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DOSZTOJEVSZKIJ 1945 UTÁNI MAGYARORSZÁGI 

RECEPCIÓJA IRODALOMPOLITIKAI ÉS 

KÖNYVKIADÁSTÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN 

 

1. BEVEZETÉS 

Térségünkben nehéz az irodalom és a politika közti határt minden esetben pontosan 

jelezni, sőt talán nem is lehet, így természetesen az is előfordulhat, hogy az irodalomtörténeti, 

kritikatörténeti, eszmetörténeti szempontrendszer túlságosan alárendelődik a 

politikatörténetnek. A politikusok és az értelmiség bonyolult és egymástól kölcsönösen függő 

viszonyrendszerben kapcsolódnak egymáshoz, a politikai hatalomtól való különféle mértékű 

(közvetett, közvetlen vagy éppen távolságtartó) függő viszonyrendszer és ennek 

következményei (megjelenési lehetőség, érvényesülés, megélhetés, öncenzúra) miatt az 

autonómia, a művészi önazonosságuk sérülhet. A művészekkel szemben gyakran 

megfogalmazódik a politikai szerep-, illetve felelősségvállalás igénye, nem egy esetben 

önként politikusi szerepet is felvesznek (vagy némi nyomásgyakorlás révén felvetetnek 

velük), esetleg váteszi szerepet ruháznak rájuk, emellett a nem teljesen autonóm művészek 

esetében az önkéntes politikai szereplés vágya és elvtelen gyakorlata sem ismeretlen jelenség. 

Magyarországon a XX. század változásai révén többször is átrendeződött a politikusok 

és az értelmiségiek, művészek viszonya. Míg 1944–45 táján az értelmiségiek (írók, művészek, 

tudósok) önként vállalták a kultúrmissziós jellegű közszereplést, az ötvenes évek totalitárius 

diktatúrájának következtében a függés okozta kiszolgáltatottság elviselhetetlen mértékű lett az 

alkotó értelmiség esetében. Standeisky Éva írta erről, hogy: „A szálak a hatalom, valamint a 

sáncok mögé beengedett és az újonnan kinevelt értelmiségi elit között oly szorosra fonódtak, 

hogy az alkotó értelmiség zöme már-már fulladozott az egyre elviselhetetlenebbé váló 

kiszolgáltatottságban. Veszélybe kerültek a nemzeti és az egyetemes értékek, torzult az 

alkotók egyénisége: minél intenzívebben vettek részt a közéletben, annál szorosabban kellett 

kötődniük a politikához.”
1
 

                                                           
1
 Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom. 1956-os Intézet Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára, Budapest, 2005, 8. 
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A recepciótörténet tudományos szerepének helyzete eleve sok szempontú 

megközelítést tesz lehetővé,
2
 mivel a recepciótörténet az irodalom, történelem, filozófia 

határterülete, mely segíthet megtalálni az irodalmi mű struktúrájának kapcsolatait a 

keletkezési és a későbbi befogadási korok világával.
3
 „Az irodalomkritika egyelőre csak az 

irodalom egy részterülete, s ennélfogva, ha a kutató gondolati egységgé akarja szervezni 

tárgyát, eseményekért a történész fogalmi rendszeréhez, eszmékért pedig a filozófuséhoz kell 

fordulnia. Még a központibb helyet elfoglaló kritikai tudományok is, mint például a 

szövegkiadás, a „háttér” részleteként eltávolodni látszanak a történelem vagy más, nem 

irodalmi terület felé.”– írta Northrop Frye még 1951-ben.
4
 A klasszikusok újraértelmezésének 

recepciótörténete irodalomtörténeti, művelődéstörténeti társadalmi, politikai rendszer 

szinkrón és diakrón történeteként is értelmezhető, mely már nem szigorú értelemben vett 

irodalmi kutatás.
5
 

Ám ennek ellenére a disszertáció címébe foglalt „recepció” kifejezés Dosztojevszkij 

művei vonatkozásában, bár művelődéstörténeti, kultúrtörténeti vonatkozásait is vizsgálhatjuk, 

elsősorban mégis irodalmi fogalom. Felmerülhet a kérdés, hogy a dolgozat, amely elsősorban 

az irodalomról, az orosz író műveinek értékeléséről való gondolkodás történetét vizsgálja, 

miért hangsúlyozza a címválasztásban az irodalompolitikai szempontrendszer elsőbbségét? A 

válasz erre a kérdésre az lehetne, hogy a politikai eseménytörténet ismerete elengedhetetlen a 

kor folyamatainak megértéséhez, mert a Kádár-rendszerben a(z) (irodalom)politikai 

berendezkedés, intézményrendszer és az irodalmi, tudományos diskurzus változása 

nagymértékben meghatározta az irodalomról való beszéd feltételeit. A Központi Bizottság, 

Politikai Bizottság, Agitációs és Propaganda Bizottság, Kulturális Elméleti Munkaközösség, 

                                                           
2
 Dionýz Ďurišin: Összehasonlító irodalomkutatás. Gondolat, Budapest, 1977.  

3
  Borisz Tomasevszkij: La nouvelle écolé de l’histoire littéraire en Russie. Revue des études slaves, 1928, 238-

239. című művét idézte Gerard Genette (1966): Strukturalizmus és irodalomkritika. Ford. Horváth Miléna. In:  

Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.). 2001, 553. „Az irodalmi fejlődés mechanizmusa – mondja B. 

Tomasevszkij, végigkísérvén a formalista kutatásokat ebből a szempontból – lassanként a következőképpen 

pontosodott: nem mint egymást felváltó formák sorozata mutatkozott, hanem mint az irodalmi folyamatok 

esztétikai funkciójának folyamatos változása. Minden mű az irodalmi környezethez képest alakul, és minden 

elem a mű egészéhez képest. Az az elem, amelynek egy meghatározott értéke van egy adott korban, teljesen 

megváltozhat egy másik korszakban. A groteszk formák, amelyek a komikum forrásai voltak a klasszicizmus 

koráig, a romantika idején a tragikum forrásává váltak. A funkció állandó változásában mutatkozik meg az 

irodalmi mű elemeinek igazi élete.” 
4
 Northrop Frye (1951): Az irodalom archetípusai. Ford.Fejér Katalin. In: Modern irodalomtudomány 

kialakulása. Szöveggyűjtemény. Szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 440.  
5
 „Amikor tehát egy társadalmat tanulmányozunk, egyéb dokumentumok mellett tanulmányozhatunk irodalmi 

szövegeket is. De a szigorú igazság-összefüggés hiánya igen óvatossá kell hogy tegyen: a szöveg éppúgy 

„tükrözheti” a társadalmi életet, mint pontosan az ellentétét. Az ilyen látásmód teljességgel jogosult, de kivezet 

minket a poétika területéről: ha az irodalmat minden egyéb dokumentummal azonos síkra helyezzük, magától 

értetődően lemondunk annak a számbavételéről, ami irodalommá teszi.” Tzvetan Todorov (1967): Poétika. Ford. 

Angyalosi Gergely. In: I.m. 2001, 584. 
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stb. mellett a politikusok többször és rendszeresen, előíró módon, sőt apró részletekbe 

merülően nyilatkoztak irodalmi kérdésekről, amely 1945 előtt nem volt jellemző ezen a 

szinten, vagy ha mégis előfordult, akkor sem feltétlenül követte az irodalomkritikai nyelv 

ehhez fogható megváltozása. 

A Kádár-korszak irodalompolitikája nyelvezetének, a szocialista kritikai nyelvnek a 

bevezetése, az irodalomról való beszéd átalakításának feltétele már korábban, az 1950-es 

években megindult folyamatok révén megteremtődött. Az irodalompolitika, az 

irodalomtudomány kérdésfelvetéseinek, a kritikai nyelvnek és az irodalmi kánonnak a 

nagyobb arányú változásai 1956-ban, az SzKP XX. kongresszusa után kezdődtek, de a 

forradalom leverése miatt megtorpantak. A marxizmus-leninizmus ideológiai közege – annak 

ellenére, hogy egységesíteni volt hivatott a(z) (irodalom)tudományos nyelvhasználatot – 

mégsem segítette a megértést, mert a világot teljesen átszemantizálta: a beszédben, szövegben 

minden szónak mögöttes politikai jelentést tulajdonított, mivel a világot megismerhető és a 

marxista–leninista kód által megfejtendő rejtvényként láttatta. A félreértelmezés lehetőségére 

már a kódelsajátítás útjának esetlegessége is lehetőséget adott, mert sok esetben gyorstalpaló 

kurzusok és kommunista önképzőkörök szellemileg nem feltétlenül kiemelkedő képességű 

vezetői révén történt az elsajátítása. Az irodalompolitika és a szocialista-realista 

elvárásrendszer szintén folyamatos mozgásban volt.
6
 Emellett a kód nem volt egységes, 

folyamatosan változott az, hogy mit gondol a marxizmus egy-egy jelenségről. 

A magyar irodalomtudomány, esztétika és irodalompolitika terminológiai vitáinak 

célja a marxista-leninista ismeretelméletnek megfelelően a szavak és jelentések végleges 

rögzítése lett volna, ugyanakkor a fogalmak sokszor egyre érthetetlenebbé váltak a politikai 

értelmezési mozgástér tágítását vagy épp szűkítését célzó szándékok nyomán, s az aktuális 

diszkurzív szituációban ugyanazon terminus „jelentésének” meghatározásához esetről esetre 

mindig egy az örök érvényűség igényével fellépő „dekódolás” volt szükséges. Az értelmezői 

mozgástér a legszűkebb politikai elitet szolgálta: ha a mű többféle értelmezés felé nyitott, 

akkor egyszerre valósítható meg az író és az értelmező ellenőrzése. Hiszen a jelentés 

rögzítését, azonosítását feladataként tudó mindenkori cenzoroknak azzal is számolniuk kellett, 

hogy ha rendszerellenesként értelmeznek egy a „formai” követelményeknek látszólag 

megfelelő művet, ők maguk is felelősségre vonhatók lesznek. A Kádár-rendszerben az 

ellenőrzés az irodalom területén úgy valósult meg, hogy kellőképpen homályos és 

ellentmondásos feltételrendszert állítottak fel, melynek nem lehetett megfelelni, ezáltal 

                                                           
6
 Scheibner, I.m. 10. 
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bármikor bárkit felelősségre lehetett vonni. Ezentúl szűk, ám plurális mezőt tartottak fenn, 

melyen a kulcsfogalmakra és a művekre vonatkozóan egyaránt többféle értelmezés volt jelen, 

anélkül azonban, hogy ezt a rejtett pluralitást bevallották volna, sőt az „egység” folyamatos 

hangsúlyozásával el is fedték azt. Magyarországon a kádárista művelődéspolitika 

működtetésének ezt a politikai technikáját már a sztálinista rendszer is alkalmazta, de 

Hruscsov fejlesztette tökélyre, mely egyben arra is rámutat, hogy a sztálinizmus gyakorlatából 

a Kádár-rendszer – minden önelhatároló kísérlete ellenére – jelentős mértékben merített.
7
 

Annak ellenére, hogy a nagypolitikai, külpolitikai eseményeket nem fordíthatjuk le 

egyértelműen az irodalomtörténet szintjére, mégis nagymértékben befolyásolták azokat, 

emellett a köztes „fordító” szinteknek, az állami, irodalmi intézményeknek, kiadóknak, 

sajtónak is nagy szerepe volt. Ezen túl a hétköznapi élet is beavatkozott a történésekbe, mert a 

leírt utasítások és azok gyakorlati szinten való megjelenése sem esett feltétlenül egybe, az 

ideálok nem vagy ritkán valósultak meg vegytiszta formában: többször eltértek a nagyon 

irányzatos elvektől, mert az egyéni belátás inkább az életszerűség mellett döntött. Adott 

esetben a politikai elvárásokkal szemben adódhatott alternatív lehetőség a kockázat 

vállalásával egyéni interpretációkra, de épp emiatt ezek a döntések nem vagy igen kevéssé 

dokumentálhatók. 

De amellett, hogy a Kádár-rendszerben a politika döntően átalakította, beszűkítette az 

irodalomértés legitim módját, a politika szempontrendszere nem volt állandó jellegű, amelyre 

mozdíthatatlan viszonyítási rendszerként lehetett volna tekinteni. A politikai elvárások 

vertikálisan, időben is változtak, de horizontálisan sem voltak mindig egyneműek. A 

különféle tapasztalati és társadalmi háttérrel, eltérő képzettséggel, képességekkel, 

érdeklődéssel rendelkező politikusok között gyakori volt a rivalizálás, mely az adott politikai 

irányvonal aktuális értelmezésében is megjelent. Emellett a többszörös és „kvázi”
8
 

nyilvánosság különféle szintjeinek ismerete meghatározta az információkhoz való hozzáférést 

és fordítva, mely pozícionális különbségeket okozott a párton belül. A centrum-periféria 

politikai érdekei sem egyeztek meg feltétlenül. Abban is eltérések mutatkozhattak, hogy az 

elvi iránymutatást kik, mikor, hol, hogyan ültették át gyakorlatba: a központi, politikai vezetés 

és az állami, minisztériumi irányítás, a kiadók vezetésének hármassága között a felelősség 

kérdésében voltak ellentétek. 

                                                           
7
 I.m. 10. 

8
 Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Magvető, Budapest, 1998, 132. 
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A szovjet politikai tér, és ennek függvényében a kultúrpolitika sem volt teljesen 

monolit rendszerbe ágyazva, s ahogy a kulturális ellenőrzés sem volt a szó szoros értelmében 

totális, úgy a különféle politikai érdekcsoportok küzdelme a hatalomért hagyott némi 

mozgásteret a kulturális szférában tevékenykedők számára annak ellenére, hogy a szocialista 

realista kritikai szótár segítségével fogalmazták meg esztétikai programjukat.  

Félreértésekre adott okot az elvek gyakorlatba ültetésénél az elvek előadásának adott 

esetben kompromisszumos megfogalmazásmódja, vagy épp ellenkezőleg: Kádár János 

egyszerűen megfogalmazott irodalompolitikai iránymutatása hogyan alakítható át a párt 

bonyolultabb rendszerű elvi álláspontjává. Ennek következtében gyakran megtörtént az, hogy 

az idők folyamán a hangsúlyeltolódások következtében egymással összeütközésben levő elvi 

álláspontokat fogalmaztak meg különböző időpontokban. A politikai irányvonal, az 

események politikai megítélése akár visszamenőlegesen is módosult, mely lehetőséget adott 

arra, hogy a legszűkebb elit a politikai vonaltól (mely aktuálisan változhatott) eltérő 

politikusokat sakkban tarthassa, büntethesse.
9
 

Kádár János – az 1980-as évek első feléig konzekvensnek nevezhető – egyértelműnek 

tűnő, fésületlenebb mondatokból álló kinyilatkoztatásaiban érzékelhető az a komoly utópikus 

hit, hogy a kultúrával, irodalommal a tömegek tudatát lehet alakítani, közelíteni (vagy szinte 

kicserélni) a szocialista tudatforma felé, illetve, hogy a társadalom műveltségi állapotát 

értékes könyvek kiadásával lehet emelni. Talán ennek is köszönhető, hogy a Kádár-korszak 

puha diktatúrájának időszakában rendkívül sokszínű, tartalmi minőséget szem előtt tartó 

könyvkiadást hoztak létre – felülről irányítottan. 

A dolgozat első fele a fentiek értelmében Dosztojevszkij recepciótörténete 

kultúrpolitikai kontextusrendszerének feltárásával foglalkozik. Az 1945 utáni 

recepciótörténetről nem lehet úgy beszélni, hogy az adott kor kultúrpolitikáját, és az 

irodalompolitika alakítását mozgató szándékokról ne legyen alapos áttekintésre lehetőségünk, 

hiszen 1945 után – igaz, eltérő mértékben – a politika rátelepedett az irodalomra. Ebből 

következően a disszertáció első nagyobb egységében a politika-, irodalom- és 

könyvkiadástörténet segítségével fel szeretnénk vázolni azt a kiadáspolitikai hátteret, mely a 

magyarországi 1945 utáni Dosztojevszkij befogadástörténet alakulását befolyásolta. 

                                                           
9
 Scheibner Tamás szerint Révai József irodalompolitikai irányítása a legjobb példa arra a gyakorlatra, hogy 

eleinte nem fedték fel az elképzeléseiket, hagyták, hadd próbálják alsóbb szinten értelmezni az elvárásokat, majd 

később tisztázva a helyes irányt, az elhajlókat is könnyen meg tudták „találni”. Scheibner, 2014, 10. 
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A Kádár-korszak irodalompolitikai elképzeléseinek belső ellentmondásai a korábbi, 

sztálinista diktatúra időszakában elindult folyamatok megítélése köré csoportosulnak: mit 

folytassanak, illetve mit vessenek el, hogy a rendszer folyamatosan változó önazonosságának 

látszatát fenntartsák? A történettudományban a kommunista rendszer konszolidációjának 

vagy restaurációjának vitájával kapcsolatban meggyőző Kalmár Melinda érvelése, amely 

szerint az 1956–1962 közötti represszív, elnyomó időszakra az (irodalmi) „szanálás” kifejezés 

alkalmasabb, mivel a konszolidáció meghatározás elfedi a korábbi működés teljes csődjét, a 

restauráció meghatározás pedig nem pontos, mert a Rákosi-rendszert nem akarta 

visszaállítani.
10

 Az 1957–1962 közötti politikai átalakítás egybeesett a hivatalos irodalmi élet 

meghatározó intézményei kialakításának időszakával, az intézkedések visszafordíthatatlan 

változásokat eredményezve meghatározták a későbbi, konszolidált működést.
11

 

A könyvkiadástörténeti háttér keretében egy fejezet erejéig végigtekintünk a Kádár-

korszakban a megjelentetett nyugati (angol, amerikai) és szovjet (orosz) művek számának és 

példányszámának arányain. A kiadáspolitikai intézkedések a Kádár-korszakban 

meghatározták a világirodalom megjelentetésében a nyugati (és amerikai) világ és a szovjet 

(orosz), népi demokratikus államok irodalmának éppen aktuális arányszámát: az 1970-es évek 

közepéig címek tekintetében az angol-amerikai címek száma csak 80-90%-a lehetett csak a 

szovjet (orosz) címekének.  Példányszám terén viszont az angol, amerikai, francia művek 

száma majdnem kétszerese volt a szovjet (orosz) példányszámoknak.
12

  A korra jellemző, 

hogy a fordítások példányszáma eleve nagyobb volt a magyar irodalmi alkotások 

példányszámához képest. Az 1970-es évek elején a szovjet–magyar kultúrpolitikai 

kapcsolatokban feszültség mutatkozott, mely abban is megnyilvánult, hogy a szovjet fél 

elégedetlen volt a szovjet irodalom magyarországi megjelentetésével. Az 1970-es években 

gyakori volt a könyvkiadásra vonatkozó állásfoglalásokban annak a követelése, hogy növeljék 

a szovjet és népi demokratikus államok irodalmának magyarországi kiadását. Az ennek 

hatására bekövetkezett irodalompolitikai intézkedések következtében a szovjet irodalmi 

jelenlét növekedése terén elért sikereiket már 1975-ben rögzítették, de 1977-re mégis 

kiegyenlítődött az angol-amerikai és a szovjet (orosz) világirodalmi jelenlét cím szerinti 

arányában meglevő – eddig az utóbbi túlsúlyát mutató – küzdelem. 

                                                           
10

 Kalmár, 1998, 12. Ugyanitt: „Elsőrendű fontosságúnak tartotta viszont, hogy a csődbe ment kommunista 

uralmat átalakított, működőképes formájában újrateremtse, és működését nagyobb megrázkódtatás nélkül hosszú 

távon biztosítsa, vagyis szanálja.” 
11

 Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956–1963. (Dokumentumok). Szerk. Cseh Gergő 

Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 17. 
12

 Varga Alajosné, Dr.: A magyar könyvkiadás 30 éve 1945–1974. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 

Egyesülése, 1975, 29. 
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A kiadáspolitikai háttér tárgyalását követően a dolgozat második felének célja 

Dosztojevszkij Magyarországon kiadott műveihez kötelezően írt elő-utószavak vizsgálatán 

keresztül bemutatni a Kádár-rendszerben Dosztojevszkijről, műveiről alkotott kép 

alakulásának folyamatát. A disszertáció kiinduló hipotézise az volt, hogy az adott korban a 

kiadott művek mellé írt elő-utószavakból felépíthető Dosztojevszkij sajátságos 

szempontrendszerű befogadástörténete. 

Munkamódszerünk többrétű volt: elsőként áttekintettük az általános művészeti, 

művelődéstörténeti, irodalompolitikai, oktatási, kiadáspolitikai, könyvkiadástörténeti MSZMP 

KB, PB irodalompolitikai határozatokat, az Agitációs és Propaganda, Kulturális, 

Művelődéselméleti Munkaközösségek irányadó szakmai utasításait, majd ezen 

háttérdokumentumok segítségével értékeltük a Dosztojevszkij-művek kiadásaihoz írt kísérő, 

értelmező jellegű szövegeket, melyek egybevetése sok izgalmas kultúrtörténeti, 

eszmetörténeti összefüggésre világított rá.  

A dolgozat mindebből következően sok dokumentum alapján épül fel, ezért 

helyenként szükségesnek tartottuk a korszak minél hiteles képének megrajzolásához az 

idézeteket és a művek mellé írt különféle szemléletű szövegeket egymással „beszéltetni”. A 

mikroszkopikus nézőpontban megjelenő határozatok tükrében a nagy folyamatok kicsit 

másképp látszanak, sőt olyan folyamatok is érzékelhetők, melyek nagy távlatból nem (úgy) 

vehetők észre. Erre a bonyolultabb látásmódra szükségünk van, hogy a túlzott általánosítást, 

leegyszerűsítést elkerüljük, illetve a párthatározatok egymással való összevetése révén 

megmutatkozó tarkaság, sokszínűség csak ezáltal érzékelhető. 

Az irodalom életében minden irodalomtörténeti korszakban nagy jelentősége van a 

jelenbeli vagy az előző korszakokbeli külföldi irodalmakkal való kapcsolatoknak, melyek 

kutatása bonyolult és szélesebb körű vizsgálatokat feltételez.
13

 A recepciótörténet kutatása az 

irodalmi módszerek, nézetek, irodalomról való gondolkodás kölcsönös közvetítésének, 

irodalomszociológiai kutatások vizsgálata mellett a művek közötti párbeszédet, intertextuális 

viszonyrendszerek, befogadástörténet alakulásának kutatását is jelenti. A fogadtatáshoz képest 

tágabb jelentésű hatás szó értelmében nem vállalkozhatunk Dosztojevszkijnek a magyar 

irodalom egészére (életére és alakulására) való teljes hatásgyakorlás vizsgálatára, illetve 

annak felmérésére, hogy Dosztojevszkij milyen mértékű nyomot hagyott a magyar irodalom 

egy-egy alkotójának szemléletében, gondolkodásmódjában, műveinek eszmei 
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 Erről a témáról részletes kifejtést ad Dionýz Ďurišin: Összehasonlító irodalomkutatás. Gondolat, Budapest, 

1977. 
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mondanivalójában. A dolgozat nem kísérli meg Dosztojevszkijről írt tanulmányok, 

monográfiák, cikkek, előadások összességének értékelését, nem tudjuk áttekinteni 

Dosztojevszkij műveinek hatását a színházi életre, filmekre, képzőművészeti alkotásokra 

vonatkozóan sem.  

Dosztojevszkij recepciótörténetének a XX. század első és második fele közötti 

különbségek és hasonlóságok összevetését követően a recepciókutatás módszereinek széles 

körén belül is egy szempontrendszert, az író műveihez írt elő-utószavakat vizsgálva tekintünk 

végig a művekhez írt kísérő szövegek értelmezése segítségével megrajzolható Dosztojevszkij-

recepciótörténet Kádár-korszakbeli folyamatán. 

Miután 1945 után a kor hivatalos magyar (kultúr-, irodalom-) politikája igazodott a 

szovjet elvárásokhoz, 1949 és 1956 között nem jelent meg Dosztojevszkij-mű vagy részlet (az 

ekkor leggyakrabban kiadott két partizánregény világát a I. melléklet mutatja be). 1949-től 

egytankönyves rendszert vezettek be, az 1951-ben kiadott gimnáziumi tankönyvben 

Dosztojevszkij nem szerepelhetett. A Bűn és bűnhődés 1955-ös moszkvai megjelenését 

követően 1956–57-ben engedélyezték a szerző műveinek gyűjteményes kiadását, ennek 

hatására Magyarországon is elkezdték közölni az orosz író bizonyos alkotásait 

kommentárokkal ellátva, bár az 1957-ben átdolgozott tankönyvben Dosztojevszkijről 

továbbra sem esik szó. Dosztojevszkij műveinek rehabilitációja Magyarországon 

beleilleszkedett a Sztálin halála utáni enyhülési politika kulturális következményeinek sorába, 

a két nagyhatalom által formált koegzisztencia gyakorlatába, illetve az 1956-os forradalmat 

követő új értelmiségi megegyezés folyamatába, melyet kívülről nagyon felgyorsult technikai 

és tudományos fejlődés vett körül. 

Dosztojevszkij művei közül a politika számára elfogadhatókat jelentették meg, ezek 

közül a legjelentősebbnek tartott alkotás a korai Kádár korszakban is a Bűn és bűnhődés című 

regény volt. Általában elmondható, hogy a korai Kádár-korszakban Dosztojevszkij bizonyos 

írásait visszás jellegűnek ítélték, különösen a Feljegyzések az egérlyukból, a Bűn és bűnhődés, 

A Karamazov-testvérek, de leginkább A kamasz, Az író naplója, az Ördögök és A hasonmás 

című műveket. Az utószavak az életút vázlatos ismertetésével kezdődnek, az író egyéniségét 

kuriózumnak tekintették, de gyakran kiemelték azt is, hogy Dosztojevszkij tehetsége az élet 

sötét oldalának ábrázolásában nyilatkozik meg legfőképpen. Hangsúlyozták a szereplők 

szélsőséges személyiségrajzát, amelyet általában összekötöttek az író betegségével, mely 

burkolt elítélést fejezett ki (ez főként az Ördögök című alkotásra, illetve A kamasz című 

regény egyes vonásaira vonatkoztatható). Különösen a korai kisprózáját interpretálták 
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életrajzi adalékként, melyekben kiemelték az e korban hangsúlyosnak tartott momentumokat: 

nyomorúság, apja kegyetlensége és halála, örökség elpazarolása, szegénység, epilepszia, 

játékszenvedély, illetve Petrasevszkij utópista szocialista köréhez tartozás és a tízévi 

száműzetés,
14

 ahonnan a legtöbb regényalakját származtatták. A Dosztojevszkij műveivel 

szembeni túlzott kritika másik oka volt az is, hogy a nyugat-európai irodalomtudomány 

értékítéletében Dosztojevszkij nagy népszerűségnek örvendett, misztikusnak tartották, aki a 

szenvedés, alázatosság filozófusaként megbékélést ajánlott a forradalmiság ellenében. 

