoztatják.
A kultúrpolitikai célkitűzések taglalásánál fokozatosan eltűntek a középosztály
egyedüli középpontba állítására utaló jelek, az új program már a népiskolák, a
tanyasi iskolák építéséről, a szervezett, iskolán kívüli népművelésről, a
népkönyvtárak létesítéséről szól. A kultúrpolitikai retorika megváltozását a NyugatEurópában egyre inkább terjedő mozgalomnak köszönhető, amely 1919 után indult
el, és amelynek célja az "alsóbb néposztályok" műveltségének magasabb szintre
29

Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei, törvényjavaslatai, 1916-1926. - Budapest Athenaeum
Kiadó R t , 1 9 2 7 . - p . : 49.
30
A tárca, s benne Klebelsberg is igen komoly támadást kapott Kéthly Annától, a
szociáldemokraták parlamenti csoportjának kulturális referensétől. A képviselőnő
kifogásolta, hogy az elit kultúra javára a tárca teljesen elhanyagolja az iskolán kívüli
népművelést. „A költségvetésbe belepillantva az első kérdés, amely nyomban felötlik, az az
aránytalanság, amely egyrészt a közép- és felsőfokú oktatás, másrészt pedig az elemi oktatás köpött
fennáll. Ha leszámítjuk azt a 29 milliárdot, amelyet igen dicséretes szándékkal a közoktatásügyi
miniszter úr az új iskolák felállítására a költségvetésben elhelyezett, a fennmaradó néhány milliárdnyi
költséget szembeállítjuk a felső- és középfokú oktatás költségével, egyáltalán nem áll arányban a
szükségletekkel, egyáltalán nem áll arányban azgal a tétellel, hogy az egész kultúrának a népoktatás az
alapja és az egész kultúrát a népoktatás uj szervezésén és reformálásán kellene kezdeni. Ez az
aránytalanság, sajnos, egy kirakat-kultúrának a képe, amely alól a széles néptömegek részére való
talapzat, az elemi oktatásnak kiteljesített és kibővített formája teljesen hiányzik. Pedig az a
Magyarország, amelyben több, mint egymillió a hat éven felüli analfabéta, valóban nem engedheti meg
magának a Potemkin-kultúra luxusát. Л mélységben kell megkezdeni a munkát és nem futó homokra
rabicpalotákat építeni. ... Az egyetemek kérdésénél első észrevételem az hogy annak ellenére, hogy az
egyetemekre fordított 176 milliárd összeget, legnagyobb részben a széles néptömegeknek kell, mint adóterhet
előteremteni, az egyetemek mégis arisztokratikus elzárkózottságban vannak és csak e kicsinyke kis
felsőréteg az amely hasznát veszi a rájuk fordított kiadásoknak" Kéthly Anna beszéde a
nemzetgyűlés 472. ülésén, 1925. november 25-én In Nemzetgyűlés Naplója, XXXVI, 1925.
november 10 —november 25. Az idézet a 425. és a 428. oldalon található.
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emelése: az iskolán kívüli népművelés volt. A nép művelésének eszméje abból a
racionalitásból indul ki, amely szerint politikai, de leginkább gazdasági kényszer a
tömegek művelése. A megvalósítás módjára vonatkozóan Nyugat-Európában
három fő típusa alakult ki: a szabadoktatás, a népfőiskola és a szabad tanítás vagy
szabadiskola31. A Néptanítók Lapja 1923. évi 25-26. száma egész lapszámot
szentelt az iskolán kívüli népművelés megismertetésére és magyarországi
megszervezésének előterjesztésére. Itt Klebelsberg a következő mondatokkal
ajánlja a magyar tanítóság figyelmébe az iskolán kívüli népművelés fontosságát.
„Politikai föllendülésünk a XIX. s%á%ad elején irodalmi megújhodással kezdődött. Ugyanúgy
Magyarország újabb politikai megerősödését kulturális renaissancenak kell megint bevehetni.
Akkor az új magyar művelődés megteremtése volt a probléma, ma e% a művelődés meg van s a
feladat kettős. Egyfelől fenn kell tartanunk és gyarapítanunk, másfelől be kell vinnünk a magyar
nemzet minél szélesebb rétegűbe. Ez utóbbifeladatot van hivatva elsősorban szplgábi az iskolán
kívüli népművelés. Igen, tudományfejlesztés és tudományterjesztés a két nagy feladat és súlyosan
vétkeik a magyar kultúra nagy érdekei ellen, aki ellentétet igyekszik e két feladat köpött
konstruálni, mert ha a magyar kultúra nagy műhelyeiben megszűnnék a tudományos termelés,
akkor nem lenne odakint mit népszerűsíteni vagy csak idegen kultúrát hordhatnánk széjjel és
ezgel kiforgatnánk eredetiségéből a magyar nép kikét32. „
1922-ben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletet adott ki az
Iskolánkívüli Népművelési Bizottságok megszervezése tárgyában, amelyben
részletesen szabályozta a bizottságok feladatait, összetételét, hatáskörét.
Rendelkezett arról is, hogy a VKM-en belül a III. Б ügyosztályon Iskolánkívüli
Népművelési Központot állítsanak fel, melynek feladata az népműveléssel
kapcsolatos hivatalos ügyek, iratok intézése33. „Klebelsberg egész poétikájábólfakadóan
több kortárs politikusnál hamarabb és gyorsabban felismert valamit abból a kulturális
mozgásból, a tömegkulturális eszközök "modernségébőr, amelyet a XIX. század végétől a
tömegsajtó, az informááószerzés felgyorsulása (közlekedés, telefon stb.), majd éppen a rádió
megjelenése jelenthetett: az ismeretek és az ismeretszerzés iránti tömegigény hallatlan
51

