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…a kommunizmus az írásos civilizáció csúcspontja. 

Gondoskodtak arról, hogy mindenről legyen papír, több 

példányban is, és ezeket aztán több helyen archiválták… Azaz 

a kommunizmus kelet-európai története – 1917-től 1991-ig – 

egybeesik az írás és a szövegkiadás fénykorával.1 

 

 

„A kommunista társadalmakban a könyvek hasonló státusznak örvendtek, mint a mai 

társadalmakban a nukleáris hatalom” – állította bevallott túlzással Miha Kovač, a szocialista és 

a posztszocialista könyvkiadás szlovén kutatója bő másfél évtizeddel ezelőtt. „A bennük rejlő 

hatalom [ugyanis] nélkülözhetetlen [volt] a társadalom működtetéséhez, míg helytelenül 

használva vagy az ellenőrzés alól kiengedve komolyan sérthett[ék], sőt rombolhatt[ák] a 

szocialista életmódot.” A hidegháború időszakában, a szocialista berendezkedésű országokban 

a könyvek döntő hányadát az állami monopóliummal rendelkező könyvkiadók termelték. A 

könyvkiadás rendszere, érvelt Kovač, „alapvető fontosságú volt a szocialista társadalom 

működése szempontjából, nemcsak azért, mert a tervgazdálkodás ideológiájának sarokkövei 

voltak, hanem azért is, mert szocialista védjegyük azon a feltevésen alapult, hogy csak a 

kommunisták értik a »történelmi fejlődés objektív törvényeit«, és így ők azok, akik a 

társadalomról és az ember »nembeli lényegéről« való egyetlen és végső igazsággal 

rendelkeznek.” Ebből fakadt, hogy a helyes világnézet terjesztésének alapvető eszközeként 

kezelt, s így a társadalom szellemi arculatának kialakításáért felelős szocialista könyvipart 

szigorú ellenőrzés alatt tartották, és a „másfajta igazságot” tartalmazó könyvekre úgy 

tekintettek, mint amelyek a szocialista társadalmi rendet ássák alá.2 A szocialista országok 

többségében nyíltan működő cenzúra intézményei számos művet tiltottak be, tettek 

hozzáférhetetlenné, és adtak ki megcsonkítva vagy az értelmezést erős kontextuális kerettel 

befolyásoló formában. 

A nem hivatalos, cenzúrázatlan anyagok előállítása, terjesztése és fogyasztása – az ún. 

szamizdat irodalom – a szovjet blokk ellenkultúrájának és kulturális ellenállásának 

emblematikus jelensége volt. A szamizdat története során számos határátlépést/határsértést 

követett el. A szamizdatok kultúrájának jellegzetesen transzgresszív gyakorlatai, amelyek a 

pártállam monopolizált információs csatornáin és a cenzúra hatókörén kívül pozícionálták 

magukat, abban a nehezen kontrollálható szürke zónában működtek, ahol a legalitás és az 
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illegalitás, a privát és a nyilvános fogalmai közötti éles különbségtétel jócskán elhomályosult. 

A szamizdat számos esetben egyszerre viselte magán azokat a jegyeket, amelyek a privát és a 

nyilvános szövegek sajátjai, és egyszerre törekedett a hatályos törvények kiskapuit megtalálva 

legális kiadványként feltüntetni magát, miközben a hivatalos szocialista szervek illegálisnak 

bélyegezték. A kezdetben írógép segítségével sokszorosított szamizdat továbbá összemosta 

azokat a szerepeket – az íróét, a szerkesztőét, a terjesztőét és az olvasóét –, amelyeket a modern 

nyomtatás kultúrája jól körülhatárolt módon igyekezett elválasztani egymástól. 

