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1948 után 
• A remélt polgárosodási folyamatok elakadtak. 

• Megkezdődött a kulturális autonómiák felszámolása 

és a marxizmus-leninizmus kizárólagossága 

jegyében a kultúra homogenizálása> 

• egyleti élet, egyházak, művészeti pluralizmus 

ellehetetlenítése, 

• 1948: az iskolák államosítása, 

• 1949: az orosz kötelező tanulásának 

bevezetése, 

• 1950: a tankerületek felszámolása, az 

oktatásirányítás a tanácsok művelődési 

osztályaihoz került. 



Jellemzők 
• Értelmiségellenes → 

• önálló gondolat = autonómia, ill. a marxizmus 

hegemóniájának megkérdőjelezése, 

• fő érdem a megbízhatóság, s nem a 

szakértelem,  

• alacsony képzettségű káderek a 

közigazgatásban és irányító posztokon → 

frusztráltak, ill. kisebbrendűségi érzés a 

tanultabbakkal szemben. 

• Az értelmiségi jövedelmeket nivellálják → már az 

1940-es évek végén magasabb átlagos 

szakmunkásjövedelmek.  

 



Tudomány, felsőoktatás 
• 1948–49-es „egyetemi reform” címén központosítás, az 

egyetemi autonómia felszámolása + a nem marxisták 

eltávolítása, akadémiai cím elvétele. 

• 1949. 02. 25.: Magyar Tudományos Tanács: az MTA 

elveszítette önállóságát: 

• tagkizárások: Szent-Györgyi Albert, Bay Zoltán, Moór 

Gyula, Mályusz Elemér, Bibó, Hajnal I., Domanovszky, 

Heller Farkas (az akkori „tagrevíziót” csak 1989-ben 

érvénytelenítik), 

• szovjet mintára létrehozzák az akadémiai kutatóintézet-

hálózatot 

• Az egyetemek minősítési jogát elvették → ez az MTA 

Országos Tudományos Képesítő Tanácshoz került. 

• Tudományos fokozatot csak a marxizmus-leninizmusban 

jártasak szerezhettek. 



Művészet, kultúra 
• A marxista esztétika 

kizárólagossága → 

definiálatlan 

„szocialista művelődési 

eszmény” dicsőítése, 

• szocialista jelző a 

kultúrában = 

egységesítés, 

redukció. Székesfehérvári pályaudvar 

(Z. Gács György–Pituk József 

Viktorián, 1953) 

http://www.szoborlap.hu/14659_festett_uvegabl

ak_szekesfehervar_z_gacs_gyorgy_1953.html?l

&nr=1 



A Magyar Írók Szövetsége I. kongresszusának 

határozatai – 1951. április (Romsics, II/45–50.) 

• A korábbi irodalomról, az ellenségképről → 

leszámoltak:  

1. A „kozmopolita, formalista, népellenes, burzsoá 

osztályérdekeket szolgáló álirodalommal,  

2. leszámolt „a l’art pour l’art és az »apolitikus« 

irodalom minden ellenséget rejtegető elveivel,  

3. az üres burzsoá pszichologizálással, 

4. az érzelmeknek és szerelemnek pornográfiává 

züllesztett ponyvájával, 

5. a kóros individualizmussal; 

6. a kispolgári anarchizmussal,  

7. az irodalomban terpeszkedő arisztokratizmussal, 

8. a romboló soviniszta nacionalizmussal” (46-47.). 

 



• A művek és alkotók értékét 

az állam döntötte el, 

• a műveltségképből és 

tananyagból minden 

kikerült, ami 

megkérdőjelezte a 

szocialista eszméket, 

• 1950-es 

könyvtárrevízió: a 

„nacionalista”, 

„érzelgős”, „kispolgári” 

és „vallásos” munkák 

selejtezése. 

Történetetek Leninről (Reich 

Károly) (Móra, 1970) 



Példa az antiklerikális cenzúra túlkapására: 

Weöres alábbi verse ennek lett áldozata, s terjed 

ma is két változatban 

Weöres Sándor:  

Ha vihar jő 

 

Ha vihar jő a magasból, 
ne bocsáss el, kicsi bátyám. 
Ha falomb közt telihold lép, 
kicsi néném, te vigyázz rám. 

Falu végén van a házunk, 
a bozótból ki se látszik, 
de az angyal, ha leröppen, 
küszöbünkön vacsorázik. 

(1973 Ha a világ rigó lenne) 

Weöres Sándor:  

Cinke 

  

Ha vihar jő a magasból, 
ne bocsáss el, kicsi bátyám. 
Ha falomb közt telihold lép, 
kicsi néném, te vigyázz rám. 

Falu végén van a házunk, 
a bozótból ki se látszik, 
de a cinke, ha leröppen, 
küszöbünkön vacsorázik. 