A szabadoktatás Angliából indult el az 1830-as években. Alapelve az a Ruskin-Morriselv, melynek értelmében aki jobb és szebb munkát tud előállítani, az magasabb munkabért
érdemel ki, tehát tanulással a munkásság képes javítani, sőt akár megoldani a saját szociális
helyzetét. A „Working Men's College" révén a munkás bekerül az intellektuális áramlatba, s
ez a körülmény nem csupán lelki örömet szerez számára, hanem egyben gazdasági jobblétet
is. A népfőiskolai irányzat Dániából indult ki. A népfőiskolák erőteljes nevelés célzatúak,
ahol a tanító családias együttélésében készíti elő az önként jelentkező tanítványokat az élet
minden területére. A szabad tanítási vagy szabadiskolai forma főként német és orosz
előképek alapján szerveződött. Fenntartói többnyire a szakszervezetek és az internacionálé.
Ez az oktatási forma kifejezetten hatalmi, pártpolitikai érdekeket szolgált, s benne nem
elsősorban kulturális tevékenységet végeztek, hanem politikai nevelést, gazdasági és
világnézeti agitációt fejtettek ki. Az iskolán kívüli népművelés korabeli felfogásáról Czakó
Elemér dr., helyettes államtitkár részletesen értekezik a Néptanítók Lapja, 1923. évi 25-26.
számának 4-7. oldalán.
32
Néptanítók Lapja, 56. évfolyam, 1923.., 25-26. sz. - p . : 4.
33
132,243/922. III/b ü. o. sz. == Néptanítók Lapja, 55. évfolyam, 1922.,., 42-44. sz. - p.:
33-34.
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felfokozpdását. Л jelenségre történő reagálás a modern polgári kukúr- és gazdaságpolitika
részéről a legújabb kori kukúrtörténetben ismert: a modern kapitalizmusban egyszerűen a polgári
rend érdeke is, hogy a szélesebb tömegek szert tegyenek az alapvető műveltségi ismeretekre, és
ezáltal beépülhessenek a modern világ bonyolult mindennapi életének mechanizmusába, legalább
eligazodni tudás, újság-, esetenként szakirodalom-olvasást, rádiózást, filmezést stb. megkövetelő

szisztémájába. "i4 Ezzel magyarázható, hogy Klebelsberg a magyarság kultúrfölényén
ekkor már nem csak a középosztály, illetve az elit kinevelését, hanem az egész
nemzet elé magasztos célként, a magyar dolgozók intelligenciájának emelését, a
népiskola-rendszer kiépítését, a tanyák népességének közművelődésbe történő
bevonását érti, azért, hogy Európa e térségének legműveltebb nemzete legyünk.
Nyitás я tömegek felé: iskolán kívüli népművelés

és

tömegkommunikáció

Az iskolán kívüli népműveléssel kapcsolatos programját "A G r ó f az 1925.
évi november 25-i nemzetgyűlésen vázolta fel. Klebelsberg itt is kifejtette, hogy a
magas-kultúra fejlesztésére eddig azért volt szükség, mert a magyar tudományosság
nagyon elmaradt Európától, illetve azért, mert a tudományos élet vérkeringésének
beindítása jóval kevesebbe került, mint a tömeges népoktatás és népművelés35. A
tudomány eredményei pedig beépülnek az oktatás és a népművelés rendszerébe, ott
hasznosulhatnak. Klebelsberg nem politikai közhelyként használta az egész nép
művelésének fontosságát; ellenkezőleg, meggyőződésből és az ország jól felfogott
gazdasági érdekéből szorgalmazta a tömegek felé történő nyitást, ezt bizonyítja az
is, hogy a nemzetgyűlés előtt legalább olyan nagy ívű népművelési programot mutat
be, mint amilyen jelentős volt a korábbi tudományos és oktatási programja. Az
iskolán kívüli népművelési terv megfogalmazásán, e tevékenységnek az egész
országot és népet, sőt a határon kívüli magyarságot is összefogó programjának
kidolgozásán túl a miniszter gondoskodott arról is, hogy azt mind a politika
34