Az 1960-as évek elején Dosztojevszkij műveinek újabb reneszánsza indult el, a kísérő 

szövegek marxista irodalomkritikai vélekedése Dosztojevszkij műveiről nem volt egységes. 

Az irodalompolitikai dokumentumok dialógusaiból következik, hogy ritkán voltak 

egyértelműen megítélhetők a folyamatok, úgy a Dosztojevszkij-művek befogadástörténetében 

is az elő-utószavak sokszólamúságukról tesznek tanúbizonyságot. A többféle nézőpontú 

kísérő szövegek sokféle hangot képviselnek, melyek egymással inkább párbeszédet 

folytatnak, s nem érdemes ideológiai hierarchiából fakadó ellentéteiket egymás ellen 

kijátszani, hanem épp a sokféleségük az értékük. Sőtér István magyar- és világirodalmi 

tájékozottsága, Török Endre filozófiai, teológiai kérdésfelvetése, Fehér Ferenc filozófiai, 

pontos kérdésfeltevései egymással dialógusban vannak, és érdekes megfigyelni Bóka László 

zárt, ortodox jellegű gondolkodásmódját is. Ahány különféle hang, szempontrendszer, annyi 

kérdésfelvetés és (koronként is) más értékek megfogalmazása, melyekre a szövegek 

rámutatnak. A kísérő szövegek egymással (egy időben és egymásutániságban is) dialógusban 

állva összetett kép gyanánt mutatják be a magyarországi Dosztojevszkij recepciótörténetet. 

Az 1970-es évektől kezdve a könyvkiadásban gyakoriak lettek az (pl. életmű) 

sorozatok. Dosztojevszkij 1960-as évekbeli újrafelfedezése következményének tekinthető, 

hogy az Európa Kiadó gondozásában megjelenhetett az orosz író legtöbb művének (1930-as 

évek utáni első) újrakiadása a Radványi Ervin szerkesztette Magyar Helikon sorozatban, 

melyben korábban tiltott művek (kisebb példányszámban) is napvilágot láthattak (például a 

Feljegyzések az egérlyukból vagy az Ördögök című alkotások). A 1970–80-as évekről szóló 

fejezet keresi annak okait, hogy az író 1960-as évekbeli reneszánszát követően, az 

újraértelmezések iránya s egyáltalán az a nagy szellemi hatás, melyet ekkor gyakoroltak 

Magyarország szellemi életére Dosztojevszkij művei, miért nem folytatódott ily mértékben az 

1970–80-as évek közművelődési szemléletében, a Bakcsi György készítette ismeretterjesztő, 

népszerűsítő jellegű megközelítésekben. Az 1960-as évek elejétől megjelenő, szellemében és 

                                                           
14

 Ebből négy év a fegyház időszaka, a többit katonai szolgálatban töltötte Omszkban és Szemipalatyinszkban. 
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irodalomtudományi jellegében is újító (az ekkor írt kísérő szövegek szemléletében megjelenő) 

irodalmi törekvések az 1970-es években az egyetemi kutatásban, oktatásban éltek inkább 

tovább. Emellett az 1960-as évek derekától kezdve Magyarországon egyre erőteljesebben 

voltak érzékelhetők a fokozatos politikai enyhülési folyamat következtében a nemzetközi 

trendek: Dosztojevszkij nyugat-európai recepciótörténetének, az orosz értelmiségi elit 

tudományos munkáinak, a Mihail Bahtyinnal megjelenő új Dosztojevszkij-kultusznak a 

hatásai. Az 1978-as nagy tantervi reform révén keletkezett új gimnáziumi irodalomtankönyv-

család harmadik osztályos kötetének Dosztojevszkij-képén mindkét utóbb említett folyamat 

pozitív jelenléte kimutatható (az orosz irodalom 1960-as és 70-es évekbeli gimnáziumi 

tanításának emlékeire a II. melléklet nyújt kitekintést). 

Az 1989-es rendszerváltozást követően a magyar könyvkiadás gyakorlata oly 

mértékben változott meg az eddig tárgyalt korszakhoz képest, hogy a korábbiakban 

részletezett problémák, fogalmak szinte egyáltalán nem értelmezhetők jelen kontextusban. A 

mindenki számára hozzáférhető szövegek rendkívül sokszínűek, de az irodalmilag értékesnek 

nevezhető alkotások szinte elvesznek a kiadott könyvek sokaságában.  

A fent vázolt háttér segítségül szolgálhat annak megértésében, hogy az 1945–1957 

között leggyakrabban kiadott szovjet-orosz írók esetében az első tizenkét név között miért 

nem szerepel Dosztojevszkij neve, majd 1957-től kezdődően lassú fokozatossággal miért 

adják ki egyre több művét, illetve az 1960-as évek elejétől miért kezdődik el Magyarországon 

az orosz író műveinek újrafelfedezése, újraértelmezése. A változó irodalompolitikai értékrend 

az író művészetének csak bizonyos vonásait állította előtérbe, a Kádár-rendszer számára 

nyilvánvalóan elfogadhatatlan jegyeket az irodalompolitika az 50-es évek végén elítélte, 

későbbiekben, a 60-as és 70-es években megengedhető botlásnak minősítette, majd a 90-es 

években szinte próféciákként fedezte fel újra. 
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2. IRODALOMPOLITIKA 1945–1989 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON 

2.1. Az irányított irodalompolitika rendszere 

Az 1945–48 közötti koalíciós kormányzás az átmenet időszaka a korlátozott 

demokráciából az egypárti diktatúrába. A második világháború utáni megállapodások, a 

Szovjetunió érdekei 1945–47 között még korlátozták a szovjet gyakorlat teljes magyarországi 

átvételét, ezért Moszkva ekkor még antifasiszta népfrontpolitikát javasolt, viszont az 

érdekszférához tartozás helyzete lehetőséget teremtett a kommunista pártnak a hatalom 

megszerzésére. A Szovjetunióban a Tájékoztató Iroda 1947. szeptemberi létrejötte jelezte a 

sztálinizmus jellegének megváltozását: a népfrontos politikát felváltotta a mindenben 

Moszkvához igazodó, centralizációs jellegű birodalmi politika. 1947 második felétől 

bekövetkező események, a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülése révén létrejövő 

(egészen 1989-ig tartó) pártállami rendszer léte megváltoztatta a szellemi élet feltételeit, az új 

művészetpolitika teljes mértékben alárendelődött a két munkáspárt egyesülése után a 

kommunista párt elvárásainak. Mindebből következik a korszak alapvető jellegzetessége: 

Moszkva határozza meg a magyarországi politikai események irányát.  

2.2. A kultúra államosítása 1945–1956 között 

Az 1948–1956 közötti, ötvenes évek elnevezéssel is illetett korszak kulturális életének 

alapvető vonása a központosítás, államosítás, a kultúra irányítottsága, és ennek szerkezete, 

mely az államszocialista időszakban végig fennmaradt: az állami és pártirányítás (MDP, 1956 

végétől MSZMP) centralizált és bürokratikus kettős rendszere. A kultúrára vonatkozó 

politikai döntések főként a párt különböző irányító testületeiben, a Központi Vezetőségben, a 

Politikai Bizottságban, a Titkárságban és a Szervező Bizottságban születtek.
15

 A 

művelődéspolitikai irányítás kettős mechanizmussal működött: az általános célokat, elveket a 

párt testületei fogalmazták meg, az állami szervek feladata pedig az operatív irányítás volt.
16

 

Nyilvánosságra hozott vagy titkosított párthatározatokban (KB, PB) foglalkoztak 

kultúrpolitikai, irodalmi, irodalomelméleti kérdésekkel. Nagyon részletes utasítások 

formájában írták elő a tennivalókat az államtól függő intézményeiknek, a könyvkiadás 

tekintetében a Minisztériumnak, majd a Kiadói Főigazgatóságnak, Írószövetségnek, 

                                                           
15

 Drabancz M. Róbert, Fónai Mihály: A magyar kultúrpolitika története 1920–1990. Csokonai Kiadó, Debrecen, 

2005, 121.  
16

 Drabancz, Fónai, 2005, 149. 
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kiadóknak, szerkesztőségeknek. Emellett szerzői kollektívák, munkaközösségek 

tanulmányaikban elemezték a fennálló helyzetet, kijelölve az újabb célokat, melyeket ismét a 

kör bezárulásával pártszinten döntöttek el. 

Az 1948-as év (korabeli szóhasználattal a „fordulat éve”) végétől indult 

Magyarországon a szovjetizálás. A változás nem előzmények nélküli, mert az MKP (Magyar 

Kommunista Párt) már korábban „támadást” indított a pártok, kulturális egyesületek ellen 

azok felmorzsolódása érdekében.
17

 A sztálinista ideológia szigorodásának következménye 

volt a kultúra irányítóinak lecserélése. Lukács György művészeket orientáló szerepét
18

 egy 

rövid időre Horváth Márton vette át,
19

 aki már 1947 decemberében úgy fogalmazott, hogy aki 

nem a kommunisták híve, az ellenség, ennek megfelelően a párton belül ideológiai 

tisztogatást javasolt. „Az egyes szakaszokban szerephez juttatott figurák az újabb 

iránymódosuláskor gyakran feleslegessé váltak: egy időre süllyesztőbe kerültek, hogy 

alkalomadtán újra színre léphessenek. Ahogy Rákosi 1949 nyarán fogalmazott: a polgári 

származású, értelmiségi foglalkozású kádereket irányíthatóbb munkás- és parasztfiatalokkal 

                                                           
17

 Az iskolarendszer átalakítása előrevetítette a hatalom államosítási szándékát, az egyházi intézményrendszer 

felszámolását. 
18

„A magyar kommunista vezetőknek pártjuk megalakulása (1918) óta immár a sokadik fordulatot – szellemi 

salto mortalét – kellett végrehajtaniuk. Az ügyes és tapasztalt Révainak ekkor még sikerült az »ugrás«, Lukács 

György azonban 1949-ben a rosszul teljesítő mellőzöttek – bűnbakok – közé került.” Standeisky, 2005, 129. 

„A párton belül Lukács György jobboldali, revizionista nézetei akadályozták leginkább, hogy a „fordulat éve” 

után a kultúra és irodalom területén következetesen végrehajtsuk a szocialista forradalom feladatainak megfelelő 

fordulatot…Lukács György opportunista politikai koncepciójának megfelelően, amely a népi demokrácia 

fejlődését meg akarta állítani a polgári demokratikus szakaszon, a magyar irodalmat nem a szocialista realizmus 

megteremtésére, hanem a polgári demokrácia célkitűzéseinek megfelelő ún. „nagy realizmus”-ra orientálta…úgy 

most az új magyar irodalom elé példaképül nem a szocialista realizmust, a szovjet irodalom kimagasló 

alkotásait,a hazai és nemzetközi proletárirodalom hagyományait állította, hanem a polgári kritikai realisták 

(Balzac, Tolsztoj) „nagy realizmusát…Lukács György revizionista esztétikai nézeteinek gerince az irodalom és a 

művészet pártosságának tagadása volt. Lukács nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a „pártokban szinte 

mindig létező, nemegyszer uralomra jutó szektaszellem” összeütközik a költészettel.” A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973., sajtó alá rendezte 

Vass Henrik és Ságvári Ágnes, 323. (A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről, Tézisek, 319–

341. Társadalmi Szemle 1959. február.) 
19

 Horváth Márton a kommunista vezetők azon csoportjához tartozott, akik itthon éltek illegalitásban, 

idegenkedtek a népi íróktól, nagyon harciasan gyökeres fordulatot akartak minden területen, minél hamarabb 

visszatérni az 1919-es Tanácsköztársaság eredményeihez, közvetlen munkásirányítást, valódi proletárdiktatúrát 

szerettek volna. „Az a Horváth Márton, aki 1945-ben Derkovits grafikájával, a tüzes trónra ültetett Dózsával 

riogatta a vidék népét (a plakátként terjesztett grafikán Dózsa mellére az volt ráégetve: büdös paraszt), Dési 

Huber Istvánt és József Attilát állította példaképül az írók, művészek elé, 1949-ben Petőfit tette lobogóvá, akiről 

– A. Szurkov szovjet költő és írószövetségi főtitkár nyomán – azt állította, hogy a Szovjetúnióban, »a testet öltött 

szabadság országában«  ő a legnépszerűbb idegen költő, akinek költészete ahhoz a világirodalmi szellemhez áll 

közel, melynek kiteljesítője a szovjet költészet.”  Standeisky, 2005, 138. „Az ő írásaiból rekonstruálhatók 

leginkább a hivatalos irodalompolitikába átemelt proletárirodalmi elemek: az építéscentrikusság, a 

jövőorientáltság, a közérthetőség, a tervszerűség, az agitatív jelleg. Horváthból azonban nem lett a 

magyarországi proletkult ideológusa […] elsősorban azért nem, mert 1949-ben Magyarországon már »megérett a 

helyzet« a szovjetunióbeli »szocialista realizmus« fogadására. »Nálunk a szocialista realizmus, a pártirodalom 

elvének győzelme érdekében nem kell a proletárírókat mint harci csoportot és irányzatot, külön megszerveznünk, 

a szovjet irodalom ún. RAPP-korszakát mi átugorhatjuk« – írta a politikai, ideológiai változásokra érzékeny 

Révai.” Standeisky, 2005, 137. 
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kell felváltani.”
20

 Bár a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
21

 változatlanul működött 

Ortutay Gyula vezetésével 1949. június 11-ig, amikor leválasztották a VKM-ről az ilyen 

formában 1956. december 31-ig működő Népművelési Minisztériumot. A népművelési 

miniszter 1949. június 11-től 1953. július 4-ig a „magyar Zsdanov”nak is nevezett Révai 

József volt. Az általa vezetett minisztérium feladata, illetve a magyar kultúrpolitika célja a 

kulturális forradalom megvalósítása volt, melynek érdekében átalakították a kulturális 

intézményrendszert, példának tekintve a szovjet húszas-harmincas évek zsdanovi 

gyakorlatát.
22

 A folyamat eredménye teljesen centralizált, átpolitizált, szovjetizált kulturális 

rendszer létrejötte lett.  

Révai József kulturális egyeduralma idején működött legerőteljesebben a szovjet 

minta átvételének kényszere. Révai szerint a diktatúra és művészete is csak szigorral, 

vaskézzel irányítható, mert az engedékenység a hatalom fellazulásához vezet, ezért csak 

tiltani vagy támogatni lehet, mert a „megtűrt ellenség a legveszélyesebb bomlasztó.”
23

 A 

művészeteknek az államszocialista rendszer legitimációs és propaganda feladatokat szánt, 

melynek alapkoncepciója a lenini elv: az irodalom ügye nem lehetett a proletariátus ügyétől 

független magánügy,
24

 a változások következtében a kultúra „egyszólamúvá”
25

 vált. 

                                                           
20

 Standeisky, 2005, 191, Ugyanitt a jegyzetekben: (Rákosi Mátyás) „Helyeselte azt, hogy használható 

parasztpárti kádereket akarunk bevonni. Nyomatékosan aláhúzta, hogy óvakodjunk az »ügyes kispolgári zsidó 

intellektüelektől«.” Losonczy Géza levele Révai Józsefnek 1949. július 14-én. Közreadja Standeisky Éva. 

Budapesti Negyed, 8. sz. 1995. nyár. 224. 
21

 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1951. május 19-ig létezett. A VKM-et 1951-ben átszervezték 

Közoktatási Minisztériummá, e néven 1953. július 4-ig működött. Révait Darvas József (1953. július 4.–1956. 

október 24.) és Lukács György (1956. október 24.–október 31.) követte a tárca élén. 
22

 „A kulturális forradalom fogalmát és céljait Lenin fogalmazta meg az októberi forradalom után. Úgy gondolta, 

hogy a kulturális forradalom a társadalmi forradalom szerves része, a tudomány, a technika, minden ismeret, és a 

művészet birtokba vétele. Teóriája szerint a szocializmus megteremtéséhez meghatározott kulturális színvonal 

szükséges. A kulturális forradalomnak fel kell számolnia a »volt uralkodó osztályok kulturális monopóliumát«, 

érvényesítve a művelődéshez való jogot. A kulturális forradalomnak az osztályharc stratégiai célkitűzéseit kellett 

megvalósítani, ezért a kultúrában megjelent a pártosság vagy pártelv igénye. A kulturális forradalom felvetette a 

»kontinuitás-diszkontinuitás« kérdését, azaz a  »megelőző«, alapvetően a polgári kultúrához fűződő viszonyt. A 

polgári kultúrához fűződő viszonyra a húszas évek Szovjet-Oroszországában adott legradikálisabb válasz az ún. 

»proletkult« volt, ami minden megelőző kultúra tagadását, és az azokkal való szakítást jelentette. Lenin szerint 

az emberiség kulturális örökségéből mindazt fel kell használni, ami „értékes«. A kulturális forradalom 

meghatározó feladata volt az „új értelmiség« létrehozása, azaz a régi értelmiségnek a szovjet hatalom mellé álló 

tagjai mellett létre kell hozni a megbízható, munkás és paraszt származású értelmiséget. A lenini teória szerint a 

»párt és a proletárállam feladata« a tudomány és a művészetek támogatása, az oktatási és kulturális szervezetek 

és intézmények működtetése, a kultúra terjesztése. A kultúrpolitikát a teória szerint »eszmeileg« a párt irányítja, 

a gyakorlatban az állam szervezi.” Drabancz, Fónai, 2005, 123. 
23

 Standeisky, 2005, 321. „Révaiék el tudták hitetni az értelmiség java részével, hogy a kommunisták csak a 

„fasiszta reakció” ellen harcolnak, s a szellem szabadságát nem sértik. 1949-ben azonban éppen az 

uniformizálás, a szellem szabadságának szovjet mintára történő megszüntetése volt a cél. Standeisky, 2005, 144. 
24

 Devecseri Gábor szavai elhangzottak az írószövetség MDP-szervezetének 1950. július1 14-i alakuló ülésén. 

Idézi Standeisky, 2005, 181. 
25

 Drabancz, Fónai, 2005, 128. 
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 A szellemi élet kereteit bebetonozó, szovjetizációt beteljesítő pártkongresszus után 

következett az írók kongresszusa 1951. április 27–30-án, melyen a fő kérdés az volt, hogyan 

tudnak az írók hozzájárulni az új ötéves tervet, szocializmust építő ember típusának 

kialakításához.
26

 

Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálával véget ért a szovjet típusú diktatúra fénykora. 

A több évtizedig tartó lassú bomlási folyamat szakaszos volt, melyben reformidőszakok és 

konzervatív visszarendeződési próbálkozások váltották egymást. 

1953 nyarán szovjet íróküldöttség látogatott Magyarországra. A találkozóról készült 

jelentések szerint Alekszej Szurkov – szovjet írószövetségi főtitkár, a delegáció vezetője – 

elítélte
27

 a bürokratikus, lélektelen merevséget, melyek már jelzik az 1953-as változás 

előszeleit.  

Szovjet utasításra az MDP 1953 júniusában bírálta saját, korábbi politikáját, melynek 

nyilvánosság elé vitele: Nagy Imre 1953. július 4-én elhangzott miniszterelnöki beszéde, 

melyet sokan a kudarc beismerésének, egyfajta önfeladásnak minősítettek, de a 

pártkommunikációból a hetek-hónapok múltával egyre jobban kiszorult a konkrét önkritika. 

Révai Józsefet 1953 nyarán menesztették, de a politikai bejelentések önkritikus 

hangvételének gyengülésével párhuzamosan a kultúra irányításának megváltoztatása sem 

alakította át alapvetően az irodalmi, művészeti életet.
28

 1953. július közepén került sor az 

írószövetségi párttaggyűlésre, ahol nem tudták, hogy mennyire messze lehet elmenni a hibák 

beismerésében, mennyire vállalható a korábbi irány, s újra a működési mechanizmus hibái 

lettek a bűnbakok: vagyis, ha a hibákat kijavítják, akkor a párt politikája alapvetően helyes.
29

 

                                                           
26

 „Az írószövetségi vitanapok mélypontját minden bizonnyal az Írók és a munkások című rendezvény jelentette, 

amelyen egy sztahanovista munkás oktatta ki az írókat arról, hogyan kell szocialista realista műveket alkotni.” 

Standeisky, 2005, 200. Standeisky Éva ehhez a megállapításhoz tartozó jegyzete: „1951. január 4. Az előadó 

Szőczei Sándor Kossuth-díjas kovács volt, az elnök Déry Tibor.” Standeisky Éva idéz a beszédből: „»Most, 

hogy ilyen kiélezett a helyzet, és harc folyik a béke és a háború erői között, egyre többet gondolok az én 

háromtonnás kalapácsomra. Egyre többet gondolok arra, hogyan segíthetném újítással, ésszerűsítéssel, 

munkamódszer-átadással a béke ügyét. Hát gondoljanak arra az író elvtársak is, hogyan segíthetnék a békét 

írásaikkal. […] Az íróknak érezniük kell, hogy ugyanolyan katonái a békeharcnak, mint a kovácsok, 

esztergályosok, dolgozó parasztok, a néphez hű értelmiségiek. […] A Pártom emelt engem a tudatosság ilyen 

színvonalára. […] A szovjet irodalom azért áll hozzánk legközelebb, mert érezzük, hogy a nép fiai írják a 

népnek. [A Távol Moszkvától] forró szeretetet tartalmaz a Párt iránt, Sztálin elvtárs iránt, a szovjet haza iránt, az 

egész emberiség iránt. « Kivétel nélkül szovjet művekre hivatkozott, bevallotta, hogy magyar írókat még nem 

volt ideje olvasni." 
27

 „minőségre, sokoldalúságra, életközeliségre buzdított, de közben minden olyan szerzőt, akinek sikerült 

valamit megvalósítania kívánalmaiból, szocialistaellenesnek minősített, s műveikben a polgári irodalom káros 

nyomait vélte felfedezni.” Standeisky, 2005, 150. 
28

 Standeisky, 2005, 206. 
29

1953 őszén az Irodalompolitikánk értékelése című összefoglalásban rögzítette a pártközpont, hogy a 

kormányprogram miatt erőteljes jobbratolódás tapasztalható az írók körében, bár „Irodalompolitikánk fő vonala 
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1954 közepétől kezdett formálódni az írói ellenzék, s 1955 őszére úgy tűnt, az írók nagy része 

felülvizsgálta korábbi sztálinista múltját. A kommunista értelmiségiek önvizsgálata tartós, 

nemegyszer őket magukat is hátrányosan érintő következményekkel járt:
30

 az 1953 nyarán 

még bizalmatlan, bizonytalankodó kommunisták éppen akkor álltak Nagy Imre mellé, akkor 

értették meg az általa képviselt politika „demokratikus szocialista”
31

 jellegét, amikor már nem 

csupán az itthoni kommunista vezetők, hanem az őt hatalomra juttató moszkvaiak is kezdtek 

elpártolni tőle. Az 1953-ban elindult folyamatot az 1955-ös visszarendeződés nem tudta 

megállítani, és csak erősítette, hogy a kultúra felügyeletét Farkas Mihályra bízták, aki 

rosszabb volt elődjénél.
32

 Az 1958-as Művelődéspolitikai irányelvekben jelezték, hogy 1953-

ig visszamenőleg az irodalompolitikai folytonosság vállalható, bár az elkövetett hibákból 

okulni akartak. Elismerték, hogy nemcsak a Rákosi-rendszer művelődéspolitikájának 

megvalósításában adódtak problémák (az 1958-as művelődéspolitikai irányelvekben kitérnek 

erre: 1949 és 1953 között megsértették a lenini elvet, hogy a kulturális feladatokat nem lehet 

olyan gyorsan megoldani, mint a politikai, katonai jellegűeket).
33

 

                                                                                                                                                                                     

helyes volt”, de a „megvalósításában hibákat is elkövettünk”. Standeisky, 2005, 219, hivatkozik: 

Irodalompolitikánk értékelése. Tézisek. MNL OL M-KS 276. f. 89. cs. 405. ő. e. 
30

 Újra az Írószövetségen keresztüli megregulázást választotta a hatalom, kizárták Kassák Lajost, aki a párt 

korábbi kultúrpolitikájával teljesen szembefordult. Önkritikát kellett gyakorolniuk az „eltévedt” íróknak, de pl. 

Örkény István kényszeredett önkritikájában is nyilvánvaló, hogy már megvalósíthatatlannak látja a váteszi 

szerepű, „pártos, kommunista meggyőződésű író felelősségteljes és viszonylagos.” Standeisky, 2005, 222. 
31

 Standeisky, 2005, 206. 
32

 Az útitársnak tartott Illyés szovjetunióbeli útján 1955-ben a Szurkovval folytatott megbeszélésen a magyar 

pártellenzék mellett érvelt, de megjegyezte azt is, hogy a kultúra korábbi irányítója jobban értett az irodalomhoz. 

„A kultúra új irányítói – magyarázta Illyés – messze elmaradnak az 1953 előttiek irányítási képességétől, 

műveltségi színvonalától. A korábbi vezető „nyers ember volt, akivel nekem magamnak is többször 

vitatkoznom, sőt veszekednem kellett, de nyíltszívű ember volt, s az elvi viták nem zavarták a barátságos 

találkozásokat, hogy vállon veregessük egymást, mert ő értette a kérdéseinket.” Standeisky, 2005, 154. 

 Standeisky Éva megemlít egy történetet Farkas Mihályról. „Műveletlen volt, begyepesedett agyú. Egy korabeli 

anekdota szerint a költők egy csoportjának büszkén mutatta a falon a szocialista realistának nevezett naturalista 

festményt. Látják, azért választottam ezt a képet, mert a Moszkvából velünk jött szakácsnőnknek is tetszik. 