(Bóbita, 1955) 



1951: a Népművelési Intézet 

létrehozása 
• Cél: a népművelés tudományos megalapozása, 

• kultúrházak, művelődési otthonok létrehozása, 

• 1950-ben 433 intézmény, 1971-re: 2624, 

• kezdetben inkább az agitáció helyszínei, az 1960-

as évektől mindinkább közművelődési funkció + 

lakodalmak, 

• könyvtárak: 1949-ben 2496; 1957: 8499 könyvtár; 

1980: 10 498, 

• 1954: az Olcsó Könyvtár sorozat beindítása. 



• A sztálini kultúrpolitika után a szabadabb 
légkör első összefoglalója az 1958. évi 
Művelődéspolitikai irányelvek: 

• cél a „dolgozók műveltségi 
színvonalának emelése”, 

• kimondja, hogy az épülő 
szocializmusban nemcsak 
megengedett, de kívánatos is a 
sokszínűség => 

• Burkoltan már ekkor megjelenik a „3T” 
politikája: Tiltott; Tűrt; Támogatott (lásd 
lentebb). 

 



Fő veszélyek 
• nacionalizmus 

• burzsoá ideológia  

• revizionizmus (a munkásosztály vezető 

szerepének megkérdőjelezése, harmadik 

út, népi ideológia) 

 



Oldódás az 1960-as évek közepétől 

• A művészeti élet az 1950-es évekhez képest sokkal 

szabadabb lett,  

• már nem kötelező a pártosság és a szocialista 

realizmus, csak kívánalom. 

• 1966.: IX. pártkongresszus → „Támogatásban 

részesítjük a nagy tömegekhez szóló szocialista és 

egyéb humanista alkotásokat, helyt adunk a 

politikailag, eszmeileg nem ellenséges 

törekvéseknek, viszont kirekesztjük kulturális 

életünkből a politikailag ellenséges, antihumanista 

vagy közerkölcsöt sértő megnyilvánulásokat.” (Idézi 

Romsics 2005: 497.) 



• „A hatvanas években fellazult tételben 

fogalmazódott meg a világ.”  

 (Cseh Tamás: A hatvanas évek) 

http://www.cseh-tamas.hu/index.php?menuid=mh_2&itemid=mh_2_1&contentid=l1 



Kulcsfigura: Aczél György 
• KB-tag (1956–1989); 

művelődésügyi 

miniszterhelyettes (1957–

1967); PB-tag (1970–1988), 

• a rendszer egyik 

legbefolyásosabb embere, az 

1960-as évektől kulturális 

ügyekben „szinte 

tejhatalommal” rendelkezett 

(Romsics 2005: 497.), 

• az aczéli kultúrpolitika 

lényege a tilt-tűr-támogat 

elvének érvényesítése. 

 



A 3T politikája 
• Kezdetben a tűrt kategória vékony, majd 

egyre bővülőbb; ill. a tűrtből akár át lehetett 
kerülni a támogatottba is.  

• Tiltott: antimarxista és rendszerellenes 
alkotások → tabu: 1956, többpártrendszer, 
Szovjetunió szerepe. 

• Tűrt: nem marxista, de a marxizmussal 
nyíltan nem polemizáló munkák. 

• Támogatott: „pártos”, „szocialista realista”. 

• A mobilitásban, karrierben, a tolerált művészi 
szabadság fokában nagy volt az ügynöklét 
jelentősége. 

 



1956 után a nemzetközi 

kulturális elszigeteltség csökken 
• 1959-ben újra 

megnyílik a Római 

Magyar Akadémia 

(bezárt 1948-ban). 

• 1968: bécsi Collegium 

Hungaricum 

újraindítása (bezárt 

1948-ban). 

• 1962-től a politikai 

szempontok fokozatos 

gyengülése a 

továbbtanulásban. 

http://www.magyarintezet.hu/index2.jsp?HomeID=

13&lang=HUN&std_func=GAL&id=27202&high_art

=false&page=1 



1974-es KB közművelődési 

határozat 
• „Fokozottabb figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a művészeti értékek a 

nagyközönséghez valóban eljussanak, a 

szocializmus távlatait megértő, a 

szocialista világnézetet és erkölcsöt 

formáló művek a köztudat részévé 

váljanak.”  

• Ennek ellenére a kulturálisan passzív 

rétegek aránya folyamatosan nőtt. 



Népi kultúra – populáris kultúra 
• Hofer Tamás fogalomtörténeti elemzése (1994) 

• Népi kultúra = kb. paraszti kultúra (mindkét fogalomnak 

van ideologikus felhangja). 

• Populáris kultúra: a nyugati irodalomból kerül át 

(történeti antropológia, mentalitástörténet): 

• Peter Burke: Popular Culture in Early Modern Europe 

(1978) → elsőként tekint Közép-Kelet-Európára is.  