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet, 1867-1987. - Bp. : Kossuth
Könyvkiadó, 1988. - p . : 181.
35
»•••Hgy éreztük, hogy teljes gőzzelaz akáót [ti. a nép művelésének széleskörű programját] nem
vezethetjük be, jobbnak láttam a program kifejtését akkorra halasztani, amikor majd a cselekvéshez
szükséges anyag eszközök rendelkezésemre fognak állani. Mindbogy pedig ma abban a kedvező
helyiben vagyok, hogy egy nagyszabású akáót indíthatunk meg most igenis nemcsak jogom, hanem
kötelességem is, hogy elmondjam, hogy ezt az akciót miként óhajtom beállítani. ... Nagyon sokszpr
hangoztatták ebben a teremben is, de még a rég országgyűlésben is, hogy Magyarország katexochén, pra
excellence — nem tudom, hogy szpkás ezt kifejezni — agrárország, de hogy ennek a közoktatásügyi politika
levonta volna a következményét, azt nem lehet mondani. Ezért azokat a hiteleket, amelyeket a most
benyújtott törvényjavaslat alapján a pénzügyminiszter úr rendelkezésemre bocsát, kifejezetten a
mezőgazdasági népesség érdekében óhajtom felhasználni. ... Azt hiszem, ha hároméves minszferségem
alatt valami szolgálatot tettem a magyar nemzetnek az abban állt, hogy rámutattam arra, hogy a kérdés
nem az hogy népművelés, vagy egyetem, vagy magas kultúra, hanem a kérdés az hogy népművelés és magas
kultúra. Mi ugyanakkor építjük az alföldi tanyákat, népiskolákat, amikor rendbehozzuk menekült
egyetemeinket..." Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a
nemzetgyűlés 472. ülésén, 1925. november Í5-én. In Nemzetgyűlés Naplója XXXVI. 1925.
november 10. — november 25. Az idézet a 431. és 435. oldalon található.
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szereplői, mind pedig a legszélesebb tömegek megismerhessék.
„Tisztek
Nemzetgyűlés! Kéthly Anna t. képviselőtársunk szóvátette az iskolán kívüli népművelés kérdését
is. E% is olyan kérdés, amelyről én eddig nem beszéltem, nem azért, mintha nem tudtam volna,
hogy t%tk a kérdések miben állanak, vagy hogy ebeket hogyan kellene megvalósítani. De nem
szóltam e kérdésről azért, mert a szükséges anyag eszközök nem álltak rendelkezésemre. Most
azonban e%en a téren is nem minden alap nélkül éhet a remény, hogy nagyobb nyomatékkal
megindíthatjuk az akciót. Nemcsak a népkönyvtáraknak sokkal nagyobb arányú kiterjesztésére
gondolok, nemcsak a vetítőgépeinknek és diapozitíveinknek szaporítására, a gramofonoknak a
népművelés szempontjából való hasznosítására, hanem a rádióban olyan taneszköz birtokába
jutott a modern pedagógia, amelyeknek horderejét még egészen át sem lehet tekinteni. Hiszen ha
mi falusi és tanyai iskoláinkat el tudjuk látni rádiókészülékekkel akkor úgyszólván innen
Budapestről az egész országnak lehet előadást tartani. Mondom, a rádió folytán az iskolán
kívüli népművelés szempontjából egész Magyarország jóformán egy nagy tantermet képezj s az
oktatásnak oly lehetőségei nyílnak meg számunkra, amelyeket a mi elődeink még nem ismertek.
Annál nagyobb afelelősségünk, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljünk is"36
A kultúrpolitikai programon túl azonban volt egy másik ok is, ami a
kultuszkormányzatot a Rádió felé fordította: a miniszter már korábban is, de a
húszas évek közepétől kezdődően egyre gyakrabban fordult a rádió és a sajtó
nyilvánosságához, hogy az őt és programját támadó politikai ellenzékkel szemben
megvédje a kultusztárca pozícióit. Ezek azok az évek, amikor rendszeresen
cikksorozatokat írt a napi- és hetilapokba (Nemzeti Újság, Néptanítók Lapja),
beszédeket mondott és előadásokat tartott a Rádióban37. Kulturális és
kultúrpolitikai propagandája legfontosabb eszközének a Rádiót tartotta, s nézetei
szerint a Magyar Rádiónak - az üzleti megfontolások mellett - mindvégig - igen
széles ízlésvüágú rétegek körében — kulturális missziót is teljesítenie kellett.
Klebelsberg, Rádióval kapcsolatos, impozáns tervei csak igen korlátozottan
36

Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a nemzetgyűlés 472.
ülésén, 1925. november 25-én.. In. Nemzetgyűlés Naplója XXXVI. 1925. november 10. november 25. Az idézet a 433. oldalon található. Klebelsberg rádióval kapcsolatos terveit
Glatz Ferenc az alábbiak szerint kommentálta. "A minden kultúra iránt fogékony Klebelsberg
komolyan gondolt a Rádió bevonására az iskolán kívüli népművelésbe, sőt tágabban is: egész művelődés
programjának megvalósításába, arra mutatnak egy évvel későbbi, a tanyai népiskolák kiépítésével
kapcsolatban kifejtett elképzelései. Szerinte ugyanis a tanító magával úszj a tanyára a tanyasi
népkönyvtárat, a vetítőgépet; virágoskertet meg gyümölcsöst csinál az iskolakertben, hogy harminc-negy
tanyának művelődési központja legyen. És e művelődési központba viszi magával a tanító a rádiót is,
mindezek révén az az óriási szakadék, mely város és falu kötött fennáll, mindjobban csökkenni fog.
Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, kurzusideológia, Rádió In Ránki György, Frank Tibor (szerk.)
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből, 1925-1945 - Bp.: Tömegkommunikációs
Kutatóközpont, 1975. - p: 49-101. Az idézet a mű 68. oldalán található.
37
Klebelsberg 1926. március 6-án megnyitó beszédet mondott a Testnevelési Tanács
előadássorozatához; 1931-ben két előadást is tartott, Széchenyi Istvánról, és a szegedi
ünnepségek keretében iskoíaavató beszédet mondott; 1932. június 29-én előadást tart
Benito Mussoliniról, s még ez év szeptember elsején ismertette a Rádióban az Alföld
gazdasági, társadalmi, és kulturális problémáit Ez utóbbi az egyébként élete utolsó éveit
meghatározó "Alföld-program"-hoz kapcsolódott.
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valósulhattak meg. A kudarc okait egyrészről a meglehetősen szerencsétlen
műsorstruktúrában, másrészről a rádiókészülékek, illetve az adóállomások
korlátozott számában, harmadrészt pedig a Rádió túlzott bevétel-orientált
szemléletében kell keresnünk. A Magyar Rádió műsorpolitikája nemcsak a
széleskörű ismeretterjesztést, hanem a nemzetnevelést is szolgálta: programja és
tevékenysége tökéletes összhangban állt a kurzus ideológiájával. A Magyar Rádió
jelen volt és közvetített minden olyan eseményről, amelyet fel lehetett használni a
korszak ideológiai célkitűzéseinek szolgálatában, és egyben revíziós szándékokat is
közvetített a határon túl élő magyarsághoz. Ennek érdekében folyamatosan
fejlesztették a műszaki feltételeket is: 1930-ban a Belügyminisztérium sürgette egy
új, nagyobb teljesítményű adó felállítását, mert a környező országok nagyobb
kapacitású adói elnyomták a magyar adást, és - különösen a Felvidéken — nem
voltak jók a vételi lehetőségek. A keresztény-nemzeti ideológia támogatására
számtalan példát találunk: Szent István és Szent László kultuszának ápolása a Rádió
műsoraiban; a Szent Imre Hét (1930. augusztus 17-23.) alkalmából külön rádiós
programot készítenek és sugároznak; 1929 májusában a Rádió közvetíti a Hősök
Ünnepét a Millenniumi Emlékműtől; június 28-án Bem József hamvainak
hazaszállítása alkalmából rendezett ünnepségeket, november 16-án pedig Gömbös
Gyula honvédelmi miniszternek a nemzeti hadsereg bevonulásának tizedik
évfordulója alkalmából tartott előadását hallgathatták meg a Rádión keresztül.
Évente visszatérő közvetítést adtak a Szent-jobb körmenetről, a Hősök Ünnepéről.
1930-ban, a Szent Imre év eseményein kívül, a legfontosabb egyházi
rendezvényeket is sugározták: a szegedi fogadalmi templom felszentelésének
ünnepség sorozatát; eucharisztikus körmenetet38 .
Az ismeretek terjesztésének nagyszabású programja ugyanakkor fiaskót
szenvedett, jóllehet a Rádió Szabadegyetem valóban megpróbálta a - legszélesebb
értelemben vett kultúrát - az egész országban, sőt a határon kívülre is sugározni.
"Л szabadegyetem hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön jelentkezett egy-egy órai műsorral,
mint a^ Iskolán kívüli népművelés rádióelőadásai. Л műsor-összeállítás szinte állandóan
amolyan paraszti művelődési blokként kezelte a délutánokat: először elhangzott (15 órakor vagy
15^0-kor) a Földművelésügyi Minisztérium (FM) (a másik minisztérium, amelynek sikerült
megvetnie a lábát a Rádióban) félórája, s ennek keretében mindig valamilyen mezőgazdasági
előadást adtak; vagy (csütörtökönként) egy óra a piaci árakról, árfolyamokról, majd következett

a Szabadegyetem"39 Ennek ismeretében tehát nem csoda, hogy Kozma Miklós, a
38

Erről lásd részletesebben a Frank Tibor szerkesztette, Tanulmányok a Magyar Rádió
történetéből című kötet vonatkozó részeit. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975.
39
Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet . - p.: 183. S ugyanitt találunk e
műsorra vonatkozóan részletes programot is, amelyet - szemléltetésül - érdemes idézni.
"Az 1929 karácsonya előtti két héten például az FM előadás-sorozata keretében dr. Keller Oszkár,
gazdasági akadémiai tanár, iUetve Schmiedhoffer Gyula, az Állami Ojtóanyagtermelő Intézet igazgatója,
ßiskolai tanár beszélt a halpusztító emlősökről és irtásukról, illetve a háziállatok ragadós száj- és
körömfájásáról, ezután a Szabadegyetem keretében régi magyar dalokat énekeltek (a Rádió mindenes
Zpngorakísérője, Polgár Tibor közreműködésével), egy vallás-és közoktatásügyi minisztériumi (=VKM)
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Magyar Rádió elnöke feljegyzéseiben a Szabadegyetemet a következő, - valamikori
katonamúltjából eredó szemléletét is tükröző - gúnyos megjegyzéssel illette. "E heti
két órás program összeállítására egy államtitkár elnöklete alatt csináltak egy 8 tagú, díjazott
bizottságot, amely hetenként egy délután foglalkozik két óraiprogram összeállításával. Mindezek
után a program úgy яе% ki, hogy a tiszteli parasztoknak énekel Basilides Mária egyet, utána
beszélnek a trágyázásról, azután jön valami a Walkürből és a végén egy előadás arról, hogy
hogyan keU a pöcegödröt rendben tartani. A földművelésügyi minisztérium finom érzékkel
karácsony másodnapján a lépfenéről tartott előadást. Szóval vigadj magyar, a hivatalnokok egy
része megunja az^ aktákat, az_ egyik filmet gyárt, a másik kultúrát terjeszt, a harmadik a fene
tudja mit csinál, közben pedig a hivatalos akták egy év múlva nyernek elintézést. "40 K o z m a

