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Fogalmi tisztázás 
 

 „művelődési színterek”   

  a közösség kölcsönösségében  megélt kultúra, 

    a résztvevői kultúra színterei 

 

 „a két világháború között” 

        tudhatták-e, mi „között” élnek? 

        tudhatjuk-e, mi „között” élünk? 

 

 hatással vagyunk-e az utánunk jövőkre, 

          vagy csak az „előzményeket” ismerhetjük? 
 

   



Előzmények –  a reformkor 
nemzet és művelődés 

• az 1820-as évektől: a 
művelődés nemzeti ügy 

• Kölcsey, Széchenyi, 
Wesselényi, Kossuth 

• felnőttnevelés – első 
szervezetek megjelenése 

• a sajtó szerepe 

• nyomdák, könyvkiadás 

• olvasókörök 



Előzmények – Millenium, 1896 
• 1. § "A törvényhozás a honalapitás ezredik évfordulójának 

maradandó emlékekkel való megörökitése czéljából elhatározza, hogy 

• a) Budapesten a városligetnek az Andrássy-ut és a tó közötti részében 
a honalapitó Árpádot és a nemzet egész történelmi multját megörökitő 
emlékmüvet állit, 

• b) az ország hét külömböző pontján, nevezetesen: a munkácsi 
várhegyen, a nyitrai Zobor hegyen, a Morva vizének a Dunába 
torkolásánál emelkedő dévényi várhegyen, Pannonhalmán, a zimonyi 
várhegyen, Pusztaszeren és a brassói Czenk-hegyen emlékoszlopokat 
emel, 

• c) Budapesten a várban a Nagy-Boldogasszonyról elnevezett 
koronázási templom melletti Halászbástyán Szent István király lovas 
szobrát állitja fel, 

• d) országos szépmüvészeti muzeumot létesit s annak 
gyüjteményei befogadására Budapesten alkalmas helyen 
megfelelő épületet emel, 

• e) az ország különböző vidékein 400 uj népiskolát állit fel.” 

 



Előzmények – Millenium, 1896 

Műcsarnok 



Előzmények – Millenium, 1896 

Iparcsarnok 



Előzmények – Millenium, 1896 

  Iparművészeti Múzeum 
 



Előzmények - 1896 

A program 
országos 

‘Közművelődési Palota’, Szeged, 1896 

Szigligeti Színház, Nagyvárad, 1899 



Előzmények – 1900 
a kétszintű kultúra kezdetei 

Kávéházak Budapesten … 



Előzmények  - 1900 

és Nagyváradon  - Ady újságírótársaival, 1908 



Előzmények – az I. világháború 
a nemzet, a XIX. sz.-i nacionalizmus 

traumája 

A Tantalosz-kor bukása 

 

•  az énkép-változása 

• a népművelés változása: 
hivatásos népművelők, 
tanítók a frontot járva 
oktatnak – írni/olvasni 

• a polgári lakosság 
számára gazdasági 
előadások „állampolgári 
ismeretek” 

Mednyánszky László: Téli patak, 1914  

1910 



Előzmények – Tanácsköztársaság 
az internacionalizmus traumája 

A Millenniumi-emlékmű 
és a Baross-szobor  
  letakarása,  
1919 

 

Szakítunk a történelemmel 



Trianon  
– a neonacionalizmus traumája 

A történelem szakít velünk 



A neonacionalizmus kialakulása 

Kivel ülünk egy asztalhoz? 



A kétszintű kultúra 

Kétszintű kultúra 

    állampolitika 

    közösségi lét 

Kétszintű – kettős - tudat 

    nemzethez tartozás 

    léthelyzethez tartozás 

Bipolarizálódás  

   Bajcsy-Zsilinszkyk, Rajkok 

   antagonalizálódás, megosztottság 
 



Színterek, 1919-1944 

színterek fent és lent: 
 
egy polarizált világ közművelődése 
 
kétszintű kultúrában 
 
 
 



• Klebelsberg Kunó (1922-1931)  
• Hóman Bálint (1931-1942) 
• „kultúrfölény-elmélet”, 

keresztény-nemzeti ideológia 
• iskolán kívüli 

ismeretterjesztés – 
népházak, kultúrházak 
építése – 1580 (!) 1938-ig 

• népkönyvtárak (1500) 
• Collegium Hungaricumok 
• rádió, filmgyártás, filmipar 

 

Állampolitika - kultúrpolitika 



Kultúrfölény, neonacionalizmus 

• „...ne feledjük, hogy a magyar hazát ma elsősorban nem a 
kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá.” 

