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Az agrárvidékek nagy külterülettel rendelkező városaiban, falvaiban és 
tanyavilágában az 1860-as és az 1950-es évek között nagy számban 
működtek helyi társadalmi egyesületek, olvasókörök, gazdakörök. Ezek az 
alulról szerveződő, demokratikus belső szabályok szerint tevékenykedő, 
komplex feladatkört betöltő szervezetek jelentős szerepet játszottak a 
vidéki lakosság művelődése és felnőttképzése terén. Közreműködtek az 
analfabetizmus visszaszorításában, az általános és szakmai műveltség 
szélesítésében, a személyes kompetenciák és a közösségi szemlélet 
fejlesztésében. Az 1940-es években mintegy 1500 ilyen jellegű egyesület 
működött. A kulturális központoktól távol eső kistelepüléseken működő 
szervezetek a II. világháború előtt az „iskolán kívüli népművelés”, a 
háborút követő években pedig a szabadművelődés meghatározó bázisai 
voltak (Kovalcsik, 2003:594-597; Jobbáné, 1999:469). 

Az egyesületek tevékenysége, könyvtáraik, felnőttképző kurzusaik, 
művelődési és szórakoztató programjaik a saját tagságuknál sokkal 
szélesebb kört érintettek, és az egész lokális közösségre jelentős hatást 
gyakoroltak. Ezért a II. világháborút követően kiépülő szabadművelődési 
rendszer fokozott mértékben épített az olvasókörökre, gazdakörökre. 
Nemcsak átlagos civilszervezetként kezelte ezeket az egyesületeket, 
hanem a kistelepülések lakosságának képviselőiként viszonyult hozzájuk - 
ösztönözte, támogatta felnőttképző munkájuk folytatását, bővítését 
(Szathmáry, 1947: 542-546; T. Kiss, 2000: 19). 

A II. világháborút követő gyökeres társadalmi változások és az ország 
előtt álló gazdasági feladatok különösen fontossá tették a parasztság 
széles rétegei általános, közéleti és szakmai műveltségének emelését, 
hogy ezzel is segítsék a nyitottabb szemlélet, a demokratikus állampolgári 
magatartás és a korszerű gazdálkodás általánossá tételét. Az állampolgári 
jogok érvényesítését, a hatékony birtokszervezést, a gazdaságosabb 
termelést, új technológiák meghonosítását, modern eszközök és eljárások 
alkalmazását elsősorban az agráregyesületeket által szervezett képzések 
során tudta elsajátítani a lakosság, mert ezek a helyi igényekhez igazodó, 
a termelők kevés szabadidejéhez alkalmazkodó, közérthető nyelven folyó 
rugalmas oktatási megoldásokat kínáltak (Szávai, 1994:142-144; Erdélyi, 
1943:4-5).  

A II. világháború befejezése után, a közélet demokratikus átalakításával 
összhangban a közművelődés és felnőttképzés területén is számottevő 
változások kezdődtek. A „szabadművelődés” kiépülő rendszere a korábbi, 
központilag irányított népművelés helyett a társadalom öntevékenységére 
alapozott, és teret adott az egyes közösségek sajátos érdeklődésének, 
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igényeinek. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 1945. október 
8-án felhívást intézett az iskolán kívüli népművelés szerveihez, illetve a 
különböző társadalmi egyesületekhez, hogy addig is, amíg a művelődés 
terén elkezdett átalakítás lezajlik, tegyenek lépéseket a helyi kulturális 
élet megindítása érdekében. A minisztérium hangsúlyozta, hogy nem 
elsősorban hagyományos, ismeretközlő, valamilyen szakterületen a tudás 
elmélyítését célzó felnőttnevelésre van most elsősorban szükség, hanem 
szemléletformáló, kompetenciafejlesztő, a hallgatóság aktív részvételére 
építő programokat kell indítani. A VKM Szabadművelődési osztálya által 
kidolgozott irányelvek és képzési útmutatók figyelembe vették az eltérő 
igényeket, ezért tartalmi szempontból csak keret-jelleggel határozták meg 
egy-egy terület képzési anyagát (Dancs, 1988:29-31). 