megjegyzésének komoly valóságtartalma volt. A Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium vállalkozása kereteiben túlméretezett volt: hetente nyolctagú
bizottság ülésezett, a teljes délutánokat végigtanácskozva a kétszer két órás
műsorról. Ennek ellenére a parasztok számára készült műsor egyáltalán nem volt
sem változatos, sem érdekes, a műsorok sugárzásának időpontja pedig alig
alkalmazkodott a paraszti életformához.41 Klebelsberg azonban nemcsak a
parasztok számára szerkesztett műsorokat kívánta a népművelés szolgálatába
állítani, hanem egyéb adásokat is. Míg 1926-ban a leggyakrabban sugárzott
műsorfajta a mesék, a magyar nóták, a népies zene volt, addig a húszas évek végére
a Rádió műsorszerkezete megváltozott, Klebelsberg rádión át oktató szemlélete
egyre inkább érvényesült szabadegyetemi előadások, nyelvoktatás, gyorsírás és
morze tanfolyamok, gyermek-egészségügyi és gyermeknevelési előadások, szülők
iskolája és a Földmívelésügyi Minisztérium vasárnap délutáni előadásai váltották fel
a korábbi műsorokat.
Az "oktató, népművelő" rádió koncepciója azon is megfeneklett, hogy a
Magyar Rádiót irányító kör inkább szem előtt tartotta annak gazdasági
vonatkozásait, mint kultúrmisszióját. Jóllehet vitéz leveldi Kozma Miklós a Magyar
Rádió épületének ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta a rádió politikai és kulturális
jelentőségét, de a műsorok szerkesztésében ezektől szívesen eltekintett. A Rádió
titkár tartott előadást a falu és a közlekedés új rendje címmel, végül ismét a korábbi daléneklés
következett. E hét csütörtökén Setiy Lajos dalait adták elő (hasonlóan) zongorakísérettel, majd a neves,
konzervatív pubtidsta, Ottük László tartott előadást Marxizmus és munkásmozgalom címmel, illetve a
Nemzeti Múzeum egyiktisztviselőjebeszftt a Luca kaknáánumról és egyéb népi kalendáriumokról. A
következő csütörtökön a Rádió gyakori vendég-együttese, Bura Sándor és ágányzenekara adott elő régi
magyar nótákat, ezt a Hogyan takarmányoz^a a kisgazda fejősteheneit?, majd egy másik, Az
állatértékesítésről című előadás követte. Ilyenkor, csütörtökönként az TM félórája a Szabadegyetem után
következett, az előbb említettekhez hasonló tematikával.
40
Kozma Miklós feljegyzéseit közli Ormos Mária, Egy magyar médiavezér, Kozma Miklós
(Budapest, PolgART, 2000) című kötetének 17. oldalán.
41
A Rádió népművelési szolgálatát nemcsak Kozma Miklós bírálta. A kor népművelésért
felelős folyóirata, a Néptanítók Lapja, Iskolán kívüli népművelés című rovata rendszeresen
foglalkozott a Rádió műsoraival, népművelési tevékenységével. Erről lásd többek között:
Missik Endre: A Rádió a népművelés szolgálatában című írását a Néptanítók Lapja 1929.
évi, 39-40. számának 18-21. oldalát, illetve a 41-42. szám 22-24. oldalát.
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vezetése, de különösen az elnök, egyébként is folyamatosan retteget a túlzott
politikai befolyásoltságtól, ezért igen következetesen és eredményesen szegült
szembe minden erre utaló magatartással.42 így Kozma Miklós, ahol csak lehetett
akadályozta a stratégiai fontosságú kultusztárca célkitűzéseit, és minden eszközt
megragadott a tárca, Rádiótól való eltávolítása érdekében. "A kultuszminisztérium
felfedezte, bogy van rádió, és a programot ő szeretné irányítani. Hosszú veszekedés után kaptak
két órát, amikor adhattak valamit, tetszésük szerint. Ezt elnevezték Szabadegyetemnek, ami
elég furcsa, tekintettel arra, hogy ők a falusi nép iskoláztatására gondolták." — írta Kozma
Miklós naplófeljegyzéseiben.43 A kultusztárca és a Rádió felhőtlen együttműködését
az is akadályozta, hogy Kozma ambivalens módon viszonyult a tárca vezetőjéhez:
egyrészről tisztelte műveltségét, másrészről azonban mérhetetlenül hiú embernek
tartotta, akinek — időnként - minden józanságát háttérbe szorított mérhetetlen
hiúsága. 1927 márciusában Kozma Miklós elkísérte Klebelsberget hivatalos római
útjára, ekkor alkalma volt a minisztert alaposabban is megismerni. Ormos Mária
már többször idézett könyvében, a 145-146. oldalon kitér Kozma a „Gróffal"
kapcsolatos személyes élményeire is. iyA fogadtatás igazán impozáns és meleg volt, óriási
tömeg mely kiszorult a folyosókra és a lépcsőkre, sok magyar, sok diplomata, rengeteg diák és
diáklány, meleg hangulat, tüntető sympathia. Mindezek mellett egészen felesleges volt az a
rettenetes pózolás és komédia, amit a miniszter véghezvitt. ... Az olaszok nagy csinnadrattát
vertek, de ez eltörpült ahhoz лfelhajtáshoz képest, amit a magyar miniszter rendezett. A dolog
odáig fajult, hogy a külügyminisztérium kérte részben a követséget, részben Kozmát, hogy sértés
nélkül, óvatosan fog/ák vissza a túlzott propagandát, ami odahaza politikai és társadalmi
körökben egyaránt megjegyzéseket vált ki és visszatetszést szül. Ezáltal viszont mind Ноту
András, a követ, mind maga Kozma rendkívül kényes helyzetbe került. Kozma
összefoglalójában fel is jegyzi, hogy voltaképpen teljesen tehetetlen volt, részben mivel a miniszter
önálló hírszolgálati apparátust tart fenn, részben, mert az olasz saJ^ a politikai helyzet
érdekében az utat kihasználva instrukcióra harangoz-" Másutt azonban tisztelettel szól a
miniszterről. A magyar delegáció fogadására ugyanis az olaszok olyan rendkívül
tartalmas és szép, ám ugyanakkor mérhetetlenül fárasztó programot állítottak
össze, amelyet a delegáció fiatalabb tagjai is csak nehezen teljesíthettek.
,№ondbatom, bámutam Klebelsberget, de még jobban feleségét, hogy ezt bírták — írja Kozma.
Amellett ez a huncut Kkbelsberg mindent töviről hegyire megtanulmányozott, mindenhez értett,
mindent megmagyarázhatott, szóval egészen bámulatos agilitással csinálta végig ezt az óriási
heccet."44