Mindig kikérem a véleményét, ő a szovjet nép igazi képviselője Magyarországon. A látogatók egyike, Zelk 

Zoltán költő megkérdezte, hogy az elvtársnő tud-e magyarul. Miért, kérdezte Farkas. Mert akkor a verseinket is 

odaadhatná neki véleményezésre – jegyezte meg a költő.” Standeisky, 2005, 152. 
33

 „Voltak tévedések magában a művelődési politikában is. Ezek gyökere is a személyi kultusszal összefüggő 

szubjektivizmus volt, a valóságos helyzet sok vonatkozásban illuzionista megítélése, ami hol a dogmatikus, 

szektás tendenciákat erősítette, hol megalkuvást, elvtelen engedékenységet szült.” Az MSZMP 

művelődéspolitikájának irányelvei 1958. július 25. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 308. 

Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 18. ő.e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1  

Ugyanitt olvashatunk a Horthy-rendszer megítéléséről, mely az 1950-es évek megítéléséhez képest változatlan 

maradt: „A negyedszázados ellenforradalmi rendszer uralkodó kultúráját a népellenesség, a kizsákmányoló 

osztályok kiváltságos helyzetének biztosítása, az osztályellentétek elködösítésére irányuló törekvés, a 

nacionalizmus és sovinizmus, a klerikalizmus jellemezte.” A Horthy-rendszer elleni humanista, antifasiszta 

tiltakozást demokratikus törekvésnek ítélték, gondot abban láttak, hogy az osztálykorlátaikon nem tudtak 

túllépni, a munkásosztály szerepét nem ismerték fel. „Ebben a harcban támaszkodjunk a szocialista forradalom 

előtti kultúra demokratikus és szocialista hagyományaira.” 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1


18 
 

1956-ban az SZKP XX. kongresszusától újabb „olvadás” következett.
34

 Az 

Írószövetség a reformelképzelések megjelenésének színterévé vált, s emiatt a forradalom után 

betiltották, majd 1958-ban központosítva és túlszabályozva újjászervezték. A forradalom után 

a szovjet pártvezetők – ugyanúgy, mint itthon Kádárék – az írókat tették meg bűnbaknak a 

társadalom radikalizálódásáért.
35

 A forradalom egyik okának a művészeti élet ideológiai 

bizonytalanságát tartották, a későbbiekben azért is születhetett e témában több párthatározat 

(az irodalomról, könyvkiadásról, a sajtó helyzetéről, a népi írókról, a vallásos világnézet elleni 

harcról, a művelődéspolitika irányelveiről, a művészeti szövetségek helyreállításáról, a 

burzsoá nacionalizmusról, az irodalomkritikáról).  

2.3. A korai Kádár-korszak irodalompolitikájának jellemzése 

2.3.1. Az irodalom új értelmezése a korai Kádár-korszakban 

A politikai átalakítás 1957 és 1962 közötti ideológiateremtő időszaka egybeesett a 

hivatalos irodalmi élet meghatározó intézményei kialakításának időszakával, emiatt az 1956 

után megújított kommunista ideológia szempontjából fundamentális korszaknak
36

 tekinthető, 

mert az intézkedések visszafordíthatatlan változásokat eredményezve meghatározták a 

későbbi, konszolidált működést.
37

 

Az irodalompolitika a korszak hivatalos állami művelődéspolitikájának, 

kultúrpolitikájának
38

 részeként értelmezhető, melynek célja az új művészet kialakításán 

keresztül a társadalom szellemi arculatának politika által meghatározott marxista ideológia 

                                                           
34

 Az Irodalmi Ujság 1956. október 6-i számában jelent meg a híres írás az ötvenes évek szolgalelkű, pártkatona 

„Kucseráiról”: Háy Gyula, Miért nem szeretem? címmel a Rubicon közölte újra: 2002. 11-12. sz. 15-19.l. 

http://szabadnet.origo.hu/20061005haygyula.html  
35

 „A lengyel pártvezetők 1957-ben hiába próbáltak ellentmondani Hruscsovnak, aki szerint Magyarországon 

írók, újságírók harcoltak a szovjet csapatok ellen. »Nem volt ott annyi író« – jegyezte meg az egyik lengyel 

politikus. Hruscsov leintette: »Ez egy szervezet volt. Nem azt kell tekinteni, hogy személy szerint ki vett részt, 

csak azt, hogy kinek a vezetésével és milyen jelszavakkal lép fel. «” Standeisky, 2005, 155. 
36

 Kalmár, 1998, 191. 
37

 A kommunista rendszer konszolidációjának – restaurációjának vitájával kapcsolatban meggyőző Kalmár 

Melinda érvelése, amely szerint az 1956–1962 közötti represszív, elnyomó időszakra az (irodalmi) szanálás 

kifejezés alkalmasabb, mivel a konszolidáció meghatározás elfedi a korábbi működés teljes csődjét, a restauráció 

meghatározás pedig nem pontos, mert a Rákosi-rendszert nem akarta visszaállítani. „Elsőrendű fontosságúnak 

tartotta viszont, hogy a csődbe ment kommunista uralmat átalakított, működőképes formájában újrateremtse, és 

működését nagyobb megrázkódtatás nélkül hosszú távon biztosítsa, vagyis szanálja.” Kalmár, 1998, 12. 
38

 A „művelődéspolitika” megnevezést 1958-as „Irányelvektől” használták, de még időnként előfordult a 

„kultúrpolitika” terminusa. „A fogalomhasználatot alapvetően meghatározta az, hogy az MSZMP 1958-ban 

elfogadott határozata is a „művelődéspolitika” terminust használta.” Drabancz, Fónai, 2005, 148. 

http://szabadnet.origo.hu/20061005haygyula.html


19 
 

szerinti átformálása: világnézeti nevelőmunka,
39

 a szocialista emberi tudat „kialakítása” a 

kulturális forradalom révén.
40

 „A párt az irodalmat, a kulturális fejlődés e hatalmas fegyverét 

a szó igazi értelmében a népnevelés egyik kimagasló jelentőségű eszközének tekinti, s 

szembeszáll minden olyan törekvéssel, amely az irodalmat függetleníteni akarja a néptől, a 

párttól, vagy szembe akarja fordítani vele. A párt olyan irodalomért küzd, amely magáévá 

teszi a lenini pártosság elvét.”
41

 A Kádár-rendszer – utópikus ideológiájának kényszeréből 

következően – az irodalmat elsősorban ideológiai képződménynek tekintette, melynek 

erkölcsi hatóereje és tudatformáló
42

 szerepe van, ennek megfelelően kapott a korszakban 

politikai figyelmet, de az irodalomnak nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget, mint 

amilyen helyet ítéltek számára a szocialista társadalomban.
43

  A kutatók egyetértenek abban, 

hogy az irodalom kiemelt társadalmi, politikai jelentősége megszűnt a korai kádárizmustól 

kezdve, s ezután már csak a humán értelmiség hangsúlyos szerepe maradt fenn egészen az 

1989-es rendszerváltásig.
44

 „Az irodalomnak és a művészetnek a maga eszközeivel kell 

szolgálnia a párt céljait, különben nemcsak önmagának, de a politikának is ártalmára van… 

Ebből következik többek közt annak a nézetnek a tarthatatlansága is, amely pl. az irodalmat a 

társadalomszervezés és -irányítás tudományos elmélete és gyakorlata fölé helyezi, amely a 

                                                           
39

 Az  MSZMP  művelődési  politikájának  irányelvei  1958.  július  25-i  KB  ülés.  Az  MSZMP  határozatai  és 

dokumentumai, 1973. 243-272. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1  
40

 Gyakran utaltak a tudatátformálással kapcsolatban harcra, forradalomra, háborús kifejezésekre. „Az egész 

művelődésügyet, valamennyi művészetet, az összes kulturális intézményeket (!) annak a harcnak a szolgálatába 

állítani, amelyet a munkásosztály a szocializmus ügyéért folytat.”,” győzelemre vinni a marxizmus-leninizmus 

világnézetét.” Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve. Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai, 1973, 243-272. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1  

„A szocialista forradalom kivívásában, a dolgozó tömegek eszmei, erkölcsi és ízlésbeli nevelésében, az új 

társadalmi öntudat kialakításában nagy része van az irodalomnak…az írói alkotások valóban betölthessék 

szerepüket a szocialista Magyarország felépítésében.” A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről 

Tézisek, Társadalmi Szemle 1959. február, Az MSZMP határozatai és dokumentumai, 1956–1962, 1973, 319. 
41

 I.m. 334. 
42

 „A szocialista tudat kialakításához, ahhoz, hogy a marxista világnézet nagy tömegek uralkodó szemléletévé 

váljék eszmei, erkölcsi, lélektani ráhatásokra, türelmes, szívós tanító, nevelő munkára és sok közös és egyéni 

munkára van szükség.” Szirmai István hozzászólása az MSZMP KB 1965. március 11–13-i ülésen. Az ideológiai 

problémákról szóló, a Politikai Akadémián tervezett előadását nem tarthatta meg. Az irányelveket a Társadalmi 

Szemle közölte, de a Népszabadság csak reflexiót fűzhetett hozzá. MNL OL 288. f. 4/73-74. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1   
43

 1960-ban Déry kiszabadulása után a hazai kultúrpolitikai viszonyok közt keresvén a helyét, közli vele Köpeczi 

Béla, hogy: „mi az irodalomnak nem tulajdonítunk nagyobb jelentőséget, mint amilyen hely megilleti a 

szocialista társadalomban, s helyes, ha saját helyzetét is ebből a szempontból ítéli meg… Megkívánjuk persze, 

hogy ha valaki részt akar venni az irodalmi életben, akkor tisztázza helyzetét.” Révész Sándor: Aczél és korunk, 

Sík Kiadó, Budapest, 1997. 118-119, Idézi: Magyar Országos Levéltár, 288. fond, 33. cs./1960/17. ő. e. 
44

 „Hazánkban ma a hatalmat a legkövetkezetesebb szocialista erő, a munkásosztály gyakorolja, de a 

parasztsággal és az értelmiséggel szövetségben.” A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai, 1963–1966, Szerk. Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968. Az irodalom és a 

művészetek hivatása társadalmunkban (1966. június–július), 487. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1


20 
 

művészeteknek – főként az irodalomnak – társadalmi vezető szerepet vindikál.”
45

 Az 

irodalom befolyásának csökkenését nemcsak az írók 1956-os forradalombeli szerepvállalását 

követő megtorlások okozták, hanem ez volt a rendszer hosszú távú szándéka is: a Kádár-

korszakban a hatalmon levő vezetés ideológiája támogatásához nem egy szűk értelmiségi elit 

működésére számított (mint a Rákosi-időszakban), hanem nagyobb (viszonylagos és többrétű) 

nyilvánosságra, politikailag passzivitást mutató társadalomra.
 46

 Az irodalom és művészetek 

hivatása című dokumentumban így írtak erről: „A művészeti és a szélesebb közvélemény egy 

része eltúlozza az irodalom társadalmi, pontosabban: közvetlen politikai funkcióját. Ez 

részben történelmi hagyományainkkal, részben az irodalom szerepének dogmatikus és 

revizionista értelmezésével függ össze. Ismeretes, hogy a XVIII. század végén, a XIX. század 

elején irodalmunk esetenként politikát helyettesítő funkciót is betöltött, illetve a politikailag 

leghaladóbb álláspontot a legnagyobb hatással képviselte… Ez a jelenség – más kelet-európai 

országokéhoz hasonlóan – éppen társadalmi-politikai életünk történelmi gátoltságának volt 

sajátos következménye… A revizionista nacionalizmus ezt a magyar fejlődés elmaradottságán 

alapuló, időszerűtlenül fenntartott hagyományt újította fel, s erre hivatkozva követelt 1956 

táján illetéktelen politikai szerepet az irodalomnak… Az irodalom politikai szerepének még 

ma is tovább lappangó túlbecsülése tehát a nacionalista színezetű revizionista 

hagyományértelmezés és a dogmatizmus együttes hatására vezethető vissza. Ennek az 

előítéletnek egyaránt foglyai lehetnek azok, akik az irodalom e megkülönböztetett politikai 

szerepét ellenzéki éllel, s azok is, akik éppenséggel a politika vélt érdekében hangoztatják… 

Hangsúlyozva az irodalom társadalmi szerepének fontosságát és nélkülözhetetlenségét, 

kétfrontos harcot kell tehát vívni politikai szerepének mind közvetlen, jobboldali, mind 

közvetett, „baloldali” tartalmú eltorzítása ellen. Mindkét változat megzavarja a politika és az 

irodalom viszonyát, felcseréli a felépítményben elfoglalt helyüket, és mindkettő egyaránt 

ellentmond a politika elsődlegessége elvének.”
47

 

 

                                                           
45

 A szocialista realizmusról (1965. május-június). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–1966, 1968, 

195. 
46

 Cseh, Kalmár, Pór, 1999, 17. „Az irodalom kiemelt társadalmi, politikai jelentősége megszűnt, csak a humán 

értelmiségnek és a humán ideológiának – a nyugati világban megszokotthoz képest – relatív túlsúlya maradt fenn 

egészen az 1989-es rendszerváltásig. Az irodalom társadalmi befolyását a kádárizmusban nem csak a megtorlás 

csökkentette, hanem az a hosszú távú politikai akarat is, amely a biztos működés érdekében meg akarta szüntetni 

a korábbi hatalomgyakorlás archaikus, törzsi módszereinek legtöbbjét. Így például uralmának támogatásához 

nem egy szűk értelmiségi elit reprezentáló működését akarta megnyerni, hanem egy viszonylagos 

létbiztonságban élő, politikailag passzív társadalom beleegyezését.” 
47

 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban. 482–483. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

1963–1966, 1968, 482–483. 
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2.3.2. A tömegkommunikáció szerepének átalakulása 

A Kádár-rendszerben a politikai hatalom – utópikus tudatának kényszeréből 

következően – a tudatformák megváltoztatását tűzte ki célul. Bár az 1956-os forradalom 

előkészítésében még nagy szerepet játszottak az írók, az Ideiglenes Intéző Bizottság mégsem 

foglalkozott irodalmi ügyekkel. A sajtóval kapcsolatban Kádár János egy 1956. november 21-

i vitában fogalmazta meg, hogy „a rádió és a sajtó többet ér, mint a puska”.
48

 Az elhangzott 

mondat jelezte, hogy a kádárista vezetés már uralma elején felismerte a sajtó
49

 és általában a 

tömegkommunikáció kiemelkedő szerepét a társadalom befolyásolásában, ezért az előző 

gyakorlattól eltérően már nem az egyre anakronisztikusabbá váló irodalmi kultúrának
50

, 

hanem az azonnali reagálásra képes tömegkommunikációnak szánta a főszerepet az alakuló 

rendszer az ideológiai átnevelésben.
51

 

Az irodalom és a tömegkommunikáció megváltozott politikai viszonyait mutatja a PB 

1960. december 20-i ülése is, melyen Kádár elismételte, hogy ha az eszmei meggyőzés nem 

elég, akkor adminisztatív és pénzügyi eszközöket kell alkalmazni. ”…működjék jobban a 

kiadói kritika és ne adjon le olyan dolgokat, ami nem érdemli meg a nyomdafestéket, vagy a 

rádiót, vagy a színházat…Szerintem első a napilap, a rádió, a színpad, második az irodalmi 

folyóirat. Ott már nem bánom, akármit nyomnak ki. Ez a mi pártunk általános harcát nem 

nagyon zavarja, de ami a napilapokban, rádióban jelenik meg, az közvetlenül hat társadalmi 

életünkre és visszahat a politikai harcra.”
52

 

 

                                                           
48

 „A Rádió és a sajtó többet ér, mint a puska. Világos politikai vonalat kell vinni. Nálunk nem a rendszerben 

volt a hiba, ezt megmondtam a jugoszláv elvtársaknak is, hanem azokban, akik visszaéltek vele és bennünk, akik 

nem harcoltak eléggé ezek ellen.” Az MSZMP PB 1956. november 21-i ülésének jegyzőkönyve 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1  
49

 Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata a sajtó helyzetéről, feladatairól (1958.január 21.) 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 172–179. Az MSZMP Központi Bizottsága 

Politikai Bizottságának határozata a sajtóról (1959. február 24.) I.m. 308–315. 
50

 Kalmár, 1998, 73. Ld. a témához bővebben A könyvkiadás paradoxonjai című fejezetet Kalmár, 1998, 116-

135. 
51

 „Az egész lakosság politikai-kulturális nevelésében, a nép műveltségének, ízlésének fejlesztésében nagy 

szerepe van a sajtónak, a televíziónak és a rádiónak. Azt várjuk, hogy a sajtó, a rádió és a televízió dolgozói 

igényesebben, vonzóbb formában hirdessék a szocializmus igazságait. Legyenek a szocialista ember 

nevelésének, az egységes szocialista társadalom formálásának élenjáró munkásai, terjesszék a szocialista 

kultúrát.” Az MSZMP VIII. kongresszusának határozata a szocializmus építésében elért eredményekről és a párt 

előtt álló feladatokról (1962. november 20–24.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 

600. 
52

 Az MSZMP PB 1960. december 20-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 5. cs. 214. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=298&MT=1 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=298&MT=1
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2.3.3. Az irodalmi közélet színvonala 

A Révai-időszakot a szélsőséges sematizmus határozta meg,
53

 ezzel szemben a kora 

kádárista irodalmi élet nem szerette a szélsőségeket, a középmezőny „dilettantizmusa”,
54

 

„szürkeség”, „unalom”
55

 jellemezte. Az irodalom nevelő-emberformáló
56

 szerep-elvárásoknak 

rendelődött alá, mely a minőségre is kihatással volt. „A kulturális forradalom célja: végleg 

megszüntetni a volt uralkodó osztályok műveltségi kiváltságait és előnyét. Növelni az egész 

dolgozó nép műveltségét, tudását, emelni kulturális színvonalát. A kultúra eredményeinek 

közkinccsé tételével biztosítani, hogy a szocialista társadalmunkban a nép kulturális alkotó 

ereje sokoldalúan kibontakozzék, illetve továbbfejlődjék.”
57

 Az irodalmi élet szanálásának 

időszakában a magyar írói csoportok
58

 felszámolása (differenciálása) után az irodalmi elittel 

szemben a középmezőnyt támogatták, az irodalmi-politikai csoportokat fokozatosan 

apolitikus egyedekre bontották. 

Fontos változásnak tekinthető a Filozófiai Szemle első, 1957 márciusában megjelent 

számának szerkesztői bevezetőjének figyelmeztetése. Az írás utalt arra, hogy a filozófia, az 

elméleti megközelítés a korábbinál nagyobb szerepet játszhat majd a következő időszakban, 

mely közvetetten érintheti az irodalmi minőség témáját. „…a magyar írók és művészek 

negatív viszonya a filozófia, különösen az esztétika nagy kérdéseihez negatíve befolyásolja 

                                                           
53

 „Ezért ahogyan a Révai-féle kultúrpolitika mindvégig árnyékként vitte magával a (szélsőséges) sematizmust, 

úgy követte a korai kádárista irodalmi életet a szürkeség, az unalom és a dilettantizmus.” Cseh, Kalmár, Pór, 

1999, 22. 
54

 Kalmár, 1998, 102. Ugyanitt írja, hogy „A korábban jelentős szerepet játszott írók hallgattak, az újak még nem 

szólaltak meg, és ebbe az üresen maradt térbe nyomultak be a közepes tehetségű kommunisták, erős »lobbyt« 

alkotva a könyvkiadásban.” 
55

 Cseh, Kalmár, Pór, 1999, 22. 
56

 „A szocialista realizmus helyes értelmezése megköveteli, hogy szembeszálljunk azzal a polgári torzítással, 

amely tagadja az irodalom nevelő-emberformáló szerepét s utat nyit a dekadenciának; annak a szemléletnek, 

amely szerint az ember nem változik a történelmi-társadalmi fejlődés során. De szembe kell szállni a dogmatikus 

torzítással is, amely ugyan hangsúlyozza az irodalom valóságfeltáró szerepét, de a nevelés, a példa-teremtés 

nevében meg akarta szépíteni a valóságot, belső konfliktusok nélküli, emberfeletti hősökkel akarta benépesíteni 

az életet. A szocialista realizmus tekintélyének visszaállítása az irodalom pártosságának megvédését is jelenti. 

Az irodalom nevelő-emberformáló szerepének tudatosításával hirdetnünk kell azt az alapvető igazságot, hogy az 

irodalomnak a szocializmus építését, az emberiség haladását és békéjét kell szolgálnia.” MSZMP. PB. 1962. 

május 3-i ülése. (288. f. 5/264. ő. e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2161&MT=1  
57

Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 18. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1    
58

 Írói csoportokként határozták meg a következőket az 1957. aug.6-i PB ülésen: kommunista írók, volt 

párttagírók (akik részt vettek október ideológiai előkészítésében), ún. ”népi-nemzeti” írók (jellemzőjük a 

parasztság helyzetének és szerepének antimarxista értelmezése). Kisebb csoportok még: Új Hang-csoport 

(Simon István), az egykori Új Hold csoportja (Weöres Sándor) és a katolikus írók csoportja (Rónai György). A 

fiatalok nagy része az ülésen elhangzottak szerint az ún. „népi” írók csoportjának ideológiai hatása alatt áll. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2858&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2161&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2858&MT=1
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munkáik eszmei tartalmának gazdagságát és mélységét is.”
59

 Az 1957. szeptember 12-i PB 

ülésen kijelentették: „A szocialista realista irodalom mindenekelőtti támogatása nem jelenthet 

visszatérést semmiféle sematizmushoz, s nem ad menlevelet a sekélyes, értéktelen 

írásműveknek. Népünk színvonalas, művészi értékű alkotásokat vár az íróktól.”
60

 Az MSZMP 

Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadásról című 1957. 

november 21-i dokumentumban szintén hangsúlyozták a minőség fontosságát: (a Politikai 

Bizottság) „Utasítja a kiadókat, akadályozzák meg az értéktelen, alacsony színvonalú 

szépirodalmi munkák kiadását, amelyek egyáltalában nem járulnak hozzá a magyar irodalom 

fejlődéséhez.”
61

 

Az 1958. évi könyvkiadási tervekben megjelent a színvonalas, kommunista alkotások 

írásának elvárása, ha ez nem lehetséges, akkor: „A gyenge munkák helyett jelentessünk meg 

klasszikusokat és értékes külföldi műveket.” A korábbi „alacsony esztétikai színvonal” már a 

politikai vezetés számára sem alkalmas a Szovjetunió irodalmának népszerűsítésére.
62

  

Az irodalmon belül is érzékelhető változás: az 1950-es évek sematizmusa, elsősorban 

érzelmekre hatása után az esztétikailag-etikailag-filozófiailag színvonalasabb, klasszikus 

értékek felé fordultak, melyeket csak burkoltabban, nem direkt formában lehetett felhasználni 

a politika céljaira. „Kiadói tevékenységünkben közelebb kívántunk kerülni az élethez, az 

olvasók igényeihez. Feladatul tűztük ki kiadványaink színvonalának emelését, hogy azoknak 

logikus érvelése, magyaros nyelvezete, külső formája is segíti a mondanivaló jobb megértését, 

élvezhetőségét. Úgy véljük, hogy a törekvésünk nem volt eredménytelen.”
63

 Ennek ellenére 

„…az új kommunista vezetésnek már nem egy epikus korban közérthetően megírt 

nagyepikára volt szüksége, tehát nem irodalmi tablóra vagy szocialista-realista nagyregényre 

és nem is sematikusan megírt költeményekre. Hatalmát a politika már nem elsősorban az 

irodalmon keresztül, nem az érzelmek útján akarta közvetíttetni és megjeleníttetni, hanem egy 

                                                           
59

 Filozófiai Szemle, 1957. március 
60

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata az irodalommal kapcsolatos egyes 

intézkedésekről. 1957. szeptember 12. Az MSZMP határozatai és dokumentumai, 1973, 141-144. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2859&MT=1  
61

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadásról. 1957. Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai, 1973, 161. 1957. november 21. MNL OL 288. f. 5/50. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1   
62

 „A szovjet szerzők műveinek nem megfelelő kiválogatása, valamint a politikai kiadványok nagy részének 

nyelvezete, érvelési módja, dogmatikus szemlélete az olvasók mind nagyobb részét tette bizalmatlanná a 

politikai kiadványokkal szemben. Az ilyen művek sem a Szovjetunió népszerűsítését nem szolgálták, sem az 

olvasóközönséget nem győzték meg a szocializmus eszméinek magasabbrendűségéről, s nem is mozgósították 

honi feladatink jobb elvégzésére.” PB ülés 1957. november 21. MNL OL 288. f. 5/50. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  
63

 PB ülés 1957. november 21. MNL OL 288. f. 5/50. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  
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gondosabban, differenciáltabban kidolgozott filozófiai „köntösben” megjelenő ideológián 

keresztül.”
64

 

Az 1958-as művelődéspolitikai irányelvek megfogalmazásától kezdve a kádárista 

ideológia érdeklődésének középpontjába az irodalom helyére a (társadalom)tudományok 

léptek
65

, ettől több hasznot reméltek már, mint az irodalomtól annak ellenére, hogy direkt 

agitációt már egyre kevésbé vártak a (társadalom)tudományoktól.
66

 

Az értelmiség hagyományosan kiemelt társadalmi, illetve a forradalomban betöltött 

szerepe ellensúlyozásaként az 1958. júliusi központi bizottsági ülésen Kádár kifejtette nézeteit 

a kultúra színvonalát illetően
67

, melyet befolyásolhatott az eltelt másfél év liberálisabb 

könyvkiadása is: „[…] ha a között kell választani, hogy ilyen közepes nívójú szocialista 

kultúrát adunk, vagy egészen magas nívón antiszocialistát, én megmondom, hogy a közepes 

nívójú szocialista kultúrára szavazok, hogy ne legyen félreértés, mert itt választani kell 

néha.[…] és sok ilyen elvtárs van, kommunista elvtárs, aki fél a nívósüllyedéstől, ugye a 

kultúra politika is. Mit csináljunk, ha egyszer választanunk kell? Adott esetben, átmenetileg 

lesz igaz, egy kis nívósüllyedés, művészi színvonal süllyedés. Mi ezt nem akarjuk, de egy 

nagyon magas színvonalú ellenséges kultúra között, – ha muszáj választanunk – 

megmondom, hogy én a közepes színvonalra fogok szavazni, megmondom én ezt Kodálynak 

is, még ha le is néz, nem félek én attól. Mert a magas színvonalú szocialista kultúrához az út 

mindenképpen a szocialista tartalmon keresztül vezethet el és nem a nívón keresztül.”
68

 

                                                           
64

 Kalmár, 1998, 198. 
65

 „A társadalomtudományok között ebben az aktív értelmezői korszakban az értelmezői rangsor úgy alakult, 

hogy első helyen a filozófia állt, ezt követte a történettudomány, majd a közgazdaságtudomány, és a 

felsorolásban legvégül – együttesen – az esztétika, a nyelv-, irodalom és a zenetudomány következett.” Kalmár, 

1998, 172. 
66

 „Az emberek tudatának, gondolkodásának átalakításában, a szocialista társadalom kidolgozásában mind 

nagyobb feladatok hárulnak a társadalomtudományokra. A társadalomtudományok művelői segítsék a szocialista 

építés tapasztalatainak elméleti általánosítását, a fejlődés távlatainak tudományos megvilágítását, az antimarxista 

ideológiák elleni harcot, a pártosság lenini eszméinek védelmét és érvényesítését.” Az MSZMP VIII. 

kongresszusának határozata a szocializmus építésében elért eredményekről és a párt előtt álló feladatokról (1962. 

november 20–24.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 599. 
67

 Kádár nemegyszer elárulta irodalmi tájékozatlanságát. Pl.: az MSZMP PB 1958. december 16-i ülésen is.  