A közművelődés és felnőttképzés társadalmi koordinálására a VKM 
1945. október 9-án felállította az Országos Szabadművelődési Tanácsot. 
Az OSZMT társadalmi szervezet volt, a minisztérium tanácsadó testülete, 
összekötő szerepet játszott az állami intézményrendszer és a társadalmi 
egyesületek között, szervezte és anyagilag támogatta a civil szervezetek 
kulturális tevékenységét, elméleti, módszertani segítséget és anyagi 
támogatást nyújtott nekik. A Tanács rendszeres egyeztetést folytatott a 
kormányzati szervekkel, szakmai testületekkel, kulturális intézményekkel 
és társadalmi egyesületekkel. A szabadművelődés intézményrendszerének 
kiépítését a 720/1946. ME rendelet szabályozta (Beszámoló, 1947:223-
228; Gombos, 1948:263-266; Ortutay, 1948:327-328). 

A szabadművelődés általános céljainak, irányelveinek meghatározása 
után 1946-ban felállították a Szabadművelődési Tudományos Intézetet. 
Ennek volt az egyik feladata az új szemléletű közművelődési tevékenység 
tudományos megalapozása, a népművelés hazai története, illetve külföldi 
példák tanulmányozása, a kulturális kormányintézkedések előkészítése, a 
felnőttképzéssel foglalkozók szakmai anyagokkal, módszertani tanácsokkal 
való ellátása. Az Intézet, a VKM, az OSZMT és a Magyar Népművelők 
Tudományos Társasága közreműködésével vezérkönyveket állított össze 
az iskolán kívüli oktatási programok számára. Ezek részben új szemléletű 
pedagógiai, metodikai alapelveket tartalmaztak, másrészt a különböző 
felnőttképzési formák, tanfolyamok, népfőiskolák szervezési, módszertani 
kérdéseivel foglalkoztak. Ezek mellett kiadott egyéb segédanyagokat, 
bibliográfiákat, módszertani útmutatókat is (Dancs, 1988:47-48, 76-77). 

Segédanyagok biztosítására annál is nagyobb szükség volt, mert a 
vidéki tanfolyamok előadói sok esetben helyi tisztviselők, jegyzők, orvosok 
és állatorvosok, ügyvédek, mérnökök és képzett gazdák voltak, akik 
különösebb pedagógusi tapasztalattal nem rendelkeztek. A tanfolyamokat 
szervező helyi tanító számára is fontosak voltak a központi kiadványokban 
szereplő szakmai tanácsok módszertani ötletek, oktatási példák, vázlatok. 
A Szabadművelődési Tudományos Intézetet hamarosan felszámolták, 
feladatkörét azonban átvette az újonnan létrehozott Népi Művelődési 
Intézet. Ez a szervezet kiemelt feladatának tekintette a parasztság, a 
falvak, a tanyák lakosságának kulturális felemelését, illetve a népi kultúra 
értékeinek széleskörű megismertetését és beépítését a városi rétegek, a 
magasabb társadalmi presztízsű csoportok gondolkodásába. Az Illyés 
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Gyula, illetve Harsányi István vezette intézmény számos segédanyagot 
adott ki, ezzel is segítve a vidéki lakosság kulturális programjainak, 
felnőttképzésének színvonalas megvalósítását (Illyés, 1946:2-3; Timaffy, 
1947:357-359; Leléné, 1996:261-262). 

1946-ban jelent meg az iskolán kívüli ún. szabadiskolák szervezéséről 
szóló kormányrendelet (5000/1946. VKM), amely egységes rendszerbe 
foglalta a civil szervezetek által folytatott felnőttnevelési tevékenységet. A 
rendelet alapján kiadott Útmutató szervezési, módszertani és tematikai 
tanácsokkal, javaslatokkal szolgált a képzés indítói számára. A kiadvány 3 
fő képzési célt határozott meg: jól hasznosítható, korszerű ismeretanyag 
biztosítását, készségfejlesztést és a további önműveléshez szükséges 
technikák, eszközök használatának elsajátítását, illetve a helyes közösségi 
magatartásra, kooperációra, toleranciára való nevelést. Az anyag nagy 
hangsúlyt szánt a vidéki lakossághoz közel álló természeti környezethez, 
foglalkozásokhoz és a népi kultúrához kapcsolódó témákra. Az Útmutató 
vegyes tematikájú képzések szervezését javasolta, ahol a történelem, az 
irodalom, a természet és a gazdaság ismeretei mellett az ember biológiai 
és lelki életével, egészségével, valamint az egyén társadalmi szerepével 
kapcsolatos kérdések egyaránt napirendre kerülnek. A kiadvány konkrét 
tantervet nem tartalmazott, a leadásra kerülő anyag részleteit a helyi 
viszonyok ismeretében a programok vezetői maguk határozhatták meg 
(Dancs, 1988:220-223; Útmutató, 1946:3-6). 