• „...a nagy eszmeáramlatok, amelyeket az egyetemes 
európai kultúra termelt, hozzánk mind eljutottak, de a 
magyarság vonalán túl kelet és dél felé csak szórványosan 
hatoltak előre. 

•  „A népművelés legalább annyira gazdasági kérdés, mint 
amilyen mértékben erkölcsi, nemzeti és kulturális ügy.”  

• „a kultúrpolitikának nagyon népiesnek kell lennie, hogy a 

népet megtarthassa a nemzeti alapon”.  



Felnőttoktatás, iskolán kívüli 
népművelés 

• szabadoktatás, népfőiskola, szabadiskola, szabadtanítás 
• szabadoktatás helyett: iskolán kívüli népművelés – 1922 

Iskolán Kívüli Népművelési Bizottsága 
• Szabadoktatási Tanács helyett: Országos Közművelődési 

Tanács 
• 1925 falusi nép felkarolása, művelődése 
• 1926 népiskolai törvény – mezőgazdasági  
• 1928 Iskolán Kívüli Nevelés folyóirat 
• analfabetizmus csökkentése- tanfolyamok 
• gazdakörök, olvasókörök, népfőiskolák 



Polgári színterek és fórumok 
- magánszínterek 

Szalonélet 



Polgári színterek – a kávéház 

„Író nagyon sok járt ide, én személy szerint csak Nagy Lajost 
ismertem, a feleségét, és Tersánszky Józsi Jenőt. De azt tudom, 
hogy József Attila ide járt, itt kártyázott Hunyady Sándor 
sokszor, és volt néhány, nem tudom, mennyire nevesebb vagy 
nem nevesebb, nem ismertem őket, a festőket se.” 
      Interjú Kraszner Menyhért lányával 



Polgárság – szervezeti színterek 

Szabadkőműves színtér  
– 1919-től  a kommün betiltja, majd MOVE székház 



Munkásság - szervezeti színterek 
 

Kispesti Munkásotthon 

 

… saját kézzel 

     90 éve 

 

 



Munkásság - szervezeti színterek 

Dorog 
 
 
 
 

Munkásotthonok 



Ifjúság –szervezeti  színterek  
 a természet mint színtér 

Cserkészet 



KALOT - hitéleti színterek  

 Kalocsa, 1937  

Szeged, 1930 után 



A természet – mint színtér 

 József Attila 
barátaival 



A természet – mint színtér 

Illyés Gyula  
     és 
 József Attila, 
         Csillebérc, 1931 



Részösszegzés I. 

„Az 1932. évi egyesületi statisztikai felvétel adatai 
szerint összesen 14 365 egyesület volt 
Magyarországon 2 998 159 taggal, ebből 
Budapesten 2236 egyesület 1 377 417 taggal. … 
Budapesten az egyesületeknek csupán a 37%-a 
alakult 1914 előtt, nagyobb részük 1920 után…” 

(Kovalcsik József: A kultúra csarnokai) 

 

Az egyesületek jelentős része  - több, mint 10 ezer – bajtársi,mozgalmi. 



Részösszegzés II. 