Az irodalompolitika alakulása 1945-től napjainkig című dolgozattal is foglalkozó PB ülés jegyzőkönyve: MNL 

OL 288. f. 5. cs. 188. ő. e.  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2870&MT=1  
68

 A zárójelben levő rész: „Pl. tavaly, valószínűleg ugye az Illés, vagy az Illyés – bocsánatot kérek, – tolla 

finomabb, vagy a Németh Lászlóé, mint mondjuk annak az egy-két jó darabnak, amit bemutattunk, – szerzőjéé. 

És mi mégis arra szavazunk, s reméljük, hogy majd az ő tolluk is finomodik. De ha választani kell, akkor itt van 

a mi bizonyos rejtett nézeteltérésünk, mert Major elvtárs szerintem teljesen művészi jóhiszeműséggel – lelkes 

rabja a magas nívónak,…” Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 18. 

ő.e.http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1  
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A művészi színvonallal kapcsolatban Szerényi Sándor hozzászólásában hivatkozik Madách Az ember tragédiája 

című művének előadására, melynek gyakori előadását problémásnak tartja. „Gromov elvtárs azt mondta, hogy 
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Az irodalmi színvonal és a pártosság elvárásának ellentmondásai végigkísérték a 

Kádár-kori irodalompolitika történetét. „Ezt a harcot eszmékkel és művekkel kell megvívni. A 

szocialista irodalom fejlődésében a művek társadalmi mondanivalójának eszmei tisztasága 

alapvető. Az eszmei tisztaságnak olyan művészi színvonallal kell párosulnia, amely a 

szocialista realista irodalom művészi fölényét minden vonatkozásban bebizonyítja. Ezért a 

szocialista írók el nem hanyagolható kötelessége alkotásaik művészi színvonalának emelése, 

összhangban a szocialista irodalom magas eszmeiségével.”
69

 

Az irodalmi színvonal és a politikai lojalitás problematikája érzékelhető az 

újjáalakított Írószövetség 1959. szeptember 25-én tartott alakuló közgyűlésén Darvas József 

előadásában, melyben a korabeli magyar irodalmat gyenge színvonalúnak nevezte.
70

 A 

Magyar Írók Szövetségének 1962. májusi referátumának téziseiben Darvas József újra kitért a 

minőség problémájára. „A szocialista- realizmus irodalmi fölényét a polgári irányzatok fölött 

elsősorban művekkel lehet bebizonyítani. Az irodalmi termés azt mutatja, hogy sok a szürke, 

eszmeileg egyaránt igénytelen mű. Nekünk, íróknak becsületbeli ügyünk, hogy emeljük az 

alkotások eszmei és művészi színvonalát. Vegyük fel a harcot az ellen, hogy bárki is elsietett, 

nem kiérett munkákkal jelentkezzék. Tiltakozzunk a kontárság, a giccs, a könnyű pénzkeresés 

különböző formái ellen.”
71

 Többször hangsúlyozták a minőség szerepét, fontosságát,
72

 például 

a KB 1965. március 11–13-i kibővített ülésén is, „a minőségen kell javítani”–mondta Révész 

Géza a felszólalásában.
73

 A szocialista ember sokoldalú neveléséről írták: „Helytelen lenne, 

                                                                                                                                                                                     

aki ezt végignézi, az nemcsak hogy teljesen pesszimista képet kap, és kiábrándul a szocializmusból… százszor 

inkább adjunk elő olyan darabokat, mint a Szélvihar, amelyek ugyan művészi és irodalmi színvonal 

szempontjából talán közepesek és nem magasabbak, de sokkal nagyobb hasznot hoznak nekünk, mint pl. a 

„Tojás” vagy az „Ember tragédiája”.”Gromov hasonlata Az ember tragédiájáról: „…mintha a Rákóczi úton 

építenénk a szocializmust, de a mellékutcákban már a kapitalizmust építjük.” Kádár megjegyzése: „Én úgy 

tudom, hogy Debrecenből különvonattal hozzák fel a középiskolásokat, ez semmi esetre sem helyes.” 

Ugyanezen az ülésen Aczél György kifejtette, hogy az ideológiai meggyőzés eszköztárából nem kellene 

mellőzni az érzelmi ráható effektusokat, melyeket a film, a novella, a regény vagy a kép jelenít meg. 
69

 A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről MSZMP KB kulturális munkaközösségének 
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70

 Darvas referátumtervezete. MNL OL XIX-I-4-aaa Aczél György miniszterhelyettes iratai. 
71

 Az MSZMP PB 1962. május 3-i ülése. MNL OL 288. f. 5/264. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2161&MT=1  
72
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ha erről az egészséges fejlődésről a gyenge, eszmeileg hibás munkák elterelnék a 

figyelmünket.”
74

 

Az irodalom színvonalának problémája következett az irodalom és általában a 

művészet szerepének politikai alárendeltségéből és a műalkotások objektivitásának hitéből. 

„A marxista esztétika álláspontja szerint az irodalmat és a művészeteket a megismerő és 

kifejező funkció elválaszthatatlan egysége jellemzi. Elismerve a művészet valóság-

megközelítésének komplex voltát, a műalkotás szubjektív és aktív formáltságát, változatlanul 

hangsúlyozza, hogy a művészet tárgya a társadalmi valóság. Elutasítja azokat a nézeteket, 

amelyek a művészet szerepét kizárólag meghatározatlan belső víziók kivetítésében látják. 

Vitázik azokkal, amelyek elismerik, hogy a valóság forrása a művészetnek, de tagadják vagy 

mellőzik azt, hogy a művészi megismerésnek tárgya is a valóság… A művészetek ábrázoló és 

kifejező (újrateremtő) funkciójának egysége nem áll ellentétben a műalkotások 

objektivitásával, értékük mérhetőségével, végső soron a lenini tükröződési elmélettel.”
75

 

Az irodalmi közélet színvonalát befolyásolta a modern tömegszórakoztatás és a 

szocialista (modernizmusnak nevezett) művészet kapcsolatának problémája. „S míg a 

modernizmus és nyomában a polgári esztétikák elsősorban a hatalomnak okoztak gondot, a 

tömegfogyasztást mindig szem előtt tartó kádárizmusban a mérsékelten támogatott 

tömegkultúra magának a „magas” irodalomnak jelentett konkurenciát.”
76

 Szemben az 1950-es 

évek merevségével törekedtek arra, hogy ne azonosítsák egyértelműen a könnyű műfajokat 

kritikátlanul a giccs fogalmával, hiszen a tömegszórakoztatásra nagy szüksége volt a kádári 

ideológiának.
77
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A kultúrpolitika ideológiai folytonosságot mutat a Kádár-korszak során,
78

 melynek 

problémái közé sorolható többek között a gazdaság és könyvkiadás – kultúrpolitikai szándék 

szakadéka, a tűrés kategória határainak meghatározása s a tiltás – cenzúra alkalmazása mellett 

az, hogy a művészileg jó kategóriája nem azonos a művészetpolitikailag jó kritériumával.
79

 

2.3.4. A korai kádárizmus értelmiségpolitikája 

A kádárista vezetés az értelmiség ideológiai szerepének visszaszorítására többfrontos 

intézkedéseket alkalmazott.
80

 Az 1956-os forradalom után a pártapparátus már 1956 előtt is 

tapasztalható értelmiségellenessége felerősödött az írók forradalombeli szerepvállalása 

következtében, és amiatt, hogy az értelmiségi elit nagy része inkább a passzív rezisztencia 

elveinek következtében Széchenyi és Deák kultusza felé fordult azt hangoztatva, hogy egy kis 

országnak nagyhatalmak között nem lehet önálló kül- és belpolitikája. 1957 elején az 

Írószövetség feloszlatása és a kulturális élet vezető pozícióinak megszerzése, megtorlások 

(bebörtönzések, kivégzések) mellett mégis 1957–58-tól egyre inkább hangsúlyozza a 

pártvezetés, hogy nem lehet az értelmiség nélkül szocializmust építeni, mert az alakuló új 

szövetségi politikát veszélyeztette a szélsőséges baloldaliak azon álláspontja, mely 

differenciálatlanul az értelmiséget tette felelőssé az 1956-os forradalomért. 

1956 után Kádár szerint szükség volt ideologikus fordulatra, mely azt jelentette, hogy 

a kultúra kultikus, reprezentatív szerepe az ideológia területén csökkenjen.
81

 Ekkortól a 

kultúrát az ideológiai befolyásolás még mindig a legfontosabb, de már nem egyetlen 
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eszközének tartották. Aczél György is hangsúlyozta, hogy az értelmiségre (az ő szavaival: 

képzett szakemberekre) az élet valamennyi területén szükség van, de nem lehet belőlük a 

szocializmusban kiemelt szerepű, vezető társadalmi réteg.
82

 Ennél szigorúbban fogalmazott 

Kádár János: „Az íróknak én egyszer meg is mondtam, hogy hozzájuk is a munkás és paraszt 

tömegeken keresztül vezet az út.”
83

 Ez a tendencia az értelmiségi elitről kialakított 

koncepcióval együtt jelezte, hogy differenciáltabb, a társadalmi tudat átalakítását teljesen 

meghatározó elméletekre van szükség, melynek következtében az irodalom (és így az író) 

reprezentatív, kiváltságos helyzete megszűnt, az irodalmiság hanyatlásnak indult a lassan 

modernizálódó szocializmusban.  

Az értelmiségpolitika megítélésében nézetkülönbség mutatkozik Kalmár Melinda és 

Huszár Tibor álláspontja között. Kalmár Melinda szerint a kádárista értelmiségkritika abból 

fakadt, hogy a Révai-féle kulturális irányítás értelmiségen csak egy szűk, magasan kvalifikált 

és főként humán értelmiségi réteget értett, elhanyagolva az értelmiségi középréteget, a 

kipróbált munkáskádereket, ezzel leszűkítette a potenciális szövetségesek körét is. A kádárista 

vezetés ezért és a politikai megosztás lehetősége érdekében feltöltötte az értelmiségi bázist az 

eddig elhanyagolt értelmiségi középrétegekkel, a szocializmus építésébe bevontak sok tanítót, 

tanárt, mérnököt, orvost.
84

 Huszár Tibor ezzel szemben a hatalmi-politikai szerkezetet inkább 

változatlannak ítéli, mivel a politikusok továbbra is az értelmiségi elittel alkudoztak, vagyis ez 

mutatja, hogy értelmiség és kultúraképük nem szakított érdemben a szocializmus sztálini 

modelljében megmutatkozott jellemzőkkel. Az 1960-as évek reformpolitikájával kapcsolatban 

is úgy látja, hogy a nyitás politikája kulturális területen (ellentétben a gazdasági élettel) nem 

társult „a társadalmi tudat mibenlétének, az ideológiai szféra jellemzőinek, a kultúra 

funkcióinak filozófiai, társadalomelméleti, esztétikai alapvetésre kiterjedő, konzisztens 

újragondolásával.”
85

 Mivel mégis kiemelt szerepű társadalmi réteg maradt az értelmiségiek 

csoportja annak feltöltése ellenére, s a szocializmusban a sztálinizmus kultúrpolitikájával való 

kapcsolat kontinuitásának mértéke, jellege állandó problémát rejtett magában, ezért talán 

Kalmár Melinda és Huszár Tibor állításai együttesen igazak. 
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2.4. A Kádár-korszak irodalompolitikája a művelődéspolitikai 

dokumentumok tükrében 

2.4.1. A korai Kádár-korszak (1956–1960) művelődéspolitikai dokumentumai  

Ebben a fejezetben végigtekintjük azokat az általánosabb érvényű művelődéspolitikai 

állásfoglalásokat, melyekben bár nincs konkrét utalás a könyvkiadásra, mégis politikai 

iránymutatásukkal befolyásolták a könyvkiadástörténetet is. 

A korai Kádár-korszak művelődéspolitikájában a hangsúly a forradalom valós és vélt 

okainak a feltárására, és ezzel összefüggésben az „ideológiai harcra” tevődött. Mivel az 1956-

os forradalom okai között jelentős hatást tulajdonítottak a művészetek ötvenes évekbeli 

helyzetének és a művészek „ideológiai eltévelyedésének”, így a korszak 

művelődéspolitikájának centrumába a művészetpolitika került. Ezt jelezték az 1958-as 

„Irányelvek” főbb megállapításai, a „művészekről és az irodalomról” hozott határozatok, a 

népi írókról elfogadott határozat, a sajtó helyzetére és a könyvkiadásra vonatkozó politikai 

dokumentumok is, mely utóbbiakkal később foglalkozunk. 

1958 nyarán két fontos dokumentum jött létre: a művelődéspolitikai irányelvekről és a 

népi írókról szóló állásfoglalás.
86

 A népi írókról szóló dokumentum a szövetségi politika 

megfogalmazása, rögzítette, hogy a kritikai fellépés célja, hogy az írók lojalitásuk 

kinyilvánítása után visszakapcsolódhassanak az irodalmi közéletbe.
87

 A határozat arra 

szolgált, hogy a legjelentősebb írói csoport semlegesítődjön, a szövetségi politikában 

felőrlődjön. Bár 1956 után az MSZMP vezetése a népi ideológia híveit is ellenforradalmárok 

közé sorolta,
88

 de ellenük rendőri úton nem léptek fel, hiszen a konszolidációban fontos 

szerepet szántak nekik: úgy vélték, rajtuk keresztül a társadalmi elfogadtatásuk sikeres lehet. 

A megosztás taktikáját alkalmazta a hatalom, kijátszották a népieket egymás és a híveik ellen, 

illetve mindnyájukat a polgári modernizáció felé törekvő értelmiségiekkel szemben. Az 
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irodalom belső, társadalmi életében a szanálás öt éve alatt nemzedékváltás ment végbe, új 

írócsoportok erősödtek meg, a régi generáció alkotói hátrébb szorultak, illetve a kommunisták 

kiszorították a közéletből azokat, akiket nem tudtak megnyerni, sokak számára az írói 

tevékenység jelentett menedéket a politikából.
89

 

Tudván, hogy az ideológiai átformáláshoz idő kell, gyakran tűztek ki nagyon hosszú 

távú célokat. Az irodalom- és művészetpolitikáról szóló 1957. szeptember 12-i PB ülésen már 

megfogalmazták átfogó, jövőre vonatkozó terveiket.
90

 „Az irodalmi szerveknél, 

folyóiratoknál, lapoknál, a kiadók szerkesztőségeiben, valamint minden olyan területen, 

amelynek tevékenysége az irodalommal kapcsolatos (rádió, színház, film stb.) biztosítani kell 

a megfelelő párt- és állami irányítást. A pártirányításnak az egyes szerveknél dolgozó 

kommunisták útján kell érvényesülnie. Az állami irányítás elvi módon történjék, a kicsinyes 

beavatkozást az alkotó munka folyamatába kerülni kell. Ugyanakkor, ha kell, adminisztratív 

úton is meg kell akadályozni az ellenséges törekvések érvényesülését.”
91

 Miután a kádárista 

vezetés megszilárdította politikai, gazdasági hatalmát, megszerezte a kulturális élet fontos 

pozícióit, szimbolikus jelentősége volt annak, hogy éppen 1958 nyarára Nagy Imre 

kivégzésének idejére időzítette a művelődéspolitikai elvei nyilvánosságra hozatalát egyfajta 

lezáró és nyitó határvonalként.
92

 

Az 1958. július 25-én megjelent állásfoglalás
93

 az MSZMP művelődéspolitikájának 

általános irányelveit fogalmazta meg. A művelődéspolitikai irányelvek a Kádár-rendszer 

szabadabb művészeti élete elveinek első hivatalos megfogalmazása, melyre a rendszer végéig 

mérőzsinórként tekintettek.
94
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A konkrét alkalmazás kérdéseit szakértőkre (párt és szakmai) hagyták, vagyis az 

állami és a pártfunkciók szétválása a kultúra területén elindult. Formailag az állam feladata 

volt az ellenséges nézetek kezelése, de valójában mégis az irányító és ellenőrző szerep a 

párthoz tartozott.
95

 Az engedelmességre bírás közvetett eszközei közül az anyagi és szervezeti 

lehetőségek elosztásától remélték elsősorban az ellenállás elmaradását. Másodsorban a 

közvetlen adminisztratív, rendeleti eszközök szerepeltek. 

Az 1958-as irányelvek bár mutatnak kontinuitást a művészet, az irodalom 

funkciójának Rákosi-korszakbali értelmezésével, mégis a szöveg jelezte: a koncepció 

átalakulóban van, az ideológiai ellentámadás felé közeledik a folyamat
96

. Revizionistának 

tartották és elutasították a művészi élet autonómiáját, szabadságát képviselő alkotókat, az 

akkori szóhasználattal: azokat, akik a művészet ösztönösségét, a kultúra öncélúságát hirdették, 

mert ezek a gondolatok kétségbe vonták az irányítás(akár párt, akár állami) szükségességét.
97

 

Érzékelhető bizonytalanság is pl. a múlt események évfordulói megünneplése révén 

fenntartható újabb történelmi minták keresésében,
98

 illetve abban, hogy a szöveg szakított „a 

művészetek szocialista egységének voluntarista igényével és a nagyon szoros pártirányítással 

– kimondta, hogy az épülő szocializmus kulturális élete nemcsak megengedi, hanem igényli is 

                                                                                                                                                                                     

realista, de humanista, a társadalmi renddel szemben nem ellenséges, nem romboló hatású művészetnek a párt – 

a bírálat jogát fenntartva – nyilvánosságot biztosít, a tiltás kategóriájába tartoznak azok az alkotások, amelyek az 

ország külpolitikai érdekeit sértik vagy azokat zavarják , illetve, ha árt a szovjet–magyar barátságnak és sérti a 

szovjet népet, illetve a népi demokrácia állami és társadalmi rendjét aláásó, romboló hatású művekkel szemben 

is szervezeti intézkedésekkel lépnek fel. Második pontban kijelentik, hogy a pártirányítás fő eszköze az eszmei 

befolyásolás a párttagokon keresztül. A harmadik pontban tagadják a művészeti pluralizmust, az irányzatok 

szervezeti megjelenítésének lehetőségét tagadják, hogy azok ne válhassanak politikailag ellenséges gócokká. Az 

MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 268. 
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a sokszínűséget.”
99

 – ennek ellenére „1958 és 1962 között sok ponton visszakeményedés, 

újradogmatizálódás tapasztalható. Megindul a belsőleg is több ellentmondást hordozó, 

progresszív és megtorló, liberális és konzervatív felhangjaik révén némileg egymással is 

»vitatkozó« elvi dokumentumok, kultúrpolitikai munkaközösségi állásfoglalások sorozata.”
100

 

2.4.2. Az 1960-as évek művelődéspolitikai dokumentumai 

Magyarországon 1961 végéig, 1962 elejéig
101

 tartottak a forradalom utáni megtorlás 

évei, ekkortól elkezdődhetett a politikai és gazdasági helyzet által kikényszerített reformok 

időszaka, melynek több megnevezése használatos.
102

 A Kádár-korszakban a társadalmat 

sikerült közömbösíteni az életszínvonal emelésével, az ideológiai szigor oldódásával, mely 

már nem terjedt ki a mindennapokra, erőszakos jelenléte a kultúrában is csökkent. A kultúra 

irányításának kettős (párt és állami irányításának mechanizmusa) ebben az időszakban is 

érvényesült. A kulturális elit jobban függött az államideológiától, mint a lakosság átlaga, de 

állami és pártkarrier építése során, egyetemi felvételiken, tudományos fokozatok 

megszerzésénél számon kérték az ideológiai jártasságot.
103

 Az MSZMP VIII. 

kongresszusának eredményeiről és a párt előtt álló feladatokról szóló határozatában 

foglalkoztak a szocializmus építéséhez szükséges kulturális feladatokkal, mely több 

kérdéskörrel kapcsolatba hozható: szocialista realizmussal, irodalmi színvonal problémájával, 

közművelődéssel.
104

 A művészetek legitimációs szerepe a hatvanas években is fontos volt, 

melyet mutat a nagyszámú művészetpolitikai pártdokumentum keletkezése. Ezekből kitűnik, 
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hogy a párt nehezen tudta uralma alatt tartani a művészeti életet, mert visszatérő elemük a 

harc különféle (általában polgárinak, kispolgárinak nevezett) nézetek ellen, a szocialista 

realizmus pozícióinak erősítése. 

1962-re, a diktatúra szanálásának végére Kádár biztos volt abban, hogy az irodalom 

behódolásra kényszerül, és elkezdődhet a konszolidált uralkodás ideje, bár még ekkor is fő 

ellenségnek tartották az ellenforradalomban felszínre került revizionista és polgári nézeteket. 

A következőket jelentette ki az MSZMP PB 1962. május 3-i ülésén, mely az írószövetségi 

közgyűlés tervezett referátumát tárgyalta: „Egyébként én már régen mondtam, lesz magyar 

irodalom, mert olyan lakodalom még nem volt, ahol volt menyasszony, volt vőlegény, 

ennivaló, hozomány, és zene nem volt. […] Mi korábban is mondtuk, csak a munkások 

értsenek velünk egyet és a parasztok egy része, akkor majd jelentkeznek az írók is, ha viszont 

erőnket külön az írókra fecséreljük, akkor sem lesznek mellettünk. Ha majd látják, hogy a 

munkások és parasztok mellettünk lesznek, akkor ők is oda állnak. […] Értsék meg, hogy a 

népnek szívességet nem tehet senki a világon, csak nagyon nagy megtiszteltetést érezhet, ha a 

nép ügyét szolgálhatja! Ez kivétel nélkül minden emberre – az írókra is – vonatkozik. Tehát 

nem a nemzet tartozik neki kézcsókkal, mert ő kegyes írni valamit, hanem ő csókolja meg a 

kezét, hogy szolgálhatja a népet.”
105

 Kádár fenntartotta magának a legfontosabb politikai 

döntések jogát, a vezérlő elvek egyszerű megfogalmazását, melynek a gyakorlatba ültetése, 

strukturálása az apparátus dolga volt. „A primitív és a strukturált kádárista gondolkodás 

meglepően kompatibilis volt egymással. Kádár legtöbbször nem is lépte túl uralkodói-

politikusi kompetenciáját, s talán ez volt az egyik oka annak, hogy viszonylag sokáig tudott 

békés keretek között kormányozni.”
106

 

2.4.2.1. A „koegzisztencia” politikája a korai Kádár-korszakban 

A 1960 novemberében Moszkvában megrendezett kommunista és munkáspártok 

tanácskozása és az 1961 októberében tartott SZKP XXII. desztalinizációs kongresszusa 

(melyen az 1956-ban az SZKP XX. kongresszusához képest szélesebb körben részletezték 

Sztálin bűneit)
107

 eróziós folyamatot indított el, elkezdték a kommunista kulturális és irodalmi 

ideológia felülvizsgálatát. Magyarországon a konszolidált működés feltételei megvalósultak, a 
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strukturális változások befejeződtek. Kijelentették: „…hazánkban a szocialista társadalom 

alapjainak lerakása befejeződött…”
108

 Mindezeknek következtében elindult a nyugati modern 

művészet lassú és óvatos átértékelése, melyet felerősített a külpolitikai békés egymás mellett 

élés és enyhülés ideológiája azt a reményt életre keltve, hogy ez a változás kulturális területen 

is lehetséges.
109

 

 A politikai koegzisztencia (békés egymás mellett élés) kényszerű, kölcsönös 

elismerése egyrészt a két világrendszer egymáshoz való viszonyát módosította (a fel-

felbukkanó népfrontos gondolat alapján a kapcsolat fenntarthatónak tűnt a világ nem 

kommunista részével), úgy tűnt, hogy ideológiai és művészeti területen is lehetséges hasonló 

megegyezés.
110

 Másrészt a koegzisztencia folyamata a belső doktrínákat is befolyásolta, a 

változást felerősítette az a nagymértékű technikai és tudományos fejlődés, mely a politikán 

kívülről érte a rendszert. A hatvanas évek elejétől, bár a kultúrpolitikai vezetés hirdette ugyan, 

hogy az ideológiában és a művészetekben nincs koegzisztencia,
111

 mégis mindennek 

következtében lassanként elindult a kulturális és irodalmi elképzelések felülvizsgálata,
112

 a 
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építésének alapjait”. Immár elég a hatalom számára a passzív lojalitás, a Kádár-korszak mottójává váló bibliai 

jelmondat („Aki nincs ellenünk, az velünk van”) ekkor hangzik el (először oroszul a Pravdában a XXII. 

kongresszus után). A továbbtanulásnál megszüntették a származás szerinti megkülönböztetést, s a határokat 

átjárhatóbbá tették. 1963-ban nyílik először lehetőség a magyar művészek, értelmiségiek 1956 utáni nagy 

nyugati turisztikai utazásaira. A magyar kérdést leveszik az ENSZ napirendjéről. Az 1956-os elítéltek túlnyomó 

része szabadlábra kerül. Révész, 1997, 133. „Az 1963-as amnesztiát megelőzően a politikai elítéltek száma 

36584 volt, utána néhány százra csökkent (1965-ben például 557 fő volt). A kiszabadultak zömét a belügyesek 

továbbra is megfigyelték.” Standeisky, 2005, 261. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=459&MT=1  
110

 Ennek ellenére még 1958-ban a Művelődéspolitikai elvek vitáján Fogarasi Béla hozzászólásában Lukács 

Györggyel kapcsolatban mondta: „Nem azt tartanám legdöntőbb hibájának, ami szintén fontos itt, hogy a 

koegzisztenciát tartja lehetségesnek a kultúra területén, a békés együttélést, hanem hogy a kultúra területén is a 

pártosság hamis, helytelen értelmezésével dolgozott. És ezzel félrevezette az értelmiségnek egy jelentékeny 

részét. Mert ha semmit sem mond pártosságról, mint Illyés Gyula, vagy hogy a fene egye meg, nem kell nekem 

pártosság, akkor a helyzet világos. De Lukács fogalmi zavart vezetett be, mert ő használja a pártosságot, csak 

hogy nem leninista értelemben, s ezt kell nála, mint döntő dolgot kiemelni.” 

Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 18. ő.e. 
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 A Magyar Írók Szövetségének 1962. májusi referátumának téziseiben Darvas József kitért a koegzisztenicia 

kérdésére. „Egyesek félreértik a békés egymás mellett élés politikáját s ezt nemcsak az államok közötti 

kapcsolatokra vonatkoztatják, hanem az ideológiára is. Az ideológia terén nincs békés egymás mellett élés. 

Ebben a vonatkozásban nem érvényes az „aki nincs ellenünk, velünk van” elve. Az irodalomban a harcot 

elsősorban a modernizmus mezében jelentkező polgári dekadencia ellen kell folytatni.” Az MSZMP PB 1962. 

május 3-i ülés jegyzőkönyve. MNL OL 288. f. 5/264. ő. e. 
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 Az 1956 őszén keletkezett lapok közül egyedül a Nagyvilág maradt fenn, s 1956 ősze után már 1957 

áprilisában újra megjelent, s a hatvanas évek közepéig szinte minden száma eseményként értékelhető, mivel 

ezekben valami új és fontos külföldi írás található meg. Az 1958-tól induló Modern Könyvtár sorozatban például 
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nyugati modern művészet átértékelődése.
113

 A „tűrés” határainak elmozdulása 

következményeképp beáramlottak a kihívást jelentő, új szellemi irányzatok annak ellenére, 

hogy ezzel ellentétes ideológiai irányú folyamatok
114

 is jelen voltak, melyek nagy veszélyt 

láttak a művészetbeli egymás mellett élés elvének megjelenésében. 

1964 októberében Hruscsov bukását követően – a nem reformpárti Brezsnyev 

hatalomra kerülése ellenére – Magyarországon eleinte nem volt nagyobb mértékű ideológiai 

módosulás.
115

 A KB 1965. március 11–13-i kibővített ülésén
116

 elfogadták Szirmai István 

beterjesztésében az ideológiai határozatot, mely csak a Társadalmi Szemlében jelenhetett 

meg. A szöveg nyíltan beszélt a nehézségekről (hatalomban emberek, akiket az megszédített, 

protekcionizmus, sógor-komaság, karrieristák, korrupció…). Az ellentmondások között 

említette, hogy van szocialista irodalom és művészet, amely segít a szocialista tudat 

formálásában, ízlést nemesít, szocialista munkára lelkesít a pár rossz mű ellenére. Egyesek 

                                                                                                                                                                                     

1963-ban megjelent Szolzsenyicintől az Ivan Gyenyiszovics egy napja. Többeknek kiadják kisebb munkáit 

(Joyce, Musil), de nagy műveik (Ulysses, A tulajdonságok nélküli ember) kiadása később történt meg. A 

témához fontos még: Tóth Gyula (sajtó alá rendezte, szerk. és a jegyzeteket írta): Irányított irodalom, Írók 

pórázon, A Kiadói Főigazgatóság irataiból. 1961–1970. Dokumentumválogatás. A Magyar Tudományos 

Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 1992. 

A Nagyvilág és a Modern Könyvtár sorozat legjelentősebb szerzőinek felsorolása ebből az időszakból 

megtalálható: Révész, 1997, 104. 
113

A PB 1977. december 28-án tárgyalta a Jelentés művészeti életünkről című dokumentumát: „A békés egymás 

mellett élés politikájának térhódítása következtében szélesedő nemzetközi kapcsolatok révén művészeti életünk 

szemhatára kiszélesedett.” „…a párt a szocialista állam – a lenini kulturális forradalom részeként –, alapvető 

feladatának tartja a kultúra demokratizálódását,a művészeti értékek eljuttatását a tömegekhez.” „A művészet 

iránt megnyilvánuló társadalmi szükségletet növekedése és átrendeződése újszerű követelményeket támaszt a 

művészeti értékek terjesztésével és népszerűsítésével szemben. A közönségrétegek igényeinek pontosabb 

ismeretére alapozva tervszerűbbé kell tenni a terjesztést. A kritika ízlésfejlesztő, magasabb igényeket betöltő 

munkájában kapjanak nagyobb figyelmet a közízlés alakításában fontos szerepet játszó kulturális termékek, a 

tömegkommunikációs műsorok, a környezeti kultúra, az un. alkalmazott művészet és szórakoztatás.” 
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 Még 1958-ban a Művelődéspolitikai irányelvek vitájánál utalt Kádár János arra, hogy ez a tűrési-beengedési 

folyamat, ha elindul, nem tudni, hol fejeződik be. „Most, amit Major elvtárs felvetett, én is felvetem. Ezt a 

közönség kérdését. Itt a múltkor mi arról beszéltünk, hogy először van egy alibi,…, hogy azért adunk ilyesmit, 

mert a közönség ezt kívánja. Ez szerintem hamis alibi, mert többféle közönség létezik már most is, az egyik azt 

kívánja, hogy ilyen gikszerekkel a rendszer ellen tapsolhasson és az még fog szaporodni, ez kihalni nem fog, 

mert van ilyen dialektikus hatása, ha ilyen darabokat mutatunk be, akkor ez a publikum növekedik és akkor 

megint kénytelenek leszünk ilyen darabokat bemutatni, mert a publikum követeli és akkor hova jutunk a végén, 

Habsburg Ottót kell megkoronázni a végén, ha ezzel a dialektikával akarunk menni.” Az MSZMP KB 1958. 

július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 18. ő.e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1  
115

 1964 októberében Hruscsov megbukott, ennek következtében módosult, de alapvetően nem változott meg a 

Moszkvától függő ideológiai irány. Mivel Szovjetunióban megszűnt a párt és a kormány egy személyben való 

vezetése, így Kádár is ezt követően fél évvel átadta a kormány vezetését a Kállai Gyula vezette kabinetnek, mely 

első lépéseinek egyike volt a belső ellenséges erőkkel való leszámolás, melyet szokás az 1980-as első ellenzéki 

határozat elődjének értelmezni, bár az elsőnek mégis az 1980-ban keletkezettet tartják. 1965. január elsejétől hat 

hónap alatt 209 személyt vontak felelősségre izgatásért. Vagyis az 1964-ben indított ideológiai kampány 1965-re 

elvezet a belügyi, adminisztratív intézkedések meghozatalához, de ezt követően az ideológiai front szelídülhet, 

mert már a revizionista veszélynek nincs akkora szerepe. Révész, 1997, 141. 
116

 Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–1966, 1968, 125–164. 
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szerint a kultúra irányítása nem elég keménykezű, sok a kulturális életben a liberális vonás, és 

nem alkalmaznak adminisztratív módszereket akkor sem, ha kellene. Mások ezzel szemben 

azt képviselték, hogy a kultúra irányításában sok a bürokratikus vonás.
117

 

A hatvanas évek első harmadában már válságjelenségek mutatkoztak a gazdaságban, s 

az évtized közepére egyre elfogadottabbá vált a gazdasági irányítás reformjának 

szükségessége, mely végül 1968-ban az „új gazdasági mechanizmusban” testesült meg.
118

 „A 

változás a gazdaság mellett a kultúrára is kiterjedt, ennek eredményeként összességében az 

évtized művelődéspolitikája offenzívnak mondható, s kialakult a megegyezéseken és az 

informalitáson alapuló viszony a hatalom és lakosság között, melyet a hetvenes években a 

nyugati politológia „gulyáskommunizmusként” jellemzett. A reformkorszak a politikában a 

hetvenes évek elején a szovjet hatás és a hazai keményvonalasok fellépésének eredményeként 

megszakadt, a hatvanas évek második felében a kultúra területén elindult reformok a 

közművelődés területén éltek tovább.”
119

Az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején 

művészetpolitikával vagy irodalompolitikával foglalkozó önálló határozatok, új tézisek nem 

születtek, párthatározatban vagy az Agitációs és Propaganda Bizottság állásfoglalásában 

érintették a témát, de az ideológiai, kulturális élet kérdéseit illetően új válaszokkal nem 

találkozunk, a már ismert feladatokat ismételték.
120

 A Kádár-korszak évtizedeiben 

megfigyelhető kül- és belpolitikai, gazdasági folyamatok alakulásának következtében a 

kultúrpolitika és irodalompolitika mindinkább veszített ideológiai jelentőségéből, 

önállóságából, mozgástere, politikai szerepe szűkült. A kultúrpolitika fokozatosan 

alárendeltebb helyzetűvé is vált, s az ekkor elindult folyamat eredményeképpen a nyolcvanas 

évek közepére nyilvánvaló lett, hogy a politikai hatalom felőrlődése miatt a kultúrpolitika már 

nem tudta fenntartani az ellenőrzést a kulturális élet felett.
121
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 1965. március 30-i PB ülés jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 5/362. ő. e. 
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 Szirmai István az 1965. március 11–13-i kibővített KB ülésen hozzászólásában mondta: „A politikai 

összeütközések ma elsősorban gazdasági és társadalmi területen jelentkeznek és csak másod vagy harmadsorban 

esztétikai-művészeti területen.” Szövegében jelezte, hogy a gazdasági és társadalmi kérdések ideológiai 

oldalával foglalkozik, nem a művészi, irodalmi alkotások esztétikai problémáival. 1965. március 11-13-i 

kibővített ülés. MNL OL 288. f. 4/73-74. ő. e. 
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 Drabancz, Fónai, 2005, 172-173.  
120

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a X. pártkongresszus összehívásáról és 

az ezzel kapcsolatos feladatokról (1970. január 27.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1967–1970. Szerk. Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974, 479. Az MSZMP 

Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 18 éven aluli ifjúság olvasási 

igényeinek és könyvtári ellátásának kérdésében (1970. június 9.), I.m. 626–637. 
121

 „A hatalomnak 1956 és 1988 között megvoltak az eszközei a céljai megvalósításához hullámzó, de az idő 

előre haladtával átlagosan egyre fogyó tendenciát mutatva. A magyarországi szocializmus hatalma mögött ott 

állt Szovjetunió és a többi szocialista ország külső nyomása, „amelyet a kádári centrumpolitika sem tudott (s 
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2.4.2.2. A nyilvánosság szintjei 

A kettős nyilvánosság
122

 problémája már jelentkezett az 1960. június 21-i ülésen, ahol 

kijelentették, hogy szükséges olyan, főleg társadalomtudományi munkák kiadása, amelyek bár 

sokszor ellenségesek a szocializmussal szemben, de értékes tényanyagot vagy szakmai körök 

számára fontos következtetéseket tartalmaznak. Ezen művek kiadását zárt terjesztéssel szűk, 

érintett kör számára szándékozzák megoldani.
123

 Emellett a nyilvánosságot könyvterjesztői 

módszerekkel szabályozták
124

, a szintén irodalompolitikai felügyelet alatt álló 

könyvkereskedelemtől ugyanazt várták el, mint a könyvkiadástól: biztosítsa a párt 

művészetpolitikájának érvényre jutását, segítse, hogy a szocialista kultúra alkotásai minél 

szélesebb rétegekhez eljussanak.
125

 „…az eddiginél következetesebben kell kizárni a 

nyilvánosság fórumairól az eszmei, erkölcsi szempontokból káros törekvéseket… a 

nyilvánosság mértékének megválasztásakor
126

 – például a televíziós műsorszerkezet, 

moziforgalmazás, színházi játszási hely, könyvpéldányszám, kiállítási helyszín stb. – 

                                                                                                                                                                                     

nem is mindig akart) kivédeni. Elegendő utalni a ’liberalizmus’ folyamatos ostorozására, a filmátvételek, a 

könyvkiadás, a művészeti szövetségek közötti kapcsolatok, a direkt moszkvai, a budapesti követségi 

beavatkozások számtalan ’ügyére’, különösen 1956 és 1967 között, majd 1972-76 táján.” Agárdi Péter, 1994, 

132. 
122

 Az új gazdasági mechanizmus reformjai következtében csökkent az irányítás centralizáltsága. A 

mezőgazdaságban bevezetett háztáji gazdaság legális második gazdaságként funkcionált, mindezek a korlátozott 

piacgazdaság felé tett lépésként értékelhetők, melyek tudati hatásuk következtében megnyitották a 

liberalizálódás előtt az utat, még ha ezt a kultúrára nem is terjesztették ki mondván: „kultúra nem áru”. „A 

hatvanas évek engedékenyebb légkörében féllegálisan, suba alatt jelentek meg az elfojtott eszmék, a kielégítetlen 

politikai elképzelések – demokratikusak és antidemokratikusak egyaránt. Ugyanakkor az egyre inkább formális 

hivatkozási alappá váló államideológia megkérdőjelezhetetlen maradt. A művészetpolitikai irányelvek 

különválasztják a tudomány szabadságát, a vélemény közlésének szabadságától; a cenzúra továbbra is 

tiszteletben tartandó, miközben a véleménynyilvánítás lehetősége egyre nagyobb. Egyre több tudományos 

kérdést lehet megvitatni, csak a publikációk mennyisége és a publikálás köre tartozik a párt hatáskörébe. Ezt 

nevezte Gombár Csaba „harmonikázó nyilvánosságnak”. Révész, 1997, 171. 
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 „A problematikus vagy éppen ellenséges, de tudományos, művészi vagy politikai értékű kiadványokat gondos 

válogatás alapján, zárt terjesztésben jelentessék meg, kizárólag szakemberek számára. A zárt könyvterjesztés 

szabályait a Művelődésügyi Minisztérium 1960. okt. 1-jéig dolgozza ki.” 
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 Ld. még ehhez a témához: Cseh Gergő Bendegúz: Külpolitikai propaganda, belső tájékoztatás a Kádár-

rendszer első éveiben. Társadalmi Szemle, 1997/6. 
125

 A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelvei, 1958. Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai, 1973, 268-269. Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 

18. ő.e. 
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 Révész Sándor – már említett – Aczél Györgyről szóló könyvének végén összegyűjti a nem megjelent 

könyvek vagy a látszólag kiadott művek lehetséges leggyakoribb történeteit. Szintén a kiadás melletti 

elhallgatásról, a könyvesbolti kereskedelem korlátozásáról számol be Vámos Miklós: Felmorzsolódtak és 

beépültek. Beszélgetés Vámos Miklóssal. Könyvhét, 2009, 158-159. Ezt sok példa igazolhatná, hiszen minden 

írónak megvan a saját története művei kiadatásának lehetőségeiről. 
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következetesen kell érvényesíteni az érték, a társadalmi érdek és a kulturális, eszmei nevelés 

szempontjait.”
127

 

A kiadóknak a pártközpont által nagy mennyiségben megrendelt könyveket kellett 

megrendelniük, átvenniük és az állami dotáció segítségével kifizetniük, majd az eladhatatlan 

könyvmennyiséget leselejtezték a könyvterjesztők.
128

 A szűkebb nyilvánosságnak szánt, tűrt 

kategóriába tartozó könyveket kevés példányszámban adták ki, s utánnyomásukat általában 

nem engedélyezték. A jó kivitelezésű esztétikai minőségű és tartalmú művek mint az 

ideológiai meggyőzés új eszközei nagy példányszámban való kiadatásának hirtelen váltása az 

ötvenes években igénytelen könyvek megjelentetésére berendezkedett könyvkiadás anyagi 

lehetőségeit nagyon megterhelte. Az Aczél György által javasolt belső köröknek szánt, 

politikailag fontosnak tartott nyugati művek belső kiadása 1961-től megvalósult, a rendszer 

látszatnyilvánossága Kalmár Melinda szóhasználatában „kvázi-nyilvánosság”, többszörösen 

tagolódott.
129

 

2.4.3. Az 1970-es évek művelődéspolitikai és közművelődési dokumentumai 

A hatvanas évek második felében a hruscsovi idők mérsékelt reformszellemiségét 

felváltották a Brezsnyev-időszak „pangásának” intézkedései. Az 1968-as csehszlovákiai 

bevonulás sokakat kiábrándított a létező szocializmusból a Szovjetunióban és a szovjet mintát 

követő országokban.
130
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 Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP művészetpolitikájának 

időszerű feladatairól, 1984. A  Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1980–1985. Szerk. 

Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988, 755. 
128

 „Az orosz–szovjet művek…hatalmas példányszámát nem lehetett továbbra is fenntartani. Köztudott (az 

ÁKV-nál erre vonatkozóan titkosan kezelt adatok vannak), hogy több éven keresztül igen nagy példányszámban 

selejtezték ki az eladhatatlan műveket a könyvterjesztők.” Idézi Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a 

Kádár-korszakban. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 33. című könyvében: Bakcsi György, Gerencsér Zsigmond: A 

Szovjetunió népeinek klasszikus és modern irodalma könyvkiadásunkban. Kézirat, Magán archívum, 1971, 5. 
129

 Kalmár Melinda kutatásában úgy értékeli a folyamatot, hogy a könyvkiadás rendszere a zárt kiadványok 

bevezetésével többszörösen tagolttá tette a rendszer „kvázi-nyilvánosságát” A zárt kiadványok példányszámának 

növekedésével ez a látszólagos nyilvánosság is tagolódott, s a formális és az informális nyilvánosság határai 

kezdtek összemosódni. Kalmár, 1998, 132. 

Kalmár Melinda gyűjtése alapján 1965-ig a következő műveket adták ki: Gyilasz: Az új osztály (300pld.), 

Kissinger: Választanunk kell (200pld.), Sartre: Marxizmus és egzisztencializmus(180pld.), Finnletter: A 

külpolitika következő időszaka: a hatvanas évek (209pld.), Rostow: A gazdasági növekedés szakaszai (200pld.), 

Horthy Miklós: Emlékirataim (300pld.), Flemming: A hidegháború (250pld.), Anthony Eden emlékiratai 

(500pld.), Teller: Hirosima hagyatéka (518pld.), Kelso–Adler–Mortimer: Kapitalista kiáltvány (500pld.) 
130

 Valószínűleg 1968-ra utalhattak a könyvkiadás kapcsán 1972-ben. „Egyes országok politikai és kulturális 

életében jelentkező problémák átmenetileg zavarokat idéztek elő a kiadás folyamatosságában.” Az MSZMP KB 

Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól (1972). A Magyar 

Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–1975. Szerk. Vass Henrik. második, változatlan 

kiadás, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979, 261.  
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Miközben többször és nyomatékosan kifejezték a szovjetek nemtetszésüket a magyar 

új gazdasági mechanizmussal kapcsolatban, megfogalmazták 1971-ben a KGST ezzel 

ellentétes irányú komplex programját. 1972-ben Kádár Jánost nem hivatalos moszkvai 

látogatásán Brezsnyev megfeddte, s ennek következtében a magyar reformpolitikának egy 

időre vége szakadt.
131

 Ennek következtében a hetvenes évek elején felerősödtek a Szovjetunió 

felé meglévő igazodási kényszerek,
132

 az 1972. novemberi KB ülésen hozott határozatoknak a 

gazdasági reform visszavétele mellett határozott értelmiségellenes
133

 élük volt, melyeknek 

egyik megnyilvánulása az 1972–73-as filozófus per.
134

 A hetvenes évek elejére 

Magyarországon egyfajta patthelyzet jött létre: a „rendpártiak és a reformpártiak” közötti 

növekvő feszültség 1973–74-ben az előbbiek felülkerekedésével végződött. 1975 tavaszán az 

MSZMP XI. kongresszusa volt az 1968 utáni visszarendeződés mélypontja, mert az 

elfogadott nyilatkozatok társadalomképe, gazdasági elképzelései az ötvenes évek 

szellemiségére emlékeztetnek.
135

 

A hatvanas-hetvenes évek fordulójára (Szolzsenyicinnek a szovjet Írószövetségből 

való kizárásától kezdve) a szovjet-magyar kulturális vezetés közötti addig mintaszerűnek 

nevezhető viszony egyre feszültebbé vált, a szovjet kultúrpolitikusok kifejezték 

elégedetlenségüket amiatt, hogy a magyarok nem fogalmaztak meg keményebb, merevebb 

                                                           
131

 Kádár János a legszűkebb vezetői körben, a Politikai Bizottság 1972. májusi ülésén így fogalmazta meg a 

dogmát: „marxizmus és szocializmus legyen elsősorban, ideológiai és politikai ismeretekre van szükség az 

irodalomban, az ismeretterjesztésben, és csak utána jön a szakma.” Standeisky, 2005, 322. 
132

 Révész Sándor szerint egyszerre volt igaz az, hogy „a magyar kultúrpolitika akkor is ellenállt a szovjetnek, 

amikor úgy nézett ki, hogy behódol” és az, hogy „a magyar kultúrpolitika akkor is behódolt a szovjetnek, amikor 

úgy nézett ki, hogy ellenáll”. Ugyaninnen: „A magyar kultúrpolitika igyekezett megfizetni a különállásáért, 

igyekezett ebben érdekeltté tenni Moszkvát, méltatta a különállás előnyeit, a benne rejlő lehetőségeket. Moszkva 

pedig igyekezett megszüntetni a különállást, bár az előnyeit tapasztalhatta, és ki is használta. Volt 

munkamegosztás, a „liberális” magyarok és a keménykedő szovjetek között, de ettől még reális és valóságos 

viták és harcok is voltak.” Révész, 1997, 178. 
133

 „Az értelmiség számára tagfelvételi zárlatot hirdettek a pártban, tömegével, kampányszerűen emeltek ki 

képzettség nélküli munkásokat értelmiségi képzettséget igénylő vezető beosztásokba, ismét meghirdették a 

„produktív” munka, a kétkezi munka felsőbbrendűségét az „improduktív” tevékenységekkel szemben.” I.m. 

1997, 189. 
134

 1973 – filozófusper: Hegedűs András, Heller Ágnes, Márkus Mária, Vajda Mihály, Bence György, Kis János, 

Márkus György ellen. Haraszti Miklós: Darabbér. Téka Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
135

 Az MSZMP XI. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról (1975. március 21.) 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 912–977. „A kongresszus a szocialista fejlődés 

fontos vonásának tartja, hogy a X. kongresszus óta is tovább erősödött a munkásosztály vezető szerepe. Politikai 

öntudata fejlődött, szakképzettsége, műveltsége gyarapodott, növekszik soraiban a magasan képzettek száma. A 

munkásosztály társadalmunk legnagyobb osztálya, derékhada a szocialista nagyüzemekben dolgozik. Pártunk a 

jövőben is nagy figyelmet fordít a munkások tevékenységére, politikai törekvéseink érvényesítésére, élet- és 

munkakörülményeinek javítására…A szocialista építés alapvető követelménye – és a soron levő feladatok 

végrehajtásának feltétele –, hogy a munkásosztály vezető szerepe a társadalmi élet egészében 

érvényesüljön…Értelmiségünk a nép részeként alkotó tevékenységében eggyé forr, céljaiban azonosul a 

munkásosztállyal. Támogatja a párt politikáját, többsége magáévá tette a marxizmus–leninizmus elveit, és 

eszmeileg is szocialista irányba fejlődik. Változatlanul fontos feladatunk, hogy a marxizmus–leninizmus 

befolyását elmélyítsük soraiban, s utánpótlásában gondoskodjunk a munkás- és parasztfiatalok, köztük a nők 

kellő arányáról.” 919-920. 
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álláspontot irodalompolitikai kérdésekben,
136

 s emellett nagyobb szovjet irodalmi jelenlétet 

szorgalmaztak Magyarországon.
137

 A magyar irodalompolitika egyre negatívabb megítélése 

miatt feszültebbé váló viszony a politikai-ideológiai cenzúra
138

 bevezetését eredményezte, a 

korlátozott eszmei harc doktrínája alapján ideológiailag elhajló embereket kellett találniuk. 

Aczél György, a kultúrpolitika irányítójának beszédeiben az 1970-es évektől kezdődően 

megjelent a hétköznapok forradalmiságának gondolata, mely a szocializmus építésében való 

aktív részvételt propagálására utalt. Annak ellenére, hogy a szabad kutatás – korlátozott 

publikálás elve visszavonódott, a tűrés kategóriája szűkült, mégis az ideologikusság mértéke 

csökkent
139

 a művelődéspolitikai állásfoglalásokban, a szakszerűség mértéke növekedett, 

figyelembe vették az érintett szakterületek képviselőinek véleményét, az ideológiai szigorodás 

„…évekig csupán áttételesen érvényesült: a hatalom igyekezett visszafogottan fellépni a balos 

és a jobbos elhajló ellen, nem támadta agresszívan a tudomány és a művészet újítóit. 

Létérdeke volt, hogy fenntartsa a társadalmi békét. A kultúra, a művészetek irányítói 

valójában két tűz közé kerültek: meg kellett felelniük a szovjet elvárásoknak és az egészen 

más jellegű alkotói igényeknek. Hosszú évekig ügyesen lavíroztak e két pólus között.”
140

 

A hatalom és a szellemi elit közti konszenzus a 70-es években bomlásnak indult, a 

nehezen elért kulturális stabilitás veszélybe került, a „szövetséges” nagy alkotók meghaltak, 

kiöregedtek. Az 1970-es évek közepe tájára az irodalmi értelmiség fellázadt az írók 

politikaformáló törekvéseit korlátozó gyakorlat ellen, mivel az értelmiség verbalizmusával 

képes volt reprezentálni az emberi méltóság, szabadság tiszteletét, megjeleníteni valamiféle 

szükségszerű kultikus rendszerkritikus szerepet. Ez pedig olyan adminisztratív intézkedések 

                                                           
136

 Az elégedetlenség a másik irányból is megvolt. „A magyar Írószövetség vezetőit elborzasztotta táborbeli 

írótársaik avítt sztálinizmusa, ami különösen akkor vált szembetűnővé, amikor maguk között voltak, s nem a 

„nyugati imperialisták” támadásától kellett megvédeni a szocializmus ügyét.” Standeisky, 2005, 309. 
137

 1975-ben ezzel a céllal indították el a Szovjet Irodalom című folyóiratot. 
138

 Olyan személyiségek műveinek kiadásánál, akik jelentős államtitkok, tények ismerői, a kiadók két lektort 

kötelesek felkérni. Az első botrány Sík Endre (1920-1945 között Szovjetunióban élt, 1958–1961-ig 

külügyminiszter) emlékiratai kiadása kapcsán keletkezett 1970-ben. A mű a Zrínyi Katonai Kiadónál jelent meg 

10600 példányban, de a megjelentetése után zárolták, de már csak 1400 kötetről dönthettek, a többi elkelt. 