A VKM 1946 végén lehetővé tette a gazdasági és szabadművelődési 
tanfolyamok együttes szervezését, összevont tematikával (146 054/1946 
VKM). Ezzel egyrészt a falusi lakosság számára a gazdasági tevékenységet 
segítő képzés mellé bővebb általános tájékozottságot kívánt nyújtani, és 
több lehetőséget biztosítani az állampolgári ismeretek és kompetenciák 
fejlesztésére. Ezzel egyúttal könnyebben szervezhetővé, takarékosabbá és 
látogatottabbá igyekezett tenni ezeket a 3 hónapos téli tanfolyamokat. A 
150 órás képzés gazdasági blokkjában (90 óra) a növénytermesztésre 30, 
az állattenyésztésre, állategészségügyre 35, a kertészetre, szőlőművelésre 
10, a kisgazdaságok üzemi berendezésére 10 órát szántak, amit további 5 
óra önképzőköri foglalkozás egészített ki (Dancs, 1988:234-235).  

Országosan, 1945-1946 telén 1532 tanfolyamot rendeztek, melynek 
55%-át az 1000 fő alatti kistelepülésen tartották. Egy évvel később már 
2700 településen folyt felnőttképzés, vagy szervezett ismeretterjesztő 
tevékenység, 200 szabadiskola működött (minimum 3 hónapos képzési 
programmal és legalább 30 fővel), 2410 különféle közismereti, illetve 
gazdasági tanfolyamot indítottak. Az 1947-1948-as képzési évben 63 
népfőiskolai kurzus, 240 szabadiskola (35 felső-, 60 közép-, 145 alapfokú) 
működött, 1306 szabadművelődési tanfolyamra, illetve 695 ezüstkalászos 
kurzusra került sor, összesen mintegy 100 000 fő részvételével (Hangai 
1947:106-107; Timaffy 1947:357-359; Madácsy, 1948:53-54). 

A VKM és az OSZMT nagy hangsúlyt helyezett az analfabetizmus teljes 
felszámolására. A statisztikák szerint 1945-ben a magyar lakosság 8%-a 
nem tudott írni és olvasni, a szakmai becslések szerint azonban ez az 
arány elérhette a 15%-ot is. Nyilvánvaló volt, hogy az írástudatlanság 
megszűnéséig sem színvonalas tömegkultúráról, sem korszerű gazdasági 
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felkészültségről, sem demokratikus politikai kultúráról, jogérvényesítő 
állampolgári magatartásról nem lehet beszélni. Ezért a szabadművelődés 
szervei széleskörű kampányt indítottak, hogy felhívják a figyelmet a 
hiányzó tudás pótlásának lehetőségére. A tervek szerint 1948-ban 6000 
helyi alapismereti (írás, olvasás, számolás) kurzus indult volna, 50 órás 
tantervvel. A gyakorlati megvalósításhoz azonban hiányoztak a szükséges 
tankönyvek, csak néhány régi, szemléletében és példáiban korszerűtlen 
kiadvány állt rendelkezésre. Ezért az OSZMT 1949-ben, az írás-olvasás 
felnőttkori elsajátítását segítő új oktatási anyagot adott ki, amely az 
ekkori újdonságnak számító globális módszerre épült (Barczán, 1948:22-
24; Karácsony, 1948:21-22). 