A szamizdat fogalma transznacionális gyakorlatokat foglalt magában, lévén, hogy az 

anyagok áramlása, az előállításhoz szükséges technikák és az azokkal összekapcsolódó 

stratégiák terjedése nem vette figyelembe sem a vasfüggönyt, sem a baráti szocialista 

országokat elválasztó határokat. Ehhez óhatatlanul hozzátartozott az információhordozók 

mediális alakváltásainak sorozata, hiszen a szocialista országokból konspiratív módon (kéz- 

vagy gépiratban, mikrofilmen, kazettán stb.) Nyugatra kijuttatott anyagok nagy része 

különböző intézményekhez, emigrációs műhelyekhez került, ahonnan gyakran rádióadások és 

tamizdat kiadások – vagyis a szovjet blokkból származó szövegek Nyugaton történő 

megjelentetése – révén jutott vissza az anyaországba. A szamizdat így a nemzeti történetírás 

kereteit feszegeti, amennyiben a különböző országok ellenzéki csoportjai közötti párbeszéd és 

az anyagok transznacionális áramlásának vizsgálatát szorgalmazza. A fenti szempontok miatt 

a szamizdat jelensége kiválóan alkalmas arra, hogy a segítségével újragondoljuk a szocializmus 

örökségéről folytatott diskurzus meghatározó fogalmi kategóriáit, kutatásának módszertanát és 

további perspektíváit. 

A dolgozat címében szereplő „írógép” és „utazótáska” természetesen a hidegháború 

időszakának egyik szimbólumává váló szamizdatra vonatkozik, egyaránt magában foglalva a 

jelenség mediális-textuális jellegzetességeit és transznacionális aspektusait. Az írógép a 

szamizdat előállításának és sokszorosításának meghatározó eszközére utal, míg az utazótáska 

egyaránt volt eszköze és metaforája az anyagok terjesztésének és országhatárokon átívelő 

terjedésének. A dolgozat mindenekelőtt e két szempontot szem előtt tartva vizsgálja a magyar 

szamizdat történetének kiemelt fejezeteit, a kádárizmus 1956-1986 közé eső három 

évtizedében. Az alcímben szereplő kádárizmus fogalma arra a belátásra utal, hogy 

Magyarország nem különbözött számottevően más szocialista országoktól és a Kádár-korszak 

inkább a hatalomgyakorlás sajátos magyar módjaként jellemezhető3 – amit a szamizdat 

története megerősíteni látszik. Bár a szamizdatot gyakran tárgyalják a szovjet blokk 
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ellenkultúrájának kontextusában, túlnyomórészt a kulturális ellenállás (cultural resistance) 

kifejezést részesítem előnyben, amely nem puszta szembenállást jelent (mint az ellenkultúra), 

hanem különböző formákat öltő változatos stratégiák, elképzelések és kulturális praxisok széles 

skáláját. E fogalom segítségével jóval összetettebb képet alkothatunk a nonkonformista 

művészetről, a szürke zóna szereplőiről, intézményeiről és termékeiről, valamint a független 

folyóirat- és könyviadás jelenségéről. 

A szamizdat fogalma zavarba ejtően sokszínű jelenségekkel hozható összefüggésbe, ahogy 

azt e disszertáció esettanulmányainak tárgyai és kontextusai is reprezentálják. A magyar 

szamizdat történetének különböző fejezeteit tárgyaló tanulmányok bizonyos értelemben 

valóban széttartóak, de megrajzolják azt a röppályát, amelyet a jelenség Magyarországon – és 

tágabb kontextusban az egész szovjet blokkban – leírt. A földalatti irodalom előállítási 

módjainak fejlődése ugyanis néhány évtized alatt megismételte a kommunikációtechnológia 

szóbeliségről az írásra, és az írásról a nyomtatásra áttérő hosszú évszázados evolúcióját,4 ami 

az érdemben az 1970-es évek második felétől kibontakozó magyar szamizdat esetében a 

nemhivatalos anyagok előállításának és terjesztésének szovjet, ill. csehszlovák modelljétől a 

lengyel modell felé való elmozdulásként ragadható meg. Mindez egyúttal az írógép és az indigó 

használatától a nagyobb hatásfokú nyomtatásig – az ún. „ramkáig” és stencilgépekig – történő 

elmozdulást jelentette, ami egyaránt döntő változásokat hozott az anyagok textualitása és a 

hozzájuk kapcsolódó kulturális gyakorlatok terén. 