Lengyel József Szembesítés című műve a lágerirodalom témakörébe kapcsolódott, de már akkor készült el, 

amikor Moszkvában erőteljesebb veszélyt láttak a lágerirodalomban. Ezért csak kétszáz példányban adták ki. 

„Az író élettársa szerint Aczél magyarázatként Moszkvára és Berlinre hivatkozott. Neki meg van kötve a keze, 

és bár tudta, hogy a Szembesítésben leírtak igazak, félt közreadatni a művet. „Mindig azt mondta, hogy ő ugyan 

megpróbálna sok mindent, de Mekka nem engedi.” I.m. 311-313. 
139

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a X. pártkongresszus összehívásáról és 

az ezzel kapcsolatos feladatokról (1970. január 27.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1967-1970. szerk. 

Vass Henrik. 479. Az MSZMP X. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról (1970. 

november 27.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967–1970, összeállította és 

szerk: Vass Henrik, Kossuth Könyvkiadó, 1974, 684–711. 
140

 E problémát tárgyalja Vörös László, a Tiszatáj főszerkesztőjeként tizenkét éven keresztül készített, 

főszerkesztői értekezleteken elhangzott feljegyzései alapján. Vörös László: Szigorúan ellenőrzött mondatok. A 

főszerkesztői értekezletek történetéből. 1975–1986. Szeged, 2004. 
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meghozatalára ösztönözte a hatalom birtokosait, amelyektől addig elhatárolták magukat, és 

amelyek a szovjet módszerekre emlékeztettek (rendőri zaklatás, belügyes megfigyeltetés, 

bírósági per, külföldre kényszerítés).
141

 

A PB 1977 végén a művészeti életről hozott határozata is újabb ideológiai szigorítást 

képvisel.
142

 A hatalmon levők immár azzal sem csitíthatták az elégedetlenkedőket, hogy „a 

legvidámabb barakkban” sokkal szabadabb az élet, mint a Szovjetunióban. Nagy, átfogó 

művelődéspolitikai koncepció már nem született, a művészeti életről elfogadott 1977-es 

párthatározat is azt jelezte, hogy a „művelődéspolitika önmaga körein belül mozgott.”
143

 

Elismerték: „A békés egymás mellett élés politikájának ellentmondásokon át megvalósuló 

térhódítása, a nemzetközi munkásmozgalom, ezen belül a szocialista világ problémái, 

valamint a polgári hatások azonban elbizonytalanodást, távlatvesztést is okoznak a művészeti 

élet egyes köreiben.”
144

 De ennek ellenére az 1958-as művelődéspolitikai irányelvekhez 

képest lényeges újdonságot nem tartalmaznak a kor művelődéspolitikai dokumentumai.
145
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 „az irodalmi nyilvánosság további szűkülését hozták, szaporodtak a renitensnek ítélt értelmiségiekkel 

szembeni hatósági fellépések (pl. kényszerpszichiátriai kezelések), a cenzúra; a tiltások, korlátozások 

következtében kényszerű virágzásnak indult a szamizdat irodalom.” Standeisky, 2005, 319-320. 
142

„Az eddigieknél intenzívebb politikai kontaktusokra kell törekedni a művészeti élet vezető tényezőivel 

(politikai előadások, látogatások, aktívák stb.), ugyanakkor igényelni kell, hogy az írók, művészek műveikben a 

társadalom mai kérdéseivel foglalkozzanak. Támogatja azt a törekvést, hogy az arra érdemes, tehetséges fiatal 

művészek az eddigieknél nagyobb arányban nyerjenek felvételt a pártba.” „A pártegység erősítése, a szövetségi 

politika eredményes folytatása megköveteli a kommunistáktól a határozatok és állásfoglalások egységes 

értelmezését, aktív képviseletét, a pártfegyelem betartását, a nem marxista nézetekkel való következetes vitát. A 

művészeti életben különösen megnő a párttagság ideológiai, szakmai, kulturális felkészültségének jelentősége, a 

kommunisták színvonalas és határozott fellépésének szükségessége…A művészeteknek a fejlett szocialista 

társadalomban betöltendő szerepe, a kulturális forradalom kiteljesedése szükségessé teszi, hogy a párttagság 

művelődési igénye, művészet iránti érdeklődése tudatosabbá váljon.” 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1  

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata művészeti életünkről (1977. december 28.) 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–1980. Szerk. Vass Henrik. Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest, 1983, 647. 
143

 „Megállapítja, hogy a Központi Bizottság 1958-ban megfogalmazott művészetpolitikai irányelvei beváltak, az 

elmúlt két évtized művészetpolitikai gyakorlatában az alapelvek és a fő módszerek helyesnek bizonyultak.” 649. 

Kicsit később:  „A tudományos kutatás, a marxista esztétika és a művészetkritika, a kultúrpolitika elvi orientáló 

munkája – vitathatatlan eredményeivel egyetemben – az utóbbi években nem tudott lépést tartani a társadalmi és 

kulturális fejlődés új jelenségeivel, kérdéseivel.” Drabancz, Fónai, 2005, 213. 
144

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata művészeti életünkről. (1977. december 

28.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 647. 
145

„A Központi Bizottság megállapította: művelődéspolitikánk alapelvei, amelyeket húsz esztendővel ezelőtt a 

Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. júniusi országos értekezlete, majd ezt követően részleteiben 1958-ban a 

művelődéspolitikai irányelvek fogalmaztak meg, kiállták az idő próbáját. Ezeket az irányelveket erősítették meg 

és fejlesztették tovább a párt kongresszusai. A XI. kongresszusnak a kulturális kérdésekre vonatkozó határozatai 

és a párt Programnyilatkozata ezekre az alapokra építve jelölte meg hosszabb távra a kulturális építés irányát és 

fő feladatait.”Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata a művészeti szövetségek helyzetéről és 

feladatairól (1977. június 20.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 492. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1
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A kései Kádár-korszak művelődéspolitikájára a Központi Bizottság 1974. évi 

közművelődési határozata
146

 nyomán a „közgondolkodásban”a hetvenes évek második felétől 

a közművelődési szemlélet hangsúlyozása volt jellemző, a kultúra területén a hatvanas évek 

második felében elindult reformok közművelődés területén éltek tovább. Meghatározták 

jövőre vonatkozó céljaikat: „Az MSZMP a marxizmus–leninizmus orientáló erejével, 

következetes elvi irányító munkával, a nem marxista nézetekkel folytatott elvi vitákkal 

gondoskodik arról, hogy a tudományos kutatás, az irodalom, a művészet, az oktatásügy és a 

közművelődés eredményesen segítse szocialista céljaink elérését…E politika jegyében a párt 

a jövőben is minden lehetőt megtesz a szocialista kultúra felvirágzása, a tudományok 

fejlődése, a műveltség terjesztése érdekében.”
147

 Indoklásul 1977-ben megfogalmazták „A 

művészetkritika – az utóbbi években már kevésbé – arisztokratikus magatartást tanúsított a 

valódi közösségi és közönségigényekkel szemben; túlságosan szakmai orientáltságú volt, 

illetve nem bírálta vagy lebecsülte az ilyen igényeket kielégítő kulturális termékeket.”
148

 Ezért 

a párt általános politikáját a kulturális életre alkalmazó dokumentum nyilvánvalóvá tette, 

hogy „…a párt, a szocialista állam – a lenini kulturális forradalom részeként – alapvető 

feladatának tartja a kultúra demokratizálását, a művészi értékek eljuttatását a tömegekhez.”
149

 

Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a 

párt feladatairól
150

 című dokumentumban 1978-ban újra hangoztatták a közművelődés távlati 

tervei kidolgozásának és az oktatás reformjának szükségességét. 
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 Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a közművelődés fejlesztésének feladatairól, 1974. március 

19–20. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 677–690. „A szocializmus építése 

megköveteli az állandóan fejlődő termelést, a magasabb életszínvonalat és a közösségi életformát is. A 

szocialista társadalom további építése szakmailag jól képzett, a termelési kultúra és a munkaerkölcs 

követelményeinek megfelelő, munkájukat tudatosan, célszerűen és termelékenyebben végző, közösségi 

gondolkodású dolgozókat igényel. A szocialista ember formálása a társadalom fejlődésének elengedhetetlen 

követelménye, és mind nagyobb tömegek igénye.” 678. A határozat végrehajtásáról: Az MSZMP Központi 

Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a Központi Bizottság 1974.évi közművelődési 

határozata végrehajtásának tapasztalatairól (1978. január 3.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–

1980, 1983, 655–661. 
147

 Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata a művészeti szövetségek helyzetéről és 

feladatairól (1977. június 20.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 492. 

„Társadalompolitikai feladataink megoldása szorosan összefügg a közművelődés és a művészetek fejlődésével. 

Fokozott erőfeszítéseket kell a művelődés iránti érdekeltséget és felelősséget az egyénekben és a közösségekben 

egyaránt.” I.m. 493–494. 
148

 http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1  
149

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata művészeti életünkről (1977. december 

28.), Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 645–652. 
150

 Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól 

(1978. április 19-20.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 758–780. „Fontos feladat a 

következő időszakban a köznevelés távlati terveinek kidolgozása, a felsőoktatás tartalmi és szervezeti 

korszerűsítése…Az iskolai oktatás és nevelés az eddiginél eredményesebben biztosítsa, hogy a tanulók 

elsajátítsák a korszerű műveltség és tudományos világnézetünk alapjait, a közösségi élet, a szocialista erkölcs 

normáit, felkészüljenek a munkára, állampolgári kötelességeik teljesítésére.” 774. 
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2.4.4. A kései Kádár-korszak művelődéspolitikai dokumentumai (az 1980-as 

évektől a rendszerváltozásig) 

„A nyolcvanas évek első felében
151

 az állampárti művelődéspolitika a korábbi 

évtizedekben kialakult gyakorlatot követte, és a művelődéspolitika kialakult ágazati 

rendszerének megfelelően valamennyi területen tapasztalható egyfajta, a rendszer 

„tehetetlenségi erejéből” fakadó „szabályozási kényszer”, azaz állásfoglalások és határozatok 

megjelentetése. Bár a művelődéspolitikai döntések mind szakszerűbbé lettek, mégis a 

szakszerűség ellenére vagy azzal párhuzamosan szürkévé és semmitmondóvá is váltak, 

melyekben egyre kisebb az „ideológiai szövegek” aránya; ennek jeleként értelmezhető, hogy 

az ideológiai elem már alig van jelen magukban a művelődéspolitikai dokumentumokban.”
152

 

Egyre többen nem tartották magukra nézve kötelező érvényűnek az 1950-es évek végének 

kompromisszumát, s írtak úgy vagy olyan alkotásokat, melyek nyilvánvalóan a tiltott 

kategóriába tartoztak. „A hatalom ettől kezdve szinte minden évben fellépett valaki vagy 

valami ellen, miközben a kimondhatóság keretei egyre tágultak és a tabuk köre egyre 

szűkült.”
153

  

Mindennek következtében 1980 végén a PB ülésen elfogadják az első ellenzéki 

határozatot, Kádár megerősíti a belügyi fellépés lehetőségét különösen abban az esetben, ha 

az ellenzék „munkásbázisokat” szervezne. Ez volt a pártvezetés legerősebb félelme, melyet a 

SZETA (Szegényeket Támogató Alap) megjelenése is aktivizált 1979-1980-táján. 1981-es 

irodalompolitikai változássorozat részei a Mozgó Világ sorsa,
154

 az Írószövetség tisztújító 
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 Az 1980-as években a magyarországi szocialista rendszer előző évtizedbeli elbizonytalanodása után a 

felbomlás jeleit mutatta. Érezhetővolt a külpolitikai viszonyok fagyossá válása: 1980 decemberében a Varsói 

Szerződés tagállamai Moszkvában megtárgyalták az eurorakéták telepítésére vonatkozó NATO döntést, a SALT 

II. szerződés ratifikálásának elhalasztását, az afganisztáni invázióra való nyugati és amerikai válaszlépéseket, 

emellett a lengyel helyzetet, mivel azt Brezsnyev rendkívül veszélyesnek tartotta a kettős hatalom 

kialakulásának, illetve a szükségállapot bevezetésének lehetősége miatt. A mozgástér bővülését jelzi, hogy 1981. 

december 13-án Lengyelország és Magyarország kérte a felvételét – az eddig a kizsákmányolás imperialista 

eszközének tartott – Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba, így 1982-ben külpolitikai sikerként értékelhető 

Magyarország Világbankba történt felvétele mellett Nixon és Mitterand budapesti látogatása, illetve szimbolikus 

határt jelez Brezsnyev év végén bekövetkezett halála. 
152

 Drabancz, Fónai, 2005, 213. 
153

 Romsics Ignác, 2001, 501. 
154

 1980 körül bontakozott ki a Mozgó Világ-ügy, mivel a történelmi események miatt a folyóirat kinőtte azt a 

szelepfunkciót, amit a hetvenes években indított lapnak szántak, s botrányok sora következett. A helyzet 

újdonsága abban állt, hogy egy szerkesztőség sikeresen tudta határait megvédeni Kulin Ferenc vezetése alatt. 

Révész, 1997, 321-334. 

„Kádár a Mozgó Világ kapcsán (de említve még a Tiszatáj, Alföld című folyóiratokat is) leszidta az Aczél 

irányította határozatlan kultúrpolitikai vezetést, és Aczél szemére hányta az 1981-es kompromisszumot: „…Én a 

fő problémának azt tartom…hogy az irányítási rendszerünk nem működik. Igen? Ezen a területen, a kulturális 

területen…ez az eset ezt külön bizonyítja, hogy nem működik jól az irányítási rendszer. Hát két évvel ezelőtt 

találkoztunk ezzel az istenverte lappal, teljesen azonos jelenségeket állapítottunk meg, mikor beszéltünk, és 

akkor valamilyen eljárást javasoltunk az elvtársaknak, hogy beszélünk a szerkesztőséggel, hogy meggyőzzük 
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közgyűlése
155

 mellett a fiatal írókról szóló vita, mivel a FIJAK (Fiatal Írók József Attila Köre) 

független írószövetséggé kívánt válni.
156

 1981 decemberében jelent meg az MSZMP KB 

Politikai Bizottságának határozata a VI. ötéves tervének művelődéspolitikai koncepciójáról, 

melyben a művelődéspolitika lényegében változatlan – a közművelődés fejlesztését 

hangsúlyozó – céljai
157

 mellett fontos változtatásokat szorgalmaztak, a nagyobb hatékonyság 

érdekében hangsúlyozták a gazdasági irányítás korszerűsítésének szükségességét.
158

 A 

kibővült külpolitikai mozgásteret akkor tudja a hatalom kihasználni – vélték –, ha az országon 

belüli ellenzékkel le tudnak számolni. Kádár az ellenzékkel szembeni erőteljesebb fellépést 

követelt Aczéltól
159

 Aczél második KB-titkári időszakában, illetve ezen alapul a második 

ellenzéki határozat is. „A határozat konkrét intézkedéseket irányoz elő a sajtó 

megrendszabályozására: a „publikációs normák” szigorúbb érvényesítését, az „ellenséges 

nézetekkel” szembeni nyíltabb, offenzívabb konfrontációt, új tájékoztatási irányelveket és 

törvényt (ebből nem lett semmi), és káderpolitikai intézkedéseket… Egy éven belül új 
                                                                                                                                                                                     

őket… és a nagy meggyőzés azzal végződött, hogy ugyanazt a szerkesztőséget ugyanott hagyták…Hát az ország 

nem lenne szegényebb, ha 1–2–3 ilyen vacak lap nem lenne Magyarországon, még mindig marad elég. S rendbe 

szednénk a rendelkezésre álló erőkkel azokat a lapokat, amelyek léteznek és dolgoznak…És azon kívül semmit 

se csinálunk. Semmit. Hát ezekkel akarsz Te újra beszélni?” MNL OL 288. fond, 5. cs. 887. ő. e. PB 1983. július 

26. MNL OL 288. f. 5/887. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2616&MT=1 

E témában még további információkat tudhatunk meg: Zabolátlan szerkesztők, In: Beszélő, Összkiadás, AB-

Kiadó, 1992, I. köt., Rejtőzködő legendárium, Az interjúkat készítette és a kötetet szerkesztette Csáki Judit, 

Kovács Dezső. Szépirodalmi Könyvkiadó–Szemtanú Kiadó, 1990, 423-424., Valamit elvégezni, Szörényi László 

interjúja Kulin Ferenccel, Kortárs, 1990/8. 
155

 1983 tájára a fiatal írók és a Mozgó Világ mellett a harmadik megoldandó irodalompolitikai problémát az 

Írószövetség kezelése jelentette. „Az Írószövetség és a kultúrpolitika viszonya ellehetetlenült. A hatalomnak már 

csak az elnökségben volt esélye, hogy érvényesítse álláspontját, az elnökség viszont már nem tudta ezt átvinni a 

választmányon. A hatalom vagy eltűri, hogy az Írószövetség elszakadjon tőle, vagy kénytelen valamilyen 

szükségállapotot bevezetni. Ezekhez a lehetőségekhez képest találtak egy harmadik utat. Az Írószövetség 

Aczélhoz közel álló elnöke, Hubay Miklós az 1983. október 18-i elnökségi ülésen azt javasolta, hogy hozzanak 

létre közös bizottságot a szövetség vezető testületeinek tagjaiból és az irányító szervek illetékeseiből. A 

pártközpont természetesen üdvözölte a vegyes bizottság létrehozásának a gondolatát. A továbbiakban 

lényegében ez a Tóth Dezső vezette vegyes bizottság irányítja a szövetséget, illetve az elnökség helyett és 

mellett ez a vegyes bizottság csinált úgy, mintha a szövetség még irányítható volna.”
 155

 Révész, 1997, 320. 
156

 A fiatal írók FASÍRT-nak nevezték az irodalmi élet működését, s meghirdették a hatalom visszavételét, az 

„aczéli” pályáról való levonulást elutasítva azt, „…ami Aczél lényege: a (kultúr)politika perszonális, peticionális 

és okkazionális működésmódját.”Révész, 1997, 280. 
157

 Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, VI. ötéves 

tervének művelődéspolitikai koncepciójáról, gazdasági irányításának és szabályozásának korszerűsítéséről 

(1981. december 8.) „Az elkövetkezendő években – a népgazdaság hatékonyságát is előmozdító közműveltségi 

szint emelésében, az alkotó értelmiség helyzetének alakításában – a könyvkiadásnak továbbra is fontos 

társadalmi és művelődéspolitikai feladatokat kell ellátnia.” Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-

1985, 1988, 274. 
158

„A szocialista kultúrpolitika folytonossága a könyvkiadásban olyan tervszerű változásokat igényel, amelyek az 

eddiginél jobban, következetesebben s a jelenlegi körülmények között reálisa biztosítják a művelődéspolitikai 

célok és a gazdálkodási szempontok összehangolását. E megújulásra tehát azért van szükség, hogy biztosítható 

legyen művelődéspolitikánk eddigi eredményeinek megtartása és továbbfejlesztése.” I.m. 270. Ugyanitt: (A 

művelődéspolitikai célok megvalósításában a könyvkiadásnak) „Számolnia kell a nemzetközi ideológiai harc 

fokozódásával és azzal, hogy a fejlődésünk során esetleg létrejövő új ellentmondások nyomán belső társadalmi 

feszültségek, ideológiai viták is keletkezhetnek.” I.m. 271. 
159

 Az ideológiai titkár Aczél mindkét KB-titkársága idején a hozzá közelálló Óvári Miklós volt. 
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főszerkesztőket
160

 kaptak a napilapok.”
161

 Az 1982-es politikai döntés lényege, s egyben 

Aczél második KB-titkári időszaka utolsó kísérlet arra, hogy ideológiai szigorítással, 

kultúrpolitikai adminisztratív- és ne belügyi intézkedésekkel (ne bezárással, „csak” 

betiltással), hanem személyes hatóerejével tegyen rendet a magyar szellemi életben. Az 

MSZMP Központi Bizottságának határozata a XII. kongresszus óta végzett munkáról és a párt 

feladatairól (1983. április 12–13.) című dokumentumban elismerték, hogy „…a párt ideológiai 

tevékenysége, agitációs és propagandamunkája nem tudott elég gyorsan és rugalmasan 

alkalmazkodni a nehezebb, bonyolultabb feltételekhez.”
162

 

A művelődéspolitikai irányelvek 1958-as kiadásának évfordulóját ünneplő 1983-as 

tanácskozás már a defenzívába szorulás jegyeit mutatta, mivel az alulról jövő 

kezdeményezéseknek már nem voltak képesek hatékonyan ellenállni. Az irányelvek 25. 

évfordulóján, 1983 decemberében a KB illetékes osztályai és a Művelődési Minisztérium 

közös – az MSZMP Politikai Főiskoláján tartott – tanácskozásán Szabó József, a főiskola 

rektora úgy értékelte a művelődéspolitikai irányelveket, hogy azok hozzájárultak a 

„konszolidáció magyar csodájához”, új szövetségi politikát hoztak létre, hiszen az 1958-as 

dokumentum a művelődéspolitikát tudományos alapokra helyezte, megszüntette a 

kultúrpolitika irodalom-centrikusságát, s hatására a kultúra szerkezetében megindult a 

tagolódás és a belső osztódás folyamata.
163

 Az 1983-as tanácskozáson az 1958-as irányelvek 

megítélésében a jelenlevők csak néhány ponton nem értettek egyet, mégis ezek nem annyira 

az irányelvekről szóltak, hanem inkább a megváltozott kultúrpolitikai környezetre, a két 

pártgeneráció eltérő álláspontjára utal az irodalom politikai szerepének megítélésének 

kérdésében.
164

 Összességében egyetértettek abban a felszólalók, hogy a művelődéspolitikai 

irányelvek megjelenése egyfajta kulturális alkotmány gyanánt, a kádárista konszolidáció első 
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 1982. október 15-i főszerkesztői értekezlet a szigorodás jeleit mutatta a kulturális folyóiratok körében, a 

Tiszatáj és a Mozgó Világ főszerkesztőjét lemondásra szólították fel. Az 1983 nyaráig folytatódó házkutatások 

sorában, 1982. december 14-én és 21-én Rajk László lakásán felszámolták a szamizdatgyűjteményt. 

Vörös László: Szigorúan ellenőrzött mondatok, A főszerkesztői értekezletek történetéből, 1975–1986, Szeged, 

2004. című könyv részletesen foglalkozik e témával. 
161

 Révész, 1997, 293. 
162

 Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XII. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól 

(1983. április 12–13.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 489. 
163

 1983-ban az 1956. decemberi ideiglenes központi bizottsági határozatot ítélték kiindulópontnak, mely az 

értelmiség differenciálatlan bűnössé nyilvánítását megakadályozta. Szabó József: Megnyitó. In: 

Művelődéspolitikánk 25 éve., Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984, 12. Ld. még a témához ugyanitt: Molnár 

János: A művelődéspolitikai irányelvek megjelenésének történelmi körülményei és jelentősége című 

tanulmányát. 
164

 A fiatalabb generációhoz tartozó Knopp András, a pártközpont Tudományos Közoktatási és Kulturális 

Osztálya képviseletében szólalt fel. Véleményében javasolta, hogy a művelődéspolitikai elveket korrigálják úgy, 

hogy a politikának nagyobb lehetősége legyen a közvetlen hatalmi beavatkozásra, mert az értelmiséggel való 

hadakozásban elfajulhat a helyzet. Művelődéspolitikánk 25 éve. Kossuth Könyvkiadó, 1984. 
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nyilvánvaló jeleként értelmezhető, melynek elvi, általános jellegű informális nyelvezete még 

az 1980-as évek művelődéspolitikájának is fenntartható keretet adott. 

A 1983-as művelődéspolitikai tanácskozáson Köpeczi Béla egyértelműen leszögezte, 

hogy nincs szükség az irodalom politikai szerepvállalására. De ez a megjegyzés már a saját 

korának szólhatott, a kibontakozni készülő ellenzéki mozgalmak irodalmi kapcsolataira 

vonatkozhatott.
165

  

1984 szeptemberében elkészült a művelődéspolitikai munkaközösség állásfoglalása az 

MSZMP művészetpolitikájának időszerű feladatairól,
166

 melyben „…távlatvesztésről, eszmei 

elbizonytalanodásról, értékválságról, közömbösségről, befelé fordulásról számoltak be: az 

értékek és eszmék síkján tapasztalható dezorientáltság, a művészeti szövetségekben 

ellenséges ideológiai-politikai törekvésű csoportok akadályozzák az érdekvédelmi munkát, a 

kommunisták kikopnak a vezető testületekből, elbizonytalanodnak, passzívak.”
167

 1985–

1986-ban a művelődéspolitika még a megelőző évtizedek átpolitizált szisztémájának 

megfelelően törekszik több terület és probléma áttekintésére, értelmezésére és irányítására.
168

 

Az MSZMP XII. kongresszusán a KB megújítására vonatkozó, Aczél György által tett 

személyi javaslatok közül már senkiét sem fogadták el,
169

 a gyors megoldással kecsegtető, 

rendcsinálást hangsúlyozó utódjelöltek (Berecz, Maróthy, Grósz) szerepe megnövekedett. 