• Magyarul viszont Népi kultúra a kora-újkori 

Európában címmel jelent meg (1990). 

• Kérdés Burke kapcsán: az ő populáris kultúrája 

azonos-e a mi népi kultúránkkal? 



Népi kultúra – populáris kultúra 
• Burke értelmezésében a magas-, tanult kultúrával szemben 

áll a népi, populáris, nem hivatalos, nem elit. 

• Az angolban a folk és a popular szinonimák, 

• folk: germán eredetű szó, jelentése: nép, nemzet, 

emberek, 

• az iparosodás előrehaladtával a folk az ipari forradalom 

előttit jelölte ↔ popular song: városi-műdal, 

• popular: a szó a 17. sz. végén jelentkezik a mai, kicsit 

lekicsinylő értelmében → kívülről-fentről mondják a 

népre: 

•  populáris = 1. nem minőségi; 2. népszerű, 

népszerűsítő, azaz az átlagembernek szóló (Hofer 1994: 

236.). 

• Közép-Európa: a népi kultúra = nemzeti, paraszti kultúra  

 



A popzene mint nemzedéki 

populáris kultúra 
• A 60-as évek elejétől informálisan lehetővé vált a 

nemzedéki és az irányzatok szerinti szerveződés. 

• Amatőr ifjúsági zenekarok (Szőnyei 2005: 289.): 

• 1963–64: 250 db, 

• 1965–66: 700-750 db → mivel angolszász mintát 

követtek, létük állambiztonsági kérdés is volt 

• A popzene/rock jelentősége: ez volt az egyetlen, ami 

tömegméretben kikezdte a marxizmus-leninizmus 

ideológiai hegemóniáját, 

• informális hippitalálkozók a Duna-kanyarban, 

Hűvösvölgyben. 



• Csak az Országos Rendező Iroda, ill. az 

Országos Szórakoztatózenei Központ 

engedélyével lehetett zenélni. 

• Külföldre csak az Interkoncert ügynökségen 

keresztül lehetett utazni. 

• A dalszövegeket a Táncdal- és 

Sanzonbizottság (1959-től) hagyta jóvá + 

Magyarnóta- és Műdalbizottság, 

• ezek tagjai: az ORI, az OSZK, MR, MTV, 

SZJH, MHV, Zeneműkiadó, M. Népközt. 

Művészeti Alap képviselői. 

Az állami felügyelet viszont a popzenében 

is kiterjedt a teljes szegmensre 



Az állami felügyelet  

a popzenében 
• A lemezeket a MHV adta ki (dorogi gyár 1976-tól: évi 

11-12 millió hanghordozó). 

• A lemezeket vidéken a Művelt Nép, Budapesten az 

Állami Könyvterjesztő vállalat árulta. 

• Játszani a Magyar Rádió és az MTV játszotta őket. 

• Kritikák, ismertetések: állami lapokban, 

• + besúgók: az ügynöki jelentéseket operatív tisztek 

ellenőrizték: azaz kettős megfigyelés folyt. 

• A pártállam kultúrpolitikája tehát integrálta, s 

intézményi keretek közé szorította az „ellenkultúrát”. 



Csövesek  
• A csövesjelenség kb. 1975 

körül jelentkezett.  

• Az 1980-as évekig 

szociológiai vizsgálat nem 

született róla. 

• Csövesek = magyar punkok. 

• A közvélemény képe:  

• a társadalom perifériáján 

élnek, deviánsak 

(szipuzás, ivás, bűnözés), 

„csak a mának élnek”. 

Ifjúsági Magazin, 1980. szept. (ill. Kőbányai: Biztosítótű és 

bőrnadrág)  

http://www.rockdiszkont.hu/index.php?te

rm_id=1595&center=uj_termek 



Csöves célok, ideológia 
Az álságosság ellen: 

• A szocializmusban a legfőbb érték az ember ↔ valóság: 

• elszegényedés, közöny, protekció, fusizás, lógás, 

• alapélmény: „Én mindenhol csak mellékszereplő vagyok” – 

nyilatkozta egyikőjük (IM. uo.),  

• puszta létük kifejezte a rendszer csődjét, jövőtlenségét. 

• Célok körvonalazatlanok, düh a környező világ ellen. 

• Szakítás a társadalmi szokásokkal, értékrenddel → főleg az 

öltözködésben nyilvánul meg.  

• „Mások lenni, mint a felnőttek” → nincsenek felnőtt 

példaképek,  

• azaz „nyílt, csendes harc a társadalom rossz beidegződései 

ellen. Lázadás egy jobbnak hitt világért”.  

• A rockzene mint médium: „segít abban, hagy őszintén 

akarjunk és tudjunk élni”. 