A magyar szamizdatot e munka kettős fénytörésben láttatja, választ keresve arra a kérdésre, 

hogy annak története milyen lokális jellegzetességeket és milyen nemzetközi párhuzamokat 

mutat fel a szamizdat jelenségvilágának tágabb kontextusában. E dolgozat esettanulmányai 

mélyfúrások, amelyek a magyarországi szamizdat történetének az 1956-os forradalom leverése 

és annak 30. évfordulója közé eső egyes fejezeteit tárják az olvasó elé. Bár e munka nem 

törekedhetett a korszak monografikus feldolgozására, célja, hogy bizonyos alapkutatások 

elvégzésével hozzájáruljon a második nyilvánosság történetének megszületéséhez, amellyel a 

magyar sajtótörténet máig adós maradt. 

A Körbe nyitott ablakok – A magyar szamizdat késői megjelenésének okairól című fejezet 

az 1956-os forradalom leverése és a kádári konszolidáció utáni időszakot, a „hosszú hatvanas 

éveket” vizsgálja, amelynek során az ország kilépett a külpolitikai elszigeteltségből, és a 

Nyugat felé történő gazdasági és kulturális nyitással radikálisan megváltozott az ország 

információs környezete. E fejezet igyekszik rámutatni arra, hogy a szamizdat és a tamizdat 
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kultúrájának mennyire lényeges elemét képezi a transznacionalitás, hiszen az 1970-es évek 

végéig – döntő mértékben – éppen a megélénkülő nyugat-keleti kapcsolatok tették 

szükségtelenné a szamizdat irodalom széles körű elterjedését Magyarországon. 

A „magyar Szolzsenyicinként” is emlegetett Lengyel Józseffel és nagy port kavart 

regényével, a Szembesítéssel foglalkozó fejezet mindenekelőtt a hatvanas évek politikai 

klímáját mutatja be, a hivatalos kultúrpolitika szereplőinek aggodalmaival, félelmeivel és a 

közbeszéd tabuizált témáival együtt. A Szembesítés megjelenését a szocialista szervek minden 

eszközzel igyekeztek ellehetetleníteni vagy legalábbis késleltetni. Sikerrel: az 1966-ra elkészült 

művet a Kossuth Kiadó csupán 1971-ben jelentette meg, azonban a „bizalmas” vagy „zárt” 

kiadásban, „kéziratként” megjelentett regény csupán néhány száz olvasóhoz jutott el. A regény 

ún. „hivatalos szamizdatként” történő megjelentetése – ahogy másképpen nevezték – egy 

ellentmondásos kiadványt hozott létre, amely egyszerre idézte fel a szamizdatok létmódját és 

materiális tulajdonságait, miközben fenntartotta a szöveg felett gyakorolt állami ellenőrzés 

lehetőségét. E fejezet – rekonstruálva az adott szöveghelyekre épülő korabeli jelentéseket és 

azok konfliktusait egymással – a kádári Magyarországon hivatalosan letagadott cenzúra 

változatos eszközeit és informatív működését mutatja be. A fejezet nem titkolt célja, hogy új 

megközelítésmódot javasoljon a (hazai) cenzúrakutatások számára: egyrészt az olvasást 

prefiguráló kódokként bevonja a kommentárokat a vizsgálat körébe, másrészt a kiadás 

procedúrájára egyeztetési folyamatként tekintve a cenzúrát egy dinamikusan működő és számos 

eszközt igénybe vevő közegként képzelje el. Lengyel József zavarba ejtő alakja 

fenntarthatatlanná teszi a szocializmus örökségéről való leegyszerűsített beszédmódot, amely – 

gyakran az emlékezetpolitikai céloknak megfelelően – az egykori szereplőket az 

antikommunista-kommunista, kollaboráns-ellenálló, tettes-áldozat szembenállásának keretei 

között helyezi el. 