42

A valóságoz az is hozzátartozik, hogy a Gömbös-kormány idején ez egyre kevésbé
sikerült, s a kormány tagjai rendszeresen, politikájuk propagálása érdekében, a lehető
legteljesebb mértékben használták fel a sajtó és a rádió nyilvánosságát.
43
Az idézetet közli Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, kurzusideológia, Rádió című, már idézett
művében, a 49. oldalon.
44
Ormos Mária: Egy magyar médiavezér... — 146-147. oldal
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Jóllehet Klebelsberg rádióval kapcsolatos elképzelése ebben az időben még
illuzórikus volt és nélkülözte a realitást, mégis elévülhetetlen érdeme, hogy
felfedezte és megpróbálta a kulturális reform szolgálatába állítani a közvélemény
formálás egyre jelentősebb és hatékonyabb tömegkommunikációs intézményét: a
Magyar Rádiót.
A tömegek művelődését, tájékoztatását és informálását szolgáló sajtó- és
könyvkiadás területén végzett munkájáról ma még lényegesen kevesebbet tudunk.
A kultusztárca a tömegek igényét kielégítő kiadványok megjelenésébe,
megjelentetésébe kevésbé avatkozott bele, azokat a piac szabályozására bízta, s
csupán indirekt eszközökkel preferálta bizonyos lapok, illetve könyvek
megjelentetését45. A közvetett támogatás jól bevált eszközei voltak, ha valamely
dokumentum felkerült a VKM könyvtári listájára vagy a mintakönyvtári
összeállításokban szerepelt, hiszen ez nagy példányszámú állami megrendelést
jelentett, és igen komoly reklámot mind a szerzőnek mind pedig a kiadónak. Ezzel
kapcsolatban az egyik legfontosabb intézkedése volt az iskolai és a népkönyvtári
rendszer fejlesztése, illetve e könyvtári gyűjtemények Összetételének központi
jegyzékek által történő szabályozása. 1924-ben létrehozták és "a G r ó f személyes
elnökletével működtették az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanácsot 46 . A Tanács első
lépése volt, hogy feltérképezte valamennyi iskolafajta összes könyvtárának
állományát. Ezt követően évről évre47 közzétették az ifjúsági könyvtárakba
illeszthető művek beszerzendő és beszerezhető jegyzékét. Az alsóbb néposztályok
műveltségének fejlesztésében a kultúrpolitika egyaránt fontosnak tartotta a
népiskolát, a néptanítót és a népkönyvtárat. A népkönyvtárügy szervezésével
szerették volna elemi, hogy a kulturális értékek minél szélesebb körben terjedjenek
el, ezért tervezték a népkönyvtári (közkönyvtári) intézményrendszer országos
kiépítését, és a könyvtárosi feladatok szakszerű elvégzése érdekében bevezették a
tanítóképzőkben a nép- és iskolai könyvtári ismeretek oktatását. 1926-ban egymillió
pengőt fordítottak a népkönyvtárak fejlesztésére, s ebből másfél-ezer
kölcsönkönyvtár létesült — elsősorban a népiskolákban. A tárca több mint 230 ezer
kötet könyvet küldött szét az ország minden területére. A könyvtárak
összeállításánál négy típust határoztak meg: a nagykönyvtár, 264 kötettel; a
középkönyvtár, 172 kötettel; a kiskönyvtár 146 kötettel és a tanyai könyvtár 136
45