Már 1946-ban megjelent a Szabadművelődési tanfolyamok vezérfonala 
című kiadvány, melyet olyan tansegédletnek szántak, amely a rövidebb és 
a hosszabb idejű (60-160 órás) képzések számára egyaránt részletes 
tematikával szolgált, nemcsak a főbb témacsoportok, hanem az azokon 
belüli fontosabb problémakörök megbeszéléséhez is. A 20. századi magyar 
irodalom kapcsán Ady, Móricz, Babits és József Attila, a népi kultúra terén 
népdalok, népi játékok és a nemzettudat megnyilvánulásai, a történelem 
keretében a társadalmi progresszió, főként a reformkor és az 1848-as 
forradalom, az állampolgári ismeretek körében a demokrácia és az 1945 
utáni hazai viszonyok számítottak kiemelt témának. A földrajzi ismeretek 
sorában, a Közép-Dunamedence viszonyai, az ország településszerkezete 
és az erőforrások kapták a fő hangsúlyt. A gazdasági témakörök között a 
hatékony termelés, a takarékosság és a szövetkezeti ismeretek kerültek 
kiemelésre (Szabadművelődési, 1946:1-45).  

A képzések bizonyos mértékű egységesítése és az előadók munkájának 
megkönnyítése érdekében 1947-ben terjedelmes óravázlat-gyűjteményt 
adtak ki, amelyben egy-egy humán, természetismereti vagy gazdasági 
témakör 10-20 órában való feldolgozására mutattak be példát. A magyar 
történelem, irodalom és néprajz, a természeti környezet, a táplálkozási 
szokások és életmód, a kertgazdálkodás, az egészségügyi ismeretek és 
egyéb témakörök központi feldolgozása az ország különböző térségeiben 
szervezett kurzusok megfelelő színvonalának biztosítását is segítette 
(Kaczián, 1990:40-41; Óravázlatok, 1947: 1-170).  

Az 1948-ban megjelent, A szabadművelődési munka módszere című 
kiadvány elsősorban módszertani segítséget kívánt adni a közművelődési 
tevékenység folytatásához a különböző társadalmi egyesületek számára. 
Megállapította, hogy a társadalom széles rétegei, különösen a kétkezi 
dolgozók a korábbi időszakokban komoly hátrányt szenvedtek a kulturális 
lehetőségek és a felnőttképzés terén, amit az 1945 után kiépülő új, 
demokratikus rendszernek és az általa bevezetett szabadművelődésnek 
feltétlenül pótolnia kell. Ugyanakkor erős baloldali szemléletet tükrözve 
azt is kijelentette, hogy szakítani kell a korábbi „politikamentességet” 
hirdető népművelés, illetve az egyes egyének boldogulására koncentráló 
liberális felnőttnevelés törekvéseivel. A kiadvány legfontosabb célként a 
közösségi szellem, a haladó baloldali nézetek kialakítását, terjesztését, és 
a társadalmi aktivitásra való nevelést határozta meg (A szabadművelődési 
munka, 1947:3-4). 
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Az anyag az egyes ismeretterjesztő előadásokkal szemben inkább az 
előadássorozatok szervezését támogatta. Ez bővebb ismeretanyaggal 
szolgálhatott, és a többszöri találkozás nagyobb lehetőséget biztosított 
bizonyos nevelési, szemléletformálási célok megvalósítására is. Javasolta, 
hogy a szakmai előadásokat kössék össze valamilyen műsorral, szervezett 
szabadidős programmal, így fokozhatják a hallgatóság érdeklődését, és 
növelhetik az egyéni és társas kompetenciák fejlődésére gyakorolt hatást. 
Nagy hangsúlyt helyeztek a jelenlévők aktív részvételére, de kiemelték, 
hogy a szervezőknek kézben kell tartaniuk a beszélgetést, a vitát, és a 
kitűzött célok felé kell terelni a hozzászólókat. Ezt különösen a közéleti 
kérdéseknél tartották fontosnak, ahol az anyag készítői is a szocializmus 
építése, a szovjet példa követése, a polgári viszonyok teljes felszámolása 
mellett foglaltak állást (Kaczián, 1990:40-41; A szabadművelési munka, 
1948:11-13). 