1986–87-től megfigyelhető a korábbi struktúrák szétesése, a művelődéspolitika már nem 

alakítja a folyamatokat, hanem utólagosan reagál azokra, ennek következtében nem lehet 

koncepcionális művészetpolitikáról beszélni
170

 annak ellenére, hogy még a Kádár-korszak 
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 1985-ben íródott az új reformkísérlet dokumentuma a Fordulat és reform a Hazafias Népfront védnökségében 

hetvenhat, a rendszerváltásban szerepet játszó értelmiségi közreműködésével. 
166

 Az MSZMP KB Művelődéspolitikai munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP művelődéspolitikájának 

időszerű feladatiról (1984. szeptember) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 737–758. 
167

 Révész Sándor ezt tanácstalanságot tükröző csődjelentésnek nevezi, mivel nyilvánvalóvá vált a mérsékelt 

reformpolitika eredménytelensége. Révész, 1997, 337. A távlatvesztés és eszmei elbizonytalanodás okairól: Az 

MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP művészetpolitikájának időszerű 

feladatairól, 1984. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 744. 
168

 „A művelődési intézmények népszerű, de igényes formában, a széles társadalmi rétegekhez eljutva mutassák 

be a korszak eredményeit, tapasztalatait, személyiségeit. A Művelődésügyi Minisztérium tekintse át a korszakot 

bemutató irodalmi, művészeti alkotásokat, és gondoskodjon arról, hogy az időtálló műveket politikai és 

művészetpolitikai céljainknak megfelelően újra kiadják, illetve ismételten műsorra tűzzék.” Az MSZMP KB 

Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a magyarországi szocializmus megvédése és megújulása 

történelmének agitációs és propaganda munkájáról (1986. március 4.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

1985–1989, 1994, 173. 
169

 Ezen a kongresszuson hozott rossz gazdasági szerkezetre épített dinamizálási program negatív 

következményeiből vezette le később Aczél a rendszer bukását. 1985-ben Pál Lénárd váltotta fel a kulturális 

politika irányításának élén Aczél Györgyöt, aki ekkortól az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének 

főigazgatója lett nyugdíjazásáig, 1989-ig, a rendszerváltás kezdetéig. 
170

 „A defenzívvé váló, és reálfolyamatok miatt meghátráló, a reálfolyamatoknak engedő művelődéspolitika 

1988-ra már szétfeszítette saját kereteit. Ehhez járult a nyolcvanas évek elejéről a demokratikus ellenzéknek és a 
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végén is született átfogó jellegű, a párt művelődéspolitikáját megreformálni szándékozó 

dokumentum.
171

 1987-ben a Társadalmi szerződés, a lakitelki találkozó, a kormányváltás, az 

Írószövetséggel való feszült viszony
172

 jelezte, hogy a politikai hatalom valójában már nem 

tudott koncentrálni az irodalompolitika irányítására:
173

 „a párt lényegében elereszti az 

irodalompolitika gyeplőjét…már úgysem volt semmi a gyeplő végén.”
174

 Mindezek 

következtében hiába jelentették ki az új művelődéspolitikai koncepciót tartalmazó 

dokumentumban: „Tudatában vagyunk feudális, feudálkapitalista örökségünknek és a 

paternalista szocializmus hagyatékának, a megtévesztő demagógiáknak, amelyek 

kiváltságokat teremtettek, gyakorta manipuláltak és torzítottak. Kritikusan viszonyulva a 

kultúra demokratizálódásának négy évtizedes, ellentmondásokkal terhes,
 175

 de vitathatatlan 

eredményeket is felmutató folyamatához, végérvényesen szakítunk azzal a gyakorlattal, amely 

a művelődés össznemzeti ügyét a pártpolitika monopolizált területének és eszközének 

tekintette.”
176

 A kultúrpolitika irányítói a rendszerváltozás kezdetén már nem voltak abban a 

helyzetben, hogy a jövőbeli művelődéspolitika alakulását befolyásolhassák, 1989. július 31-i 

új, kulturális demokráciát követelő, reform–művelődéspolitikai koncepciójukban mégis 

kijelentették, hogy az állam továbbra is aktív kultúrpolitikai részvétele
177

 mellett része 

                                                                                                                                                                                     

népi ellenzéknek a fellépése, különösen a művészetekben, a tudományban és a második nyilvánosságban.” 

Drabancz, Fónai, 2005, 213. 
171

 Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének tézisei a párt művelődéspolitikájáról (1989. július 

31.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 626–632. 
172

 1987-ben pedig még az Írószövetséggel ment szembe a hatalom, mivel az 1986 végén megválasztott 

írószövetségi vezetőség nem volt a hatalom kedvére való, ezért felfüggesztették az Írószövetséggel való 

együttműködést, s eltervezték az Irodalmi Kollégium létrehozását, melynek az 1957-es Irodalmi Tanácséhoz 

hasonló szerepet szántak, de valójában nem alakult meg. Az Írószövetség társadalmi szervezetként működött 

tovább, de az év végén visszakapta korábbi jogait. „Első lépésként a Politikai Bizottság 1986. november 18-i 

állásfoglalásának megfelelően a Művelődési Minisztérium a művelődési miniszter tanácsadó testületeként 

Irodalmi Kollégiumot kíván létrehozni…Az Irodalmi Kollégium létrejöttével ez a szerv tölti be a 

művelődéspolitikai irányítás partnerének szerepét.” Az MSZMP KB Politikai Bizottságának állásfoglalása 

Irodalmi Kollégium alapítására (1987. február 10.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 

311. 
173

 A párt megújítását célzó nagy ívű tervek születtek az eszmei, politikai egység újra teremtéséről: pl.: A 

Magyar Szocialista Munkáspárt Országos Értekezletének állásfoglalása a párt feladatairól, a politikai 

intézményrendszer fejlesztéséről (1988. május 20–22.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1985–1989, 

1994, 436–450. Emellett: Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a belpolitikai helyzetről és a párt 

feladatairól (1988. november 1–2.), I.m. 483–490. A Magyar Szocialista Munkáspárt rövidtávú programja (1989. 

február 20–21.), I.m. 574–578. 
174

 Révész, 1997, 366. 
175

 „1989 májusa hozza el a kollapszust: ekkor követi meg a művelődéspolitika az 1972-73-as „filozófusperben” 

érintett személyeket, szimbolikusan a magyar tudományt és azon belül a társadalomtudományt.” Drabancz, 

Fónai, 2005, 214. Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a Kultúrpolitikai Munkaközösség 1973. 

márciusi állásfoglalásáról (1989. május 26.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 

1985–1989. Összeáll. és szerk. Vass Henrik. Interart Stúdió, Budapest, 1994, 612–613. 
176

 AZ MSZMP Művelődéspolitikai Munkaközösségének tézisei a párt művelődéspolitikájáról, Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 629–630.  
177

 Melyre a piaci hatások kezelése miatt van szükség: „…nem lehet ok és ürügy arra, hogy az állam kivonuljon a 

kultúrából, s engedje, hogy a piaci hatások a kultúra sajátosságait mellőzve érvényesüljenek.” I.m. 631.  
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kívánnak lenni a közös Európai Háznak,
178

 és belföldön „Céljaink megvalósításáért széles 

körű társadalmi összefogásra buzdítunk. Készséggel együttműködünk minden olyan 

társadalmi erővel, támogatjuk és befogadunk minden törekvést, ami a kultúra és az oktatás 

fejlesztését szolgálja.”
179
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 I.m. 630.  
179

 I.m. 627.  

A szerepzavar másik megnyilvánulása a szöveg befejezése: „A független, demokratikus és szocialista 

Magyarország megteremtéséért munkálkodva, mint politikai párt és kommunista mozgalom, az MSZMP a 

jövőben is képviseli és terjeszti saját világnézeti és erkölcsi felfogását, formálja tagjai, közösségei, a vele 

rokonszenvezők gondolkodását…Művelődési és oktatási programunkkal az ország, a nemzet boldogulását, 

társadalmi felemelkedését kívánjuk szolgálni, és általa hozzájárulni egy korszerű, stratégiai jelentőségű nemzeti 

művelődéspolitika kialakításához. Szocialista, baloldali eszményeinket, történelmi értékeinket és 

tapasztalatainkat, a sorainkban dolgozó értelmiségiek alkotó erejét és képességét ajánljuk fel a progresszív 

összefogásra épülő kormányzás számára.” I.m. 631. 
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3. A MAGYARORSZÁGI KÖNYVKIADÁS ALAKULÁSA 1945-1989 

KÖZÖTT 

3.1. A könyvkiadás rendszere 

Az állam irodalompolitikáján belül elhelyezkedő kiadáspolitikán azokat az elveket és 

könyvkiadási gyakorlatot értjük, melyben a hatalom (állam, hatóság, szervezetek, 

intézmények, kiadók) meghatározza, hogy milyen (szép)irodalmi kiadványok megjelentetését, 

külföldi alkotások esetében lefordíttatását tartja kívánatosnak, támogatandónak, melyek 

kiadását tűri el, vagy tiltja meg. A kiadáspolitikai elvek gyakorlati megvalósulása tudatos 

választások, döntések sorozatának tekinthető,
180

 mely az állami kultúrpolitika, 

irodalompolitika alakulásától függött, s főként olyan külső kényszerhelyzetek hatása alatt állt, 

melyek az állami kultúrpolitikát is befolyásolták. A kultúrpolitika ideológiai folytonosságot 

mutat a Kádár-korszakban,
181

 gondjai is ugyanazok voltak a korszak elejétől kezdve, csak 

azok mértéke növekedett. Gondok közé sorolható a gazdaság és könyvkiadás – kultúrpolitikai 

szándék közti szakadék, a tűrés kategória határainak bizonytalanságai s a tiltás-cenzúra 

alkalmazása is. 

3.1.1. A könyvkiadók államosítása 

A Rákosi-diktatúra kulturális életének alapvető vonása a centralizálás, és a nem állami 

intézmények felszámolása, vagy államosítása.
182

 Az 1948-as esztendő végétől elkezdődő és 

1951-ig tartó szovjetizálása volt az utolsó a pártállami intézményrendszer átalakításában.
183

 A 

Révai József irányította „kulturális forradalom”
184

 folyamatának eredményeképpen teljesen 
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 „A könyvkiadás alapvető arányainak meghatározásakor hosszú időn át abból az elgondolásból indultak ki, 

hogy a tömegek politikai nevelésének, az ipar fejlesztésének és a mezőgazdaság szocialista átalakításának a 

könyvkiadás arányaiban is tükröződnie kell.” Erdész Tiborné (szerk.): Magyarország művelődési viszonyai 

1945–1958. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1960, 112. 
181

 „Pártunk kulturális politikája, s benne művészetpolitikája együtt született, alakult az MSZMP politikájának 

egészével.” – hangzott el Aczél György 1984. október 31-én tartott beszédében. Aczél György: 

Művészetpolitikánk időszerű kérdései. (Az 1984. október 31-én elhangzott előadás bővített szövege). Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest, 1985, 4. 
182

 A centralizáció és a kultúra irányításának sajátossága, ami az egész államszocialista korszakban fennmaradt, 

az irányítási struktúrák megkettőzése, azaz az állami és a pártirányítás kettős struktúrája. Drabancz, Fónai, 2005, 

121. 
183

 „Az irodalom gleichschaltolására viszonylag későn, csak 1949–50 fordulóján került sor, már a Lukács-vita 

után, illetve részben azzal egy időben. [...] A magyar párt 1950-ben lényegében minden téren szovjetizálta az 

országot. A kör bezárult. „Ha mindenkit agyonütünk, akkor nincsen szellemi élet” – jegyezte fel 1949-ben 

(szigorúan magánhasználatra) egy vezető kommunista értelmiségi.” Standeisky, 2005, 144. 
184

 A kulturális forradalom – Lenin szerint – a társadalmi forradalom szerves része, a tudomány, a technika, 

minden ismeret, és a művészet birtokba vétele. Szerinte a szocializmus megteremtéséhez meghatározott 
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centralizált, átpolitizált kulturális rendszer jött létre. A művészeti élet intézményeit 

államosították: a sajtót, a lapkiadókat, 1950-ben a könyvkiadókat, a mozikat, színházakat, s a 

művészeti élet kontrollálására
185

 az állam által ellenőrizhető szervezeteket hoztak létre.
186

  

Romsics Ignác XX. századi Magyarország történetéről szóló könyvében a változásokat 

összegezve hangsúlyozza, hogy a könyvkiadók és könyvesboltok anyagából kiszűrték a 

számukra nem elfogadhatókat (az irodalmi elvárást a szovjet minta, ezen belül a szocialista 

realizmus ideológiája jelentette): a polgári irányzatokat, avantgárd és a népi mozgalmat.
187

 

Burzsoá ideológia termékeinek tekintették és elítélően kozmopolitáknak, formalistáknak 

titulálták azokat az alkotásokat, melyek nem politikai tartalmúak voltak vagy politikai iróniát 

rejtettek.
188

 1951-ben a szellemi élet kereteit meghatározó, szovjetizációt beteljesítő 

pártkongresszus után következett az írók kongresszusa, amelyen megfogalmazták a párt 

irodalompolitikai elképzeléseit: a békeharc, az ötéves terv, a proletárhegemónia elérése, 

nyugati kozmopolita befolyás, az idegen áramlatok elleni küzdelem és a pozitív hős 

felmutatásának igényét. Az elvárás szovjet minta alapján a művek szocialista realista 

szellemben való megalkotása volt.
189

 

                                                                                                                                                                                     

kulturális színvonal szükséges, ennek érdekében az emberiség kulturális örökségéből felhasználható mindaz, ami 

„értékes”. Ld. még: Drabancz, Fónai, 2005, 123. 
185

 Pl.: a Művészeti Alap, Irodalmi Alap létrehozását a művészek egzisztenciális függésben tartására használták, 

csak az publikálhatott, aki „hivatásos” művész, tagja a hatalom által létrehozott művészeti szervezeteknek, ahová 

eleve csak a hatalom által elfogadott alkotók kerülhettek be. Drabancz, Fónai, 2005, 128. 
186

 A Magyar Írók Szövetsége 1945-ben alakult, 49-ig nem volt különösebb szerepe, mert a szépirodalmi 

folyóiratok (Válasz, Újhold, Magyarok, Kortárs, Csillag) köré szerveződtek műhelyek, illetve a Magyar 

Művészeti Tanács volt a hatalom felé való kulturális közvetítő szerv. 1949-ben szűnt meg a Magyar Művészeti 

Tanács, s az Írószövetség szerepe megnövekedett, amelyben a tagrevízió végrehajtásával a nem kívánatos 

személyeket elhallgattatták, de nyoma nem maradt fenn a tisztogatásnak. A kommunista vezetők tartottak az 

értelmiség alkotói autonómiát védő törekvéseitől, ezért mindinkább felügyelet alá akarták vonni az írókat, ezért 

1949. május 15-i népfrontos választásokat követően a szigorú pártellenőrzés alatt álló Írószövetségbe terelték 

őket.  Az Írószövetség történetéhez: Standeisky Éva: Az Írószövetség történetéből. In: Standeisky, 2005, 165-

235. 
187

 Az 1951. februári MDP-kongresszuson Révai József leszűkítette a vállalható hagyományok körét, az egész 

modern magyar irodalom kimaradt, a számukra korábban nagyon fontos József Attila, Derkovits Gyula, Ady 

Endre és Bartók Béla is. Révai iránymutatása szerint a szocialista stíluseszmény jellemzői: a munkás-, paraszt- 

és értelmiségi problémák tárgyalása, a hibák megmutatása, az osztályellenség leleplezése, a pozitív hős előtérbe 

állítása, pozitív végkicsengés megfogalmazása. Ld. a témához: Standeisky: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a 

hatalom. Bp., 1956-os Intézet Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2005.  

„Fel kell vennünk a harcot a polgári rohadtság ellen az irodalomban, fel kell vennünk a harcot a polgári 

melankólia és a halálhangulatok irányzatai ellen.”– mondta Révai az 1952-es irodalmi vitán. Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 326. 
188

 Romsics, Budapest, 2001, 373. 
189

 Indexre került pl.: Cocteau, Sienkiewitz, Malraux, Upton Sinclair, H.G. Wells, Stefan Zweig, de Brecht és 

Eluard is kilógtak a sorból. Grimm meséket, Karl May indiántörténeteit, Dante, Dickens, Dumas, Kipling, 

Cervantes egyes műveit is kivonták a forgalomból. A magyar alkotások közül Az ember tragédiáját pesszimista 

alkotásnak nevezve betiltották, Ady Endre, József Attila munkássága visszásnak számított, Benedek Elek, Rejtő 

Jenő összes művét, Jókai, Gárdonyi, Krúdy, Mikszáth, Móra egy-egy művét vonták ki a forgalomból. A kortárs 

írók közül hallgatnia kellett: Füst Milánnak, Kassáknak, Nagy Lajosnak, Ottlik Gézának, Németh Lászlónak, 

Weöres Sándornak, az Újhold-csoportnak. 
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A sajtó sokszínűsége elveszett,
190

 az időszaki sajtótermékek száma 1950-56 között az 

1938-as szint negyede körül mozgott (4–500-féle). A napi-hetilapok száma 400-ról 60–70-re 

csökkent. A lapok példányszáma viszont megkétszereződött: a két háború közötti 100-200 

millió helyett 1955-re majdnem 600 milliós lett. A 20-22 napilap közül 4-et terjesztettek az 

egész országban: a legtöbbek által olvasott lap, az MDP pártlapja, a Szabad Nép, mellette a 

Népszava, Magyar Nemzet és a Népsport. 

A kiadók 1949–50-es államosítása (pl.: Révai, Franklin, Athenaeum, Új Idők, Pallas 

Kiadó, melyet 1944 végétől Szikrának nevezték, a szovjetek irányítása alatt volt korábbi, 

többségi német tulajdonjoga miatt, a Kommunista Párt kiadójaként működött) után a párt 

kultúrpolitikai programjának végrehajtására a kultúrharc szellemében működő könyvipart 

szervezett a pártvezetés. Az 1955-től 1960-ig kialakított könyvkiadás és könyvterjesztés 

struktúrája alapvetően nem változott az 1990-ben megkezdődött privatizációig. Az új 

könyvkiadói struktúra szovjet mintát követő zárt profilú szakkiadókból
191

 álló rendszer volt, 

melyben minden kiadónak megvolt a maga szovjet megfelelője. „Olyan nagyszabású, nagy 

tőkeerőt és nagy szerkesztői szakértelmet is kívánó nagy létszámú munkatársi gárdát 

feltételező vállalkozásokra, mint amilyenekre majd fénykorában a kultúrpolitikai céloknak 

megfelelően felfuttatott állami könyvkiadás képes lesz, a maguk idejében nagynak számító 

magáncégek sem lettek volna alkalmasak.”
192
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 Megszűntették a Valóság, az Újhold, az Alkotás, a Kortárs, majd 1949-ben a Magyarok, a Válasz, Új Idők 

című folyóiratokat. Új folyóiratok jelentek meg: 1950-től a szovjet Lityeraturnaja Gazéta mintájára az Irodalmi 

Újság, melynek Illés Béla lett a főszerkesztője, az 1950-1956 között kiadott Művelt Nép Darvas József, 

Mesterházi Lajos szerkesztőségével, 1952 és 1956 között kiadott Új Hang, az Írószövetség és a DISZ közös 

fórumaként. A folyóiratstruktúrát is szovjet mintára szervezték át 1955-től kezdődően. A világirodalmi művek 

kiadásával foglalkozó, a korszak legnagyobb hatású s legnépszerűbb folyóirata az Inosztrannaja Lityeratura 

magyar megfelelője a Nagyvilág volt. Köpeczi Béla könyvében szerepelnek a következő 70-es évekbeli adatok: 

az Élet és Irodalom 29 ezer, a Kortárs 17 ezer, az Új Írás 19 ezer, a Nagyvilág 23 ezer példányban jelent meg 

ekkoriban. Köpeczi Béla, A magyar kultúra harminc éve, Kossuth Könyvkiadó, 1977, 208. 
191

 Barta Barnabás (szerk.): Magyarország művelődési viszonyai 1960–1982. Kossuth könyvkiadó, Budapest, 

1984, 172-173. 
192

 Bart, 2002, 56-57. Ugyanitt szerepel: „1938-ban, az utolsó békeévben 2438 cím jelent meg Magyarországon, 

összesen 9 millió 160 ezer példányban;…A címszám zömét kitevő szépprózai művek átlagpéldányszáma 3000 

volt…Az 1938-as címszámot majd csak az ötvenes évek végére éri el ismét a magyar könyvkiadás, az 

összpéldányszám azonban akkor már a háromszorosa a háború előttinek,…Az 1938-as címszám a hatvanas évek 

végére megkétszereződött, a háború előtti könyvkiadás összpéldányszáma pedig ezalatt csaknem a húszszorosára 

nőtt. 

 „A felszabadulás után könyvkiadásunk sok tekintetben és előremutatóan változott, 1938-hoz képest a művek 

száma megkétszereződött, sőt a példányszámot tekintve csaknem megháromszorozódott. A dolgozók műveltségi 

színvonalának emelése érdekében rendkívül olcsó áron kerültek forgalomba a tankönyvek, klasszikus 

szépirodalmi és ifjúsági művek, valamint mai életünk eseményeivel foglalkozó új könyvek. A felszabadulás 

előttinél jóval nagyobb mértékben jelent meg a tudományos, az ismeretterjesztő és a szakmai irodalom is. 

…1958-ban mintegy 293 millió forint értékben vásároltak könyveket. Míg 1953-ban a forgalomba kerülő 

könyveknek több mint felét – a forintérték alapján – könyvtárak és közületek, 1958-ban 77%-át egyéni vásárlók 

vették meg. A lakosság erre fordított kiadásai 138,9%-kal haladták meg a hét év előtti kiadásokat. 1952-től 1958-

ig a magánszemélyeknek eladott könyvekből egy családra körülbelül 42 vásárolt könyv jutott….[a területi és 
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1938 8 156 17272,1 2438 29,9 9 160,5 53,0 3173 38,9 7 625,0 44,1 

1945 1 609 6075,7 644 40,0 3 162,7 52,1 713 44,3 2 129,5 35,0 

1946 3 602 16063,1 1128 31,3 6 792,8 42,3 1741 48,3 6 886,6 42,9 

1947 6 307 18999,3 1737 27,5 7 705,0 40,6 2665 42,3 8 706,5 45,8 

1948 6 674 23761,8 1684 25,2 10 676,7 44,9 2798 41,9 11 006,3 46,3 

1949 6 124 48026,1 1186 19,4 14 255,2 29,7 2934 47,9 31 358,5 65,3 

1950 6 441 62323,4 1880 29,2 20 148,5 32,3 2339 36,3 40 465,1 64,9 

1951 12 229 58665,9 2237 18,3 18 187,5 31,0 2805 22,9 37 375,4 63,7 

1952 15 040 48172,4 3195 21,2 16 152,5 33,5 3382 22,5 28 201,5 58,5 

1953 18 767 51078,5 3071 16,4 17 092,3 33,5 5987 31,9 30 040,8 58,8 

1954 20 693 41361,2 2750 13,3 19 832,6 48,0 8902 43,0 17 919,6 43,3 

1955 17 507 44839,9 2748 15,7 22 874,7 51,0 2459 14,0 9 622,5 21,5 

1956 13 961 43361,2 2407 17,2 22 121,2 51,0 2177 15,6 8 135,8 18,8 

1957 12 286 42760,8 2407 19,6 23 437,9 54,8 1049 8,5 8 257,6 19,3 

1958 15 164 49123,5 2793 18,4 27 695,8 56,4 1208 8,0 8 479,4 17,3 

1. táblázat: A kiadott művek számának és példányszámának megoszlása jelleg szerint 1938-

1958 között [forrás: Magyarország művelődési viszonyai 1945–1958, 1960., 285. oldal] 

A világirodalmi könyvkiadásra (elsősorban a szovjet irodalom terjesztésére) hozták 

létre 1955-ban az Új Magyar (!) Könyvkiadót,
193

 amely 1957-től Európa Kiadó néven 

működött tovább, s 1965-ben (1982-es önállósodásáig) beleolvadt könyvművészeti 

osztályként a Helikon Kiadó. Az 1955-ben alakult Magvető (az Írószövetség kiadójaként) a 

kortárs magyar irodalom kiadója lett, a klasszikus magyar irodalom megjelentetésére a 

Szépirodalmi Könyvkiadót szervezték, a Corvina Kiadót a minőségi művészeti és 

szépirodalmi könyvek kiadására hozták létre. A kádárista vezetés 1957-től arra törekedett, 

hogy az 1956–57-ben meglevő nagyobb fokú önállóságot visszaszorítsa, a még nem állami 

kiadókat állami, központi vezetés alá vonta (pl.: a Magvető kiadót 1956-ban elvették az 

Írószövetségtől, Gondolat Kiadót, OKISZ Tankönyv-, és Sportkiadóját).
194

 1956 októbere 

után a könyvkiadók száma lényegesen nem változott meg (17 helyett 20 működött, újnak 

tekinthető a Gondolat, a Medicina és a Magyar Helikon), az átalakítás 1960-ban zárult le a 

                                                                                                                                                                                     

üzemi könyvtárak] Ezek az intézmények 1958-ban közel másfélszer annyi könyvet kölcsönöztek, mint 1953-ban, 

egy olvasó átlagosan 17,3 könyvtári könyvet olvasott.” Erdész Tiborné, 1960, 14. 
193

 1945-ben alakult ennek az elődje Magyar–Szovjet Művelődési Társaság kiadója kizárólag csak szovjet művek 

megjelentetésére. 
194

 Nem minden kiadónál (így a Bibliothéka és a Szépirodalmi Könyvkiadónál sem) találtak elég párthűséges 

szakembert, ezért meg kellett tartani a politikailag nem annyira megbízható, de szakmailag bevált embereket. 
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Gondolat és a Bibliothéka Kiadó összevonásával.
195

 A kontinuitás elve személyekhez is 

köthető, például Köpeczi Béla a Kiadói Tanács megalakulásától, 1953-tól kezdve a 

könyvkiadás egyik irányítója volt, 1955–1964 között a Kiadói Főigazgatóság vezetőjeként 

dolgozott a hatalom stabilizálását szolgálva, mégis a szakmaiság elvét figyelembe véve.  

1956 októbere után 1957 végéig a könyvkiadás sajátos módon alakul, eltérően a kádári 

szanáló politika általános tendenciájától, mivel az 1956 októbere előtt kötött szerződések 

érvényben voltak. Nem érvénytelenítették a könyvkiadással kapcsolatban az 1956. augusztusi 

PB határozatot,
196

 melyben szerepelt a nagyobb mértékű kiadói önállóság lehetősége, az 

ideológiai elvárások mellett anyagi előnyökhöz is juthattak, jobban figyelembe vehették az 

olvasó érdekeit, vagyis a kiadók kiadhattak nem szocialista realista, de „haladó 

irányzatokhoz” tartozó műveket is, vagyis kis időre megszűntek a túlságosan merev 

könyvkiadói profilok elhatárolódásai. A határozat különlegessége abban érhető tetten, hogy a 

megvalósítására már a forradalom után kerülhetett sor, sőt a forradalom leverése után 

kialakult új rendszer vezetőinek nem volt határozott elképzelése az új irányról. Így 1957 

végéig, gyakorlatban 1958 tavaszáig az ötvenes évek általános gyakorlatához képest – a 

politikai viszonyoknak ellentmondó – liberálisabb kiadói gyakorlat volt jellemző,
197

 

kiadhattak nem szocialista realista műveket,
198

 melyek „realista képet festenek a jelenkori 

kapitalista társadalomról”
199

, pl.: Hemingway, Steinbeck, Maugham, Mauriac műveit. 