Klebelsberg azonban igen fontosnak tartotta a magyar könyvkiadás indirekt támogatását.
1928-ban értekezletet hívott össze a magyar könyvkiadás és terjesztés gondjainak
megoldása érdekében. Ezen a értekezleten vázolta a magyar könyv népkönyvtárak és
vándorkönyvtárak útján történő terjesztési elképzeléseit == Néptanítók Lapja, 61.
évfolyam, 1928. 47-48. sz. - p . : 38.
46
Az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács tagjai voltak: Császár Elemér, Havas István,
Komis Gyula, Kupcsay Felicián, Matyasowszky Kasszián, Névelős Gyula, Padányi Andor,
Pintér Jenő, Radványi Károly, Sajó Sándor, Sík Sándor, Szederkényi Anna, Tutsek Anna,
Voinovich Géza. A tagok évsorát a Magyar Tanítók Evkönyve, 1932-33. évi száma közli.
47
Ennek fóruma 1930-tól kezdődően a Magyar Tanítók Evkönyve és a Néptanítók Lapja
volt.

229

kötettel. A művek többsége valláserkölcsi kérdésekkel,
gyermekneveléssel,
gazdasági, földrajzi, történelmi és művészeti ismeretekkel foglalkozott. A
népkönyvtárügy további támogatását volt hivatva szolgálni a kultuszminisztérium
által megindított Magyar Népművelés Könyvei című sorozat is, amely Klebelsberg
lemondása után lassan elhalt. Az iskolai könyvtárak támogatása érdekében a tárca
rendszeresen fizetett elő olyan ismeretterjesztő folyóiratokra, amelyek a tanulók
ismereteinek gyarapodását szolgálták és bővítették a könyvtár választékát.
A korszak kulturális és művészeti életét meghatározó, s talán a
legdinamikusabban fejlődő intézménye a mozi volt48. Klebelsberg a játékfilmeket
nem kedvelte ugyan, de a film ismeretterjesztő és oktató, valamint propaganda
hatását felismerte. A játékfilmekben a gyűlölt internacionalizmust látta, s károsnak
tartotta, hogy a nagy slágerek mind az idegen kultúrájú filmekből származnak.
Bethlen viszont meglátta a filmben rejlő lehetőséget, s úgy vélte, hogy ha már
megállítani nem lehet a mozit, akkor a filmek játszásából adódó haszon egy részét a
magyar filmgyártás fejlesztésére kell fordítani, ezért bevezette a Magyarországon
bemutatott idegen filmek méterenkénti pótdíját, s ebből az összegből
korszerűsítették a Hunnia Filmgyárat.
A film ismeretterjesztő és nemzetnevelő hatását felismerve a mozikban
1924-től rendszeresítették a Magyar Híradót, amely aktuális eseményekről és
érdekességekről tájékoztatott. A játékfilmek helyett a kultusztárca inkább - saját
érdekeit szolgáló - ismeretterjesztő és oktatófilmek gyártásában és terjesztésében
segített. 1925-ben - azzal az indokkal, hogy e fontos téma nem lehet magánkézben,
s felismerve a képi ismeretterjesztés fontosságát — a kormány megvásárolta a
Pedagógiai Filmgyárat, és 1925-ben kiadlak a Filmoktatás című lapot, amelynek
azonban csupán egyetlen száma jelent meg49. Ismeretterjesztő és nevelő célzatú
filmet más cég is készített: a Magyar Filmiroda és a jóval sikeresebb, Magyar Holland Kultúrgazdasági Rt. Az iskolák tanulói havonta egyszer mentek moziba,
eleinte ötletszerűen, később azonban tantervi program alapján. 1924-től kezdődően
az összes állami középfokú iskola tanulóinak minimum hatszor, legföljebb
nyolcszor kellett filmvetítésen részt vennie, ugyanakkor a nem állami iskolák
48