Magyarországon az 1960-as évek második felétől – a politikai szamizdat következő évtized 

végén induló hullámát jócskán megelőzve – számos kísérleti jellegű művészi periodika látott 

napvilágot a hivatalos könyv- és folyóirat-kiadás alternatívájaként. Ezek között különleges 

helyet foglal el a röviden csak Szétfolyóiratként emlegetett, 1972 közepén útjára bocsátott 

kezdeményezés, hiszen azt nem csupán egy underground kommunikációs forma létrehozásának 

kísérleteként, de az egyik első magyar irodalmi-művészeti szamizdatként is számon tartják. Az 

Underground nyilvánosság és a Szétfolyóirat című fejezet e lap terjesztési modelljét, 

esztétikáját és mediális identitását vizsgálja a könyv- és folyóiratkiadást szabályozó jogi 

környezet, valamint Marcel Mauss ajándékelméletének kontextusában, rámutatva a 

Szétfolyóirat közép-kelet-európai párhuzamaira. 



A „Harisnya, ablakkeret és szabad gondolat” című fejezet a magyar szamizdat 

intézményesedésének időszakát tárgyalja a transznacionális diffúzió jelenségének 

kontextusában. Kelet-Európában az 1970-es évek második felétől az ellenzékiség központjának 

Lengyelország számított, ahová több magyar másként gondolkodó is „zarándokutat” tett abból 

a célból, hogy a lengyelországi helyzetről – a Munkásvédő Bizottság, majd a Szolidaritás 

mozgalom tevékenységéről – közvetlen tapasztalatokat szerezzen, és elsajátítsa az ellenzéki 

magatartásformákat, stratégiákat és nyomtatási technikákat. E zarándokutakat a magyar 

második nyilvánosság átstrukturálódása és kiszélesedése követte: 1981-ben kinyitott a 

Budapest szívében működő szamizdat-elosztó hely, a Rajk-butik, megjelent a Beszélő című 

szamizdat folyóirat első száma, és megalakult az AB Független Kiadó. E fejezet döntően a 

lengyel-magyar kapcsolatok tükrében tárgyalja a szamizdatok előállításához és terjesztéséhez 

szükséges tudás transznacionális áramlásának jelenségét, bemutatva, hogy a ramka technika, a 

konspiráció, a nyílt sisakosság és a legalizmus hogyan vert gyökeret a magyar ellenzék 

köreiben.  

A záró esettanulmány, amely a Kísértethangok a múltból – Az ’56-os forradalom 

emlékezete és a Szabad Európa Rádió hallgatói címet viseli, az 1956-os forradalom 30. 

évfordulójára szervezett hivatalos és nem hivatalos megemlékezéseket járja körül. A 

forradalom emlékezete, amely a Kádár-rendszer legerőteljesebben ellenőrzött témájának 

számított, 1986-ban különös erővel támadt fel. A Szabad Európa Rádió műsorait, amelyek a 

mainstream médiában megjelenő visszakeményedő, totális ellenforradalmat hirdető hivatalos 

állásponttal szemben kínáltak alternatívát, sokan hallgatták Magyarországon. E fejezet az 

emlékműsorok recepcióját, valamint a rádióhallgatással összekapcsolódó gyakorlatokat a 

kulturális ellenállás kontextusába helyezve tárgyalja. A hallgatók között ugyanis akadtak 

olyanok, akik a forradalom időszakából származó eredeti hangfelvételeket is sugárzó 

műsorokat magnóra vették és/vagy lejegyezték, de Krassó György révén a rádió 

emlékműsorainak anyaga szamizdat formájában is megjelent Magyarországon. Az 1956-os 

forradalom emlékezetét így a rádió sikerrel közvetítette a vasfüggöny túloldalára, ami 

hozzájárult az állampárt legitimizációs bázisát jelentő eredetmítosz eróziójához, s így közvetve 

a kommunizmus bukásához. 

 