A rendszer által kínált keretek és lehetőségek 

elégtelenek 

• „Nem tudunk magunkkal mit csinálni. [...] az 

energiáinkat nem tudjuk felhasználni”. 

• A KISZ-nek csak a továbbtanulásban van szerepe.  

• „A megértés, a harmonikus családi élet is hiányzik.” 

• Kortárs csoport melege vonzó. 

 

 

 

Paradoxon: elsősorban a munkásosztály lakótelepen 

felnövő fiai lesznek csövessé!  



Miért tartanak tőlük? 
• A közönség = olyan fiatalok ezres tömegei, akik létezéséről és 

problémáiról hallani sem akart a hivatalos politika. 

• E problémák: szegénység, otthontalanság, kilátástalanság, 

munkakerülés, drogproblémák és alkoholizmus.  

• Kultikus zenekaruk: a Beatrice => a közönségsiker ellenére 

peremre szorult, okok:  

• a hivatalos szervek részéről a Beatrice iránt érzett ellenszenv,  

• Nagy Feró nem hajlandó besúgó lenni, 

• félelem, hogy a rendszerrel elégedetlen értelmiség (itt a 

Fölöspéldány-csoport: Kőbányai János, Szilágyi Ákos) – mint 

Lengyelországban történt – munkásbázist épít ki magának, → 

az ellenzéki magatartás átterjed a munkásság csoportjaira is, 

→ a hatalmas közönségtáború Beatrice veszélyes volt.  

oszd meg és uralkodj elve  



Cenzorszemmel miért rendszerellenes?  

Vö. pl. Beatrice: Üzenetek 
Csóró gyerek voltam nem volt pénzem 

de gitárt vettem, hogy zenéljek, 

De nem volt kapu óh, ami megnyílt 

FIZESSÉL MÁR EGY KORSÓ SÖRT! 

Ha nem volnál és nem hallgatnál 

Nem is tudom kinek mondanám el, 

Azt amit most érzek 

FIZESSÉL MÁR EGY KORSÓ SÖRT! 

Nem hagyott senki vagyont rám, 

Sajnos nem polcra születtem 

De néha segít a lejmolás, 

TEGYÉL JÓT! NEKÜNK FIZESS EGY 

KÖRT  

• => a szocializmusban van 

gyerekszegénység 

• => a fiatalok magukra 

maradnak problémáikkal 

• => egyéni teljesítménnyel 

nem lehet előbbre jutni, 

csak születési alapon 

• => a betevőhöz lejmolni 

kell 

• => a létproblémákból kiút 

az alkohol  



A táncházmozgalomról 
• Halmos Béla interjú 

• Halmos Béla és Sebő 

Ferenc építészhallgatók 

voltak. 

• Az 1950-es évektől 

csökkenő mértékben, s 

az 1960-as években 

sehol nem játszanak 

valódi népzenét, 

legfeljebb 

feldolgozásokat. Táncház a Sebő-Halmos duóval 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/galeria/292/ 



• 1969: Röpülj páva verseny → több városi fiatal is 

nevezett (Faragó Laura; Budai Ilonka) + falusi 

énekesek . 

• Zene és tánc összekapcsolódik:  

• a néptáncot csak élő zenére lehet igazán jól járni, 

• a zene megtanulásához elengedhetetlen a tánc, 

• vö. Tímár Sándor, Novák Ferenc, Martin György: 

széki tapasztalatok. 

• Az első táncház: 1972. május 6. 

• A Sebő-együttes két klubja: a zártkörű, műegyetemi R-

klub, és a zuglói Kassák-klub, erőteljes 

állambiztonsági megfigyelés mellett. 

• Újítás: a táncház nem táncverseny, hanem 

szórakozás, mint az erdélyi Széken. 

 



Fogadtatás – hatás 
• Sebő a mozgalmat ért politikai és szakmai támadások kivédésére a 

Népművelési Intézethez fordult, amely felkarolta és támogatta őket 

(tűrtből kvázi támogatott lettek). 

• Zene- és táncgyűjtés: 

• Spontán folyamat: a kezdetben  amatőrként gyűjtő fiatalok közül 

idővel többen „hivatásos” népzene-, illetve néptánckutatókká 

váltak. 

• A táncházmozgalom huszonöt éve alatt az MTA Zenetudományi 

Intézet Népzenei Archívumában a hangfelvételek mennyisége a 

korábbinak több mint kétszeresére növekedett. 

• A táncházmozgalom minta a világ folkloristái számára → a szakmai 

kutatók és a lelkes amatőrök sehol nem tudtak ilyen szerencsésen 

együttműködni. 

• 1990-re: kb. 60, heti-havi rendszerességű táncház országszerte; 

Országos Táncháztalálkozó: tizenöt-húszezer látogató. 