A másik alapvető képzési segédanyag a Tájékoztató szabadművelődési 
előadássorozatok és tanfolyamok szervezéséhez című kiadvány volt. Az 
anyag a kiadott VKM rendeleteknek megfelelően részletesen bemutatta az 
indítható képzéseket, az alap és közismereti, illetve a szakmai tárgyú 
tanfolyamokat és a szabadiskolai programok különböző típusait. Az egyes 
társadalmi szervezetek számára a minimum 20-25, maximum 150-160 
órás képzéseket javasolta. Előírta a kurzusok indításával és teljesítésével 
kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket, az óralátogatásra, vizsgákra 
vonatkozó kötelezettségeket. A költségek egy részét (a taneszközöket, az 
előadók tiszteletdíját) a kormány, illetve a helyi szabadművelődési szervek 
fedezték, a rezsi viszont a szervező egyesületre hárult. Az anyag kiemelte, 
hogy bár az oktatás a helyi igényekhez igazítható, a javasolt tantervben 
meghatározott fő témaköröket a kiadott vezérkönyveknek megfelelő 
módon tanítani kell (Dancs, 1988:310-312; Tájékoztató, 1948:3-7). 

A Tájékoztató a továbbiakban egy 120 címből álló ajánlott bibliográfiát 
közölt, meghatározva azt is, hogy ezek közül milyen képzési típus melyik 
kiemelt témaköréhez, mely kiadványt ajánlják. A lista végén külön csoport 
szerepelt, olyan művekből, amelyet főként a női hallgatóságnak, illetve 
egy másik, melyet a „képzettebb” résztvevőknek szántak. A kiadvány az 
egyes képzési típusok esetében részletesen felsorolta azokat a kiemelt 
témaköröket és képzési arányokat, amelyek az oktatás kötelező elemeit 
adták és a végzettség elismerésének alapfeltételei voltak. A függelékben 
konkrét példák szerepeltek különböző tanfolyamok, rövidebb és hosszabb 
gazdasági és szabadművelődési kurzusok anyagának összeállítására 
(Tájékoztató, 1948:23-26). 

A 25 órás társadalmi alapismeretek tanfolyam első 8 órája a témával 
kapcsolatos alapfogalmakkal és a társadalomfejlődés 20. század közepéig 
tartó korszakaival foglalkozott. Ezt követően az aktuális korszak hazai és 
nemzetközi viszonyai kerültek szóba. Külön órát szenteltek a Szovjetunió, 
a magyar kommunista párt, a tervgazdálkodás, az államosítás, a tsz-
esítés szerepének. Öt órát szántak az egyes részegységek összegzésére, 
ami tulajdonképpen a szocialista szemlélet sulykolását jelentette. Mivel 
ilyen jellegű szakirodalom nem állt rendelkezésre, a Tájékoztató megfelelő 
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részeit tekintették vezérfonalnak a képzés során (Dancs, 1988:312-313; 
Kaczián, 1990:40-41).  

A 28 órás magyar történelmi tanfolyam első 9 órája a feudalizmus első 
évszázadairól szólt, melyet 5 órában a középkori magyar állam bomlásától 
az abszolutizmusig terjedő időszak tárgyalása követett. A reformkortól a 
forradalmon át a kiegyezésig 4 órában tárgyalták az eseményeket, majd a 
dualizmus kora következett 5 órában. A képzés záró témakörei az 1918-
1919-es forradalmak, a Horthy-korszak és a népi demokrácia bemutatása 
voltak. A történelem oktatása 1948-ban már erősen átpolitizálódott. A 
felnőttképzésben mind nagyobb hangsúlyt kapott az a kommunista nézet, 
hogy szakítani kell a világnézeti semlegességet hirdető liberális elvekkel, 
és az iskolán kívüli nevelés területére is ki kell terjeszteni az osztályharcot 
(Dancs, 1988:311-312; A szabadművelődési munka, 1948:4). 

Az agráregyesületek által szervezett, a VKM és az OSZMT által kiadott 
segédletek segítségével lebonyolított felnőttképző programok jelentős 
szerepet játszottak a vidéki kistelepülések lakossága körében az általános 
tájékozottság és a szakmai műveltség emelésében, a személyes és társas 
kompetenciák fejlesztésében, új közösségi normák, magatartásformák 
kialakításában. Az olvasókörök, gazdakörök a kulturális centrumoktól távol 
élő lakosság helyébe vitték a közművelődés és felnőttképzés lehetőségét. 
A szabadművelődés központi szervei által kiadott segédletek, útmutatók, 
tájékoztatók, az ott szereplő alapelvek, módszerek, tantervi vázlatok, 
ajánlott irodalmak és jó gyakorlatok segítségével ezek a programok 
tartalmas és színvonalas képzést biztosítottak.  
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