                                                           
195

„Addig a minisztériumi Országos Könyvhivatal intézte a kiadói ügyeket, amely a magánkiadók államosítása 

(illetve felszámolása) után, 1949-től a Népművelési Minisztérium Könyvkiadói Osztálya néven működött 

tovább, és végezte a kiadók összevonását, átszervezését, illetve a kiadói nemzeti vállalatok megszervezését, az 

1989-ig tartó korszak kiadói szerkezete alapjainak lerakását. Ennek a hatóságnak a szerepét 1953-ban a Kiadói 

tanács vette át, mely a kiadói tervek összehangolását és a könyvkiadás „helyes” tematikai arányainak kialakítását 

kapta feladatul.”Bart I, 2002, 16. 
196

 A Politikai Bizottság határozata a Kiadói Konferencia napirendjére. 1956. augusztus 9. MNL OL 276. f. 

53/298. ő. e.  
197

„A könyvkiadásban fél éves késéssel volt érzékelhető a forradalom leverésének hatása, 1957 végéig 

meglehetősen színes, a szanáló politikai viszonyoknak ellentmondó, és az ötvenes évek általános gyakorlatához 

képest már–már liberális kiadói gyakorlat volt jellemző.” Kalmár Melinda, Ennivaló és hozomány, 1998, 119. 

Más nézőpontból: „Ugyanakkor (a párt) továbbra is biztosította a különböző irodalmi irányzatokhoz tartozó 

egyes írók számára az alkotáslehetőséget. Az imperialista propaganda sztrájkra hívta fel az írókat, de ez a 

kísérlete csődöt mondott. A legkülönbözőbb irányzatokhoz tartozó írók nem hallgattak, amit legjobban bizonyít 

az 1957–1958-ban megjelent új művek sokasága.” A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről, 

Tézisek. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 332. 
198

 A vitás régebbi magyar művekre példa Az ember tragédiája. Gromov, a szovjet nagykövet a 

művelődéspolitikai irányelvek meghozatala idején jelentette ki, hogy Az ember tragédiája ellenforradalmi darab.  

Révész Sándor említi, hogy Kádár is azoknak a pártján volt, akik úgy vélték, nem szabad a romlékony lelkű 

kamaszgyerekeket Madáchcsal fertőzni. Major Tamás és Aczél György azon az áron mentették meg a drámát, 

hogy át kellett rendezni a falanszter színt, de a dráma kötelező olvasmány lehetett néhány évvel ezután. A 

Művelődéspolitikánk 25 éve című tanácskozáson tartott beszéd, Aczél György: Szocializmus, nemzet, kultúra, 

1985, 311. 
199

 „…a külföldi irodalomból pedig kiadtunk olyan írók munkáit is, akik világnézetileg nem állnak közel 

hozzánk, de realista képet festenek a jelenkori kapitalista társadalomról /Hemingway, Steinbeck, Sommerset 

Maugham, Mauriac, stb./” (Előterjesztés a könyvkiadás helyzetéről és az 1958. évi tervről, MSZMP PB 1957. 
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Megmaradt kívánalomként, de nem volt kötelező érvényű a „szocialista realizmus” és a 

„pártosság” elve. Az 1956-os forradalomról, a többpártrendszerről, a Szovjetunió valós 

szerepéről való hallgatásért cserébe viszonylag tág tér nyílt a stílusoknak, módszereknek, 

témáknak.
200

 A szépirodalmi kiadványok száma kétszeresére nőtt: 422-ről 933-ra emelkedett 

1956-ról 1957-re,
201

 mely főként az olvasói igényeket kielégítő és egyben a kiadók anyagi 

hasznát is figyelembe vevő szórakoztató műfajnak köszönhető. A pártvezetés még nem 

tisztázta a kontinuitás-diszkontinuitás viszonyát az irodalom területén, ezért a kulturális élettel 

foglalkozó párt és szakmai tisztségviselők 1957 végéig a régi és az új kontaminálásával rakták 

össze az új szabályokat.
202

 1957 őszére megszerveződtek a kulturális irányítás szervei, 1957 

végétől már a politikai vezetés jelezte az irodalompolitikai folyamatba, azon belül többek 

között a könyvkiadásba való beavatkozási szándékát.
203

 A könyvkiadásban az irányváltozás 

1957 augusztusában a PB szépirodalmi könyvkiadókról és novemberben a könyvkiadásról
204

 

hozott határozatához köthető, melyben megfogalmazták azt az elvárásukat, hogy a kiadók 

                                                                                                                                                                                     

november 21-i ülés,  A Politikai Bizottság határozata a könyvkiadásról. 1957. november 21. Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1956–1962. 181-184. 1957. november 21. MNL OL 288. f. 5/50. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  
200

 A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről MSZMP KB Kulturális Munkaközösségének 

vitaindító tézise. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 319-341. A szöveg a sokszínű, 

1957–1958-as könyvkiadásról először mint a párt megengedő politikájának bizonyságáról beszél, és  arról nem 

emlékezik meg, hogy könyvkiadásnak ez a jellemzője (melynek része a Kortárs 1957 szeptemberi indulása) 

éppen az 1958-as művelődéspolitikai irányelvekben, de inkább ebben az említett 1959-es A felszabadulás utáni 

magyar irodalom néhány kérdéséről című dokumentumban korlátozódik. A szövegben csak később és más 

kontextusban szerepel ez a momentum: „Az irodalmi élet kiszélesítése és a fő kérdések tisztázása nem folyt 

hibák nélkül. Egyes folyóiratok, lapok és könyvkiadók szerkesztőségei elvi engedményeket tettek és teret adtak 

jobboldali megnyilvánulásoknak. Nem tisztázták önmaguk számára sem, hogy milyen feltételek szükségesek az 

irodalmi élet helyes kiszélesítéséhez, és nem határozták meg világosan az ellenséges nézetek elleni harc 

módszereit. A „Kortárs” több számban követett el ilyen, lényegében liberalizmusra valló hibákat (Németh László 

„Magyar műhely” című tanulmányának közlése megfelelő marxista kritika nélkül; Szabó Dezső antimarxista 

értékelése, nacionalista nézeteinek felújítása Erdei Sándor írásában; Féja Géza Juhász Gyulát rágalmazó cikke). 

Az „Élet és Irodalom” szektás hibák mellett engedékenységre is szolgáltatott példát, különösen azzal, hogy 

sokszor kritikátlanul adott teret a régi polgári irodalom képviselőinek. A könyvkiadásban megfelelő bírálat 

nélkül jelentették meg egyes írók régi munkáit vagy hibás nézeteket tartalmazó új írásokat.” I.m. 333. 
201

 Erdész Tiborné, 1960, 14. 
202

 Ezt az állapotot mutatják még az 1957-es kiadói tervek: „…megnehezíti e kérdés tisztázását az, hogy nem 

látjuk, merre halad irodalmi életünk, milyen magatartást kell tanúsítani azokkal az írókkal szemben, akik ilyen 

vagy olyan mértékben részt vettek október előkészítésében, vagy magukban az októberi eseményekben is. Ennek 

a kérdésnek a tisztázása nem várható egyedül a könyvkiadástól.” Tájékoztató a könyvkiadás 1957. évi terveiről. 

MNL OL XIX-I-4-aaa Aczél György miniszterhelyettes iratai. Cseh Gergő Bendegúz kutatása. 
203

 1957 végére már elképzelhetetlen lett volna olyan könyvek kiadásának engedélyezése, ami még az évben 

megjelenhetett (pl. Tamási Lajos, Eörsi István verseskötetei, Mészöly Miklós Sötét jelek, Weöres Sándor A 

hallgatás tornya, Nagy László, kéziratokat fogadnak még el Csanády Jánostól, Fodor Andrástól, Csoóri 

Sándortól). A téma részletes tárgyalása: Standeisky Éva: Az írók és hatalom. 1956-os Intézet, 1996. 
204

 „Vizsgálják felül a kiadói terveket, rostálják meg a műveket. A Politikai Bizottság tudomásul veszi, hogy 

ennek következtében átmenetileg csökkenni fog az új magyar művek száma. Felszólítja a kiadókat, vizsgálják 

felül a mai írók régebbi műveinek újrakiadását. Végezzenek gondos válogatást a művek között, és megfelelő 

ütemben jelentessék meg az értékes alkotásokat.” 161.  Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 

határozata a könyvkiadásról, 1957. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 161. 1957. 

november 21. MNL OL 288. f. 5/50. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1
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vizsgálják felül kiadói terveiket, és akadályozzák meg az ellenséges írások megjelentetését.
205

 

Az ateista, materialista, antiklerikális propagandát a korábbiakhoz képest kevésbé direkt 

módon közvetítették, szépirodalmi, ifjúsági, ismeretterjesztő, természettudományos 

ismeretterjesztő művekbe, szakmunkákba ágyazták.
206

 

A Kiadói Főigazgatóság meghatározta kiadói profilok kötöttek voltak – különösen a 

kötöttségek 70-es évek közepétől jelentkező lazulásáig –, az Európa Könyvkiadón kívül más 

kiadó nem jelentethetett meg világirodalmi műveket, kivételt a Magvető Kiadónál tettek a 

Világkönyvtár sorozat kiadásában. Emellett folyóiratként a Nagyvilág, illetve 1975-től a 

szovjet-orosz irodalom magyarországi megjelentetésének növekedését alátámasztani hivatott 

Szovjet Irodalom árnyalja még a világirodalmi könyvkiadás képét. 

3.1.2. A Kiadói Főigazgatóság működése 

A kiadói munkát 1950-ben a Népművelési Minisztérium Könyvkiadói Osztálya 

irányította, melyből 1954-ben a 1043/1954. (VI.17.) minisztertanácsi rendelettel létrehozták a 

Kiadói Főigazgatóságot.
207

 Az átalakítás folyamatának irányítása 1955-től Köpeczi Béla 

nevéhez fűződik, aki a 60-as évek közepéig töltötte be a Kiadói Főigazgatóság vezetői 

szerepét.
208

 A Kiadói Főigazgatóság befolyását tükrözi, hogy a vezető személyét a 

pártbizottság, az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztály, de talán mégis leginkább 

Aczél György választotta ki.  Elvi értelemben a Kiadói Főigazgatóságon belül kiadáspolitikai 

                                                           
205

 „A szépirodalmi könyvkiadók támogassák a szocialista realista törekvéseket, azokat az irodalmi irányzatokat, 

amelyek a szocialista realizmus irányába mutatnak. A helytelen nézeteket is tartalmazó, vitatható műveket 

megfelelő marxista előszóval jelentessék meg, s ugyanakkor határozottan zárkózzanak el az ellenséges munkák 

megjelentetése elől.” I.m. 161. 
206

 Kalmár, 1998, 127. 
207

 1954. október 1-jétől működött a Kiadói Főigazgatóság, melynek első vezetője Kállai Gyula volt, helyettesei 

Köpeczi Béla, Fajth Tibor. „A Kiadói Főigazgatóság feladata az MSZMP művelődéspolitikájának megvalósítása 

a könyvkiadás és könyvterjesztés területén állami eszközökkel. A Kiadói Főigazgatóság ezen feladatát a 

könyvkiadás általános irányelveinek kialakításával, arányinak megszabásával, a tervek koordinálásával, a kiadói 

munka színvonalának emelésével, a társadalom állandóan fokozódó könyvigényének tervszerű kielégítésével 

valósítja meg, a könyvterjesztés irányításával s módszereinek állandó javításával.” A Kiadói Főigazgatóság 

ideiglenes ügyrendje és munkarendje. Budapest, 1961. október 30. Dr. Köpeczi Béla s.k. főigazgató, Idézi: Tóth 

Gyula (szerk.): Írók Pórázon, A Kiadói Főigazgatóság irataiból, 1961–1970. A MTA Irodalomtudományi Intézet 

kiadványa, Budapest, 1992, 21. 
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 Köpeczi Bélát 1953-ban a hazai könyvkiadást koordináló, előzetes „cenzorálását” végző Kiadói 

Főigazgatóság elnökhelyettesévé, 1955-ben elnökévé nevezték ki. 1963 és 1966 között az MSZMP KB kulturális 

osztályvezetője volt, egyik meghatározó alakja a TTT kultúrpolitikai elvek végrehajtásának. 1965-től 1988-ig az 

ELTE francia tanszékén volt egyetemi tanár, 1967-től 1970-ig tanszékvezető, rektorhelyettes. 1982 és 1988 

között a Lázár-, majd a Grósz-kormány idején művelődési miniszter volt. 1987–1988-ban az Országos 

Közművelődési Tanács elnöki tisztét töltötte be. „Addig a minisztériumi Országos Könyvhivatal intézte a kiadói 

ügyeket, amely a magánkiadók államosítása (illetve felszámolása) után, 1949-től a Népművelési Minisztérium 

Könyvkiadói Osztálya néven működött tovább, és végezte a kiadók összevonását, átszervezését, illetve a kiadói 

nemzeti vállalatok megszervezését, az 1989-ig tartó korszak kiadói szerkezete alapjainak lerakását. Ennek a 

hatóságnak a szerepét 1953-ban a Kiadói tanács vette át, mely a kiadói tervek összehangolását és a könyvkiadás 

„helyes” tematikai arányainak kialakítását kapta feladatul.” Bart, 2002, 16. 
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kérdésekkel a Kiadói Osztály foglalkozott, melynek előadói a kiadók igazgatóival tartották a 

kapcsolatot, közvetítő szerepet töltöttek be, de valójában némely kiadó vezetőjének informális 

tekintélye akár a kiadói hivatal főigazgatójának hatalmát is meghaladta, vagyis kijelenthető, 

hogy a lényeges kérdések mégsem az elvileg e célra szervezett Kiadói Főigazgatóságon 

dőltek el.
209

 „Az MSZMP művelődéspolitikai elvei és gyakorlata szerint az alkotóműhelyek 

önálló válogatási, publikálási jogkörrel rendelkeznek, ugyanakkor az önállósággal arányosan, 

nagymértékben felelősek azért, hogy tevékenységüket centralizálja a marxizmus–leninizmus, 

szocialista kulturális politikánk eszmeisége.”
210

 

A könyvkiadás a Népművelési Minisztérium
211

 felügyelete alá tartozott, a 

könyvterjesztés a Belkereskedelmi Minisztérium alá, a nyomdák pedig a Könnyűipari 

Minisztérium alá, s az egész rendszert a Kiadói Főigazgatóság fogta össze a politikai hatalom 

által vezérelve. A Kiadói Főigazgatóság meghatározott feladata volt a könyvkiadás és 

könyvterjesztés igazgatása, a könyvkiadás országos tervének előkészítése és a 

minisztertanácsnak való bemutatása, a papírkerettel való gazdálkodás, a kiadóvállalatok 

működésének felügyelete, „nyomási engedély” kiadása, könyvtárrendszer kialakítása és a 

könyvkiadással, könyvterjesztéssel kapcsolatos külföldi szerződések előkészítése, 

végrehajtása, a könyvexport, könyvimport feladatainak irányítása. 

Annak ellenére, hogy a dokumentumokban többször hangsúlyozták, hogy a kiadók 

tevékenységét cenzúra nem szabályozza,
212

 és hogy a Kádár-rendszerben nem volt hivatalos 
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 De emellett kijelenthető az, amit Veres András fogalmaz meg az Irányított irodalom című 

dokumentumgyűjtemény előszavában: „Bizonyos, hogy az ügyek intézésében jóval többre tartotta a neki 

személyesen elkötelezett, kipróbált híveket, mint a hivatali embereket. Így például Kardos György, a Magvető 

Könyvkiadó igazgatója összehasonlíthatatlanul nagyobb szerepet kapott kultúrpolitikai terveiben és 

manővereiben, mint a Kiadói Főigazgatóság vezetői.” Veres András: Előszó. In: Irányított irodalom, Írók 

pórázon, A Kiadói Főigazgatóság irataiból, 1961–1970. Dokumentumválogatás, sajtó alá rendezte, szerk. és a 

jegyzeteket írta: Tóth Gyula, Bp., A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1992, 16. 

Ugyanezen a véleményen van Révész Sándor is az Aczél Györgyről szóló könyvében. Mivel a világirodalmi 

könyvkiadás művészetpolitikai szerepe kisebb volt a magyar irodalom hatásánál, ezért a világirodalmi 

könyvkiadásban egyeduralkodó Európa Könyvkiadó vezetőjének, Domokos Jánosnak politikai súlya is kisebb 

volt a Magvető igazgatójához képest. 
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 Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása irodalom- és 

művészetkritikánk néhány kérdésében (1972. szeptember) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 340. 
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  1957-től nevezik Művelődésügyi Minisztériumnak. „1957 első két hónapjában Kónya Albert népbiztosként 

vezette a minisztériumot. 1957. május 9-ig Kállai Gyula is kormánybiztos volt, majd ugyancsak ő 1958. január 
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megfelelő osztályrendszer, így pl. a városi tanácsok művelődésügyi osztályait 1957-ben hívták életre.” 

Drabancz, Fónai, 2005, 149. 
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 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, 

feladatairól, 1972. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 258. „A kiadók, a 

művelődéspolitikai alapelvekkel összahangban, nagyfokú önállóságot élveznek, tevékenységüket cenzúra nem 

korlátozza, az egyes művek kiadásában, elutasításában döntési joguk van.” 
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cenzúra-hivatal,
213

 a Kiadói Főigazgatóság mégis ennek volt tekinthető.
214

 Támogatott, tűrt és 

tiltott is alkotásokat,
215

 mert egyrészt nyomtatási engedélyre minden könyv esetében szükség 

volt egyfajta utolsó pótbiztosításképpen,
216

 másrészt a párt irányítása és ellenőrzése alá 

tartozott a könyvkiadás, a sajtó mellett az adminisztratív beavatkozás elrendelése is. „…1956 

után már csakugyan nem létezett a magyar könyvkiadásban nyilvános, törvény által előírt, 

jogszabályban rögzített előzetes, szöveg szerinti cenzúra, márpedig … csak ezt minősítették 

cenzúrának,
217

 míg a teljes körű kontrollt és a „politikai hibák” esetén szükségessé váló 

„adminisztratív beavatkozást” nem.”
218

 Kádár a Mozgó Világ ügy kapcsán jelentette ki 1983-

ban: „A mi irányítási rendszerünk lényege, hogy a párt eszmei–politikai irányító, cenzúra 

                                                           
213

 Haraszti Miklós szerint a hagyományos értelemben vett cenzúrában feltételezhető az alkotók és az ellenőrök 

közötti elkülönülés, szembenállás, ennek hiánya miatt a rendszertől származó „műhelymunka” megnevezés 

találóbb. Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája. Magvető, Budapest, 1991, 11. 

A cenzúra magyar irodalombeli működéséről ad tanúként látképet: Domokos Mátyás: Leletmentés. Könyvek 

sorsa a „nemlétező” cenzúra korában. 1948–1989, Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 
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 A PB 1983. július 26- ülésén Kádár kijelentette: „A mi irányítási rendszerünk lényege, hogy a párt eszmei–

politikai irányító, cenzúra nincs, szerkesztőségek önállósága és felelőssége.” MNL OL 288. f. 5/887. ő. e. 
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 „A munkásosztály forradalmi pártja…megszabja a kulturális fejlődés fő vonalát, állást foglal e fejlődés 

legfőbb elvi kérdéseiben, megszervezi a dolgozó tömegek aktív részvételét a kulturális forradalomban, irányítja 

és ellenőrzi a megfelelő állami szervek munkáját. Az állami szervek pedig gondoskodnak az elvek gyakorlati 

megvalósításáról…De az állami szervek feladata a káros, negatív törekvések megfékezése, az ellenséges 

kísérletek meghiúsítása is. Ezért a romboló hatású művekkel, selejtes fércmunkákkal szemben szervezeti 

intézkedéseknek is helyük van. Az irányítás fő eszköze azonban az eszmei befolyásolás.” Az MSZMP 

művelődési politikájának irányelvei, 1958. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 269. 
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 Ezt használták ki az Európa Kiadó Majakovszkij: Levelek Lili Brikhez című kiadásánál, amelynek kéziratát a 

nyomdából vették vissza, s csak tíz évvel ezután 1983-ban jelenhetett meg. Bart István idézi a kötet 

szerkesztőjének 1983. február 7-i keltezésű Szerkesztői Jelentését, mely Magán archívumban található: „A 

Majakovszkij-irodalom egyik fontos forrásaként értékelt Levelek kiadását eredetileg 1973-ra terveztük, 

időközben azonban tudomásunkra jutott, hogy a moszkvai Komszomolszkaja Pravda című napilapban megjelent 

egy közlemény, amely helytelenítette a „magánügynek” tekintett Levelek publikálását, s ezért a Kiadói 

Főigazgatóság akkori vezetésének szóbeli utasítására a kéziratot a nyomdából visszavettük.” „A telefoni 

sürgősséggel intézkedő Kiadói Főigazgatóság éberségét ebben az esetben alighanem a magyar könyvkiadást is 

figyelemmel kísérő, az orosz fordításokon pedig különös gonddal őrködő, tehát a kötet előkészületeiről 

bizonyosan tudomással bíró és megjelentetését alighanem eleve helytelenítő Goszkomizdat (a szovjet „kiadói 

főigazgatóság”) valamelyik munkatársa kelthette fel, ráirányítva figyelmét a friss moszkvai újságcikkre, mintegy 

szívességből talán, nehogy a magyar kollégák – merő tájékozatlanságból – irodalompolitikai baklövést 

kövessenek el.” Bart, 2002, 43. 
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 „A kiadók, a művelődéspolitikai alapelvekkel összhangban, nagyfokú önállóságot élveznek, tevékenységüket 

cenzúra nem korlátozza, az egyes művek kiadásában, elutasításában döntési joguk van. A gazdaságirányítás új 

rendje is növelte önállóságukat, ugyanakkor a gazdasági és műszaki nehézségek korlátozták tevékenységüket. 

Az önállóságot azonban nem mindenütt kísérte az ideológiai-politikai felelősség növekedése. A kiadói műhelyek 

funkcionálása egyenetlen, teljesítményük hullámzó volt. Fontos, maradandó művek egész sorát jelentették meg, 

a társadalmi és kulturális haladást szolgáló új vállalkozásokba fogtak. Ugyanakkor megmutatkozott az ideológiai 

bizonytalanság és engedékenység, alkalmanként adminisztratív beavatkozást igénylő politikai hibák is 

előfordultak.” Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, 

feladatairól, 1972. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 258. 
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 Bart, 2002, 41. 
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nincs, szerkesztőségek önállósága és felelőssége. Ezek nem működnek, megfelelő 

hatásfokkal. Ez a fő bajunk. És mert felütötték a fejüket bizonyos dolgok, ami ellen feltétlenül 

fel kell lépni, mert különben elszaporodnak és elsűrűsödnek…Én szerintem az irányítási 

munkánkat kell elsősorban megjavítani és nagyobb rendet kell teremteni. Na most, hogy 

milyen eszközökkel? Én mindenféle eszköznek a híve vagyok. Mindenféle eszköznek, ami 

csak elképzelhető, hogy az országban rend legyen, vagy hogy ha szűkebb értelemben vesszük, 

az irodalmi folyóiratok terén. De nagyon nagy előnyben részesítem a politikai eszközt, érvet, 

meggyőzést. Azután jön úgymond az adminisztratív rendszabályok, amik még ott is tudok 

fokozatot az adminisztratív rendszabályokon belül. Adminisztratív rendszabálynak tartom 

például azt, hogy a papírkiutalást megszüntetik, és nincs lap, be van fejezve. Ilyen lapra nincs 

papírunk. Annyi mindenre nincs pénzünk, nincs devizánk, hát akkor miért pont erre legyen. 

Ilyen intézkedésnek tartom leváltani szerkesztőket, szerkesztőségeket és így tovább, és aztán 

tudok még egyéb adminisztratív rendszabályokat is.”
219

 

 A gyakorlatban nyilvánvalóvá vált, hogy az irodalom politikai kiszolgáltatottságából 

következett az adminisztratív korlátozás kikerülhetetlensége. A cenzúra fogalma nem 

választható el az öncenzúra jelenségétől, mely nehéz bizonyíthatósága ellenére 

szükségszerűen létezik cenzúra idején.
220

 „Aczél idejének nagy része azzal tel, hogy 

veszekedett szerkesztőségekkel, kiadókkal, kiállítókkal: miért nem tiltották be, amit be kellett 

volna. A betiltás fogalma elhomályosult, hiszen a szerkesztői és cenzori feladatkör 

összecsúszott, a tiltás belemosódott a szelekciós mechanizmusba.”
221

 Olykor akár egyetlen 

tabusértő mondat is elég volt ahhoz, hogy művek ne jelenhessenek meg.
222
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 A PB ülése 1983. július 26. (288. f. 5/887. ő. e.) 
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 Jurij Lotman Dosztojevszkij Ördögök című művének Tyihon-fejezete kapcsán jegyezte meg: „Egyértelmű, 

hogy Doszojevszkij a fejezetet bizonyos nyomás hatására emelte ki a regényből, szó lehet még öncenzúráról is, 
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vitájához. In: A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére. Szerk. Szitár Katalin. 

Argumentum, Budapest, 2004, 463. 
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 Révész S, 1997, 346. 
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 Németh László Sorskérdések című művének posztumusz megjelentetése kapcsán írta Domokos Mátyás: 
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A Kiadói Főigazgatóság kultúrpolitikai szabályozásának rendszerét a papírkontingens, 

a giccsadó, az ív-ár rendszer, a tervtárgyalás, a valutakeret és legfőképp a párt elvi irányítása 

jelentette.
223

 A Kiadói Főigazgatóság feladata volt még összehangolni a magyar szerzők 

külföldi (értsd: „népi demokratikus”) megjelenését és a többi szocialista ország saját 

irodalmának magyarországi kiadását úgy, hogy közben a szocialista országok saját irodalmuk 

többi „népi demokratikus” országbeli kiadhatóságában maguk kultúrpolitikáját tekintették 

mérvadónak (a szovjet kultúrpolitika más irodalmak tekintetében is).
224

 

A Kiadói Igazgatóság fénykora a 60-as évektől a 70-es évek első feléig tartott, addig, 

amíg a gazdasági kényszerek nem voltak a kiadás befolyásolásában oly erősek. 1972-ben már 

valamelyest csökkenhetett szerepe, mert az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottságának 

könyvkiadás helyzetéről szóló állásfoglalásában jelezték, hogy a Kiadói Főigazgatóság 

ellenőrző