Mint egy ország levert forradalom után, 
oly csöndes ez a nap. 
Vacognak a füvek, s az ágak fenn a fán 
gyáván bólintanak, 
ha elleng köztük a halk inspektor, a szél... 
Az égből is csupán 
szüken szürődik át valami szürke fény 
az ónos cenzurán. … 
     (Babits Mihály: Esős nyár 

                  1934, részletek) 

 
 



… 
Most újra megered az eső, kopogó 
zajjal, s az ég olyan, 
mint a félárbocra eresztett lobogó: 
úgy leng alacsonyan. 
A szél meg hangosabb, s füvek és fák között 
parancsokat kiált. 
Ők szótfogadnak, mint ijedt ujoncsereg: 
«Jobbra át!» «Balra át!» 
     (Babits Mihály: Esős nyár 
                  1934, részletek) 

 
 



«Mily parancsuralom, milyen fegyelem ez, 
micsoda hadsereg, 
amelyet a gonosz hadvezér egyenest 
a halálba vezet?» 
kérdem, és minthacsak egyszerre magam is 
közöttük állanék, 
amint hajlongnak és egyhelyben állva is 
mennek az ősz felé...   
    (Babits Mihály: Esős nyár 

     1934, részletek) 
 



Felsőoktatás, népi kollégiumok 

• Trianon – numerus clausus 1920 zárt szám 
• Határon túli egyetemek hazatelepítése 

– Kolozsvár- Szeged, Pozsony- Pécs, Debrecen - építkezések 
• 1926 Testnevelési Főiskola 
• 1930 Szent-Györgyi hazahívása Szegedre 
• Hóman Bálint : Győrffy István Kollégium 1942  
   egyetemre jutás segítése, parasztfiatalok – népi elit 

 kinevelése 
– autonóm közösség, saját vezetőválasztás 
– előadások, viták, nyelvtanfolyamok, tanulmányi  
  kirándulások 

• Népi írók : Móricz, Erdei Ferenc, Féja Géza, 
   Németh László oktatnak 

– Kelet Népe folyóirat 
• Eötvös Kollégium 



Munkáskörök, munkás színterek 

„törzshelye a 20-as évektől immár Kültelki Remény Dalkör néven 
 a Kerekes utcai Szállítómunkások Székházában volt.” 

A Kültelki Remény Dalkör 
  vegyes kórusa a 
     Népszigeten 



Munkásművelődés – egyletek - 
könyvtárak 

„A Váci úti gyárak munkásaiból alakult, kezdetben  
nem ritkán egy-egy kiskocsmában, vendéglőben működő 
egyletek nagy gondot fordított arra, hogy tagjai számára 
kisebb-nagyobb példányszámú könyvtárat tartsanak fenn. 
 
A Teherszállító és Fuvaripari Munkások angyalföldi csoportja például 
1903-ban több kedélyes estélyt is rendezett, hogy a bevételt egy egyleti 
könyvtár létesítésére fordíthassák. 
 
Az 1920-as évek végére a szakszervezetek fővárosi könyvtárhálózata már 
közel 100.000 kötet könyvvel rendelkezett.” 



Népfőiskolák, népi írók mozgalma 

• 1920 -  70 népfőiskola 
– 1925. Szanda: I. bentlakásos népfőiskola 

• 1930’ magyar népfőiskolai mozgalom virágzása 
– 1936 Sárospatak, Újszászy Kálmán, Siófok, 

Mosonmagyaróvár, stb. 
• Népi írók – 1920-30-as évek – szociográfia, falukutatás 

– Móricz, Kovács Imre, Illyés, Kodolányi,  
– Németh László, Sinka István, Féja Géza, 
– Tamási Á, József A, Kodály, Bartók stb. 

• 1942-43 Szárszói konferencia  
– népi-urbánus vita, népi írók felelősége, 

•   „harmadik út” 



Összegzés I. 

• Ady Endre, 1919 

• Osvát Ernő, 1929 

• Kosztolányi Dezső, 1936 

• József Attila, 1937 

• Karinthy Frigyes, 1938 

• Babits Mihály, 1941 – Jónás imája 

• Móricz Zsigmond, 1942 



Összegzés II. 

Művelődési színterek kétszintű, polarizált kultúrában 
 
Állampolitikai,  jobbító célú beavatkozások 
 színterek teremtése 
 
Polgár-munkás-népi-civil-értelmiségi-hitéleti- 
  jobbító célú szerveződések 
  színterek, fórumok teremtése 
 
Sokszínűség és megosztottság, 
  
 önmagával való szembefordulás – új trauma, 1944 
 
  Öröksége:  fent bipolaritás és homogenizálás, 
  lent színtérfoglalás 
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Köszönöm a figyelmet! 
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