A Magyar statisztikai évkönyv 1927-ben és 1930-ban az iskolán kívüli népművelés
fejezetében közli az országban található mozik és működésük adatait. Ennek alapján
Magyarországon 1927-ben 501, ebből Budapesten 89, 1930-ban 558, ebből Budapesten 96
mozi üzemelt. 1927-ben összesen 99.410 filmet vetítettek , amelyből magyar film 2.652
darab volt, míg 1930-ban 98.092 darab filmet játszottak, amelyből mindössze 2.320 darab
volt magyar film.
49
A Filmoktatás című lap megjelenésére való utalás szinte valamennyi, a témát érintő
korábbi feldolgozásban megtalálható. A lap feltehetően meg is jelent, főszerkesztője — a
vonatkozó biográfiai adatok szerint — Geszti Lajos volt. Ennek ellenére a kiadvány egytelen
napvilágra került számát egyik nagy könyvtárunk gyűjteményében sem találtam meg. A lap
folytatásának tekinthető a szintén Geszti Lajos szerkesztésében, 1936-1944 között
megjelent a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének
Hivatalos Közleménye, 1946 után pedig pktatófilm Közlemények címmel megjelent
kiadvány.
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számára is ajánlott volt a filmvetítések látogatása, ám csak a szigorúan tanítási és
nevelési célzattal gyártott filmeket nézhették meg a tanulók. 1925-től ezt a
rendelkezést az elemi iskolákra is kiterjesztették, így hatalmas fejlődésnek indult az
oktatófilm-gyártás50. A rendszeres, tartervbe épített mozgófilm-vetítések jogát
először a Magyar-Holland fCultúrgazdasági Rt. nyerte el, de túlzott
nyereségérdekeltsége miatt Klebelsberg megvonta tőlük az engedélyt, majd később
mégis e cég kapta meg a vetítések jogát. 1927-től a miniszter a Magyar Néprajzi
Társaságot és a Didaktikai Rt.-t együttesen bízta meg, hogy iskolai filmelóadásokat
rendezzen. Ugyancsak 1927-ben Klebelsberg létrehozta a Pedagógiai
Filmbizottságot, amely az iskolák részére rendszeresen összeállította a legyártott és
vetítésre ajánlott filmek listáját, valamint ellenőrizte az iskolai vetítésekre
vonatkozó előírások betartását.
Az első világháború utáni magyar társadalom kultúrpolitikájának jellegzetes
alakja, Klebelsberg Kuno, akinek munkássága szorosan összefonódik a
magyarországi kezdeti mai értelmezés szerinti - tömegkommunikációval:
könyvkiadás, folyóirat és lapkiadás, rádiózás, filmügy jelzik e kultúrpolitikai
folyamatot. Jóllehet napjaink társadalma a tömegkommunikáció fogalmán ennél
sokkal szélesebb társadalmi tevékenységet ért, mégis azt kell mondanunk, hogy
amit Klebelsberg és munkatársai megvalósítottak, megfelel a tömegkommunikációs
kapcsolatok — a kor színvonalán való — megjelenésének. Ez a kultúrpolitika már
tudatosan épít a társadalom szellemi meggyőzésére, a tudatos társadalmi agitációra,
és ennek érdekében minden korabeli technikai eszközt és eljárást felhasznál. A
tömegkommunikációs agitáció kiteljesedését napjainkban éljük, amikor ennek
eszközei és módszerei összehasonlíthatatlanul fejlettebbek, mint akkoriban, de
alapjait Klebelsberg Kuno és munkatársai rakták le. A tömegkommunikáció
szempontjából ebben kell látnunk történelmi és kultúrtörténeti érdemüket.

50

Erről részletesebben lásd Geszti Lajos írását A Film az iskolában és az iskolán kívül
címmel, a Földrajzi zsebkönyv 1939-re (Budapest Magyar Földrajzi Társaság, 1939) 157162. oldalán, valamint A földrajz és a film címmel a Földrajzi zsebkönyv 1943. évi
számának (Budapest Magyar Földrajzi Társaság, 1943.) 187-195. oldalán. Geszti írásai
részletes adatokat tartalmaznak mind az oktatófilmek gyártásának, mind pedig a filmek
forgalmazásának adataira vonatkozóan. Ennek alapján megállapítható, hogy az oktatófilmek
vetítésének rendkívüli nagy volt a népszerűsége: évente tízezres nagyságrendben lehetett
mérni a vetítések számát A húszas évek végére — német mintára — már szinte minden iskola
rendelkezett saját keskenyfilmvetíto-géppel. Az oktatófilmet csaknem valamennyi
tantárgynál alkalmazták a szemléltetésben, de leggyakrabban a földrajz és az úgynevezett
népismereti tantárgyaknál használták.
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Resümee
Der wichtigste ungarische Kulturpolitiker der Epoche ^wischen der beiden
Weltkriege ist Graf Kuno Klebeisberg gewesen, der von 1922 bis 1931 der
Kultusminister der Bethlen — Regierung gewesen ist. Die Studie analysiert Kleblsbergs
Verhältnis %u den Massenmedien. Sie stellt es ausführlich dar, wie Kuno Kiebelsberg die
Massenmediensmittel benutzt hat, um sáne kulturpolitische Konzeption und die
kulturelle Überlegenheit Ungarns nach dem Friedensvertrag von Trianon durchzubringen
und durch^ufüheren. Seine Massenmedientätigkeit gliedert sich in drei Hauptbereiche; sie
hassen, die kulturpoütische Ziele bekannt und durchgebracht %u machen, die Hochultur
Zu entwickeln und auszubreiten die Aufgaben des Massenunterrichts und
Volksbildungswesens durchzuführen. Bei der Studie handelt es sich um das Verhältnis
der Politik und der Macht %wr Masse und Massenkommunikation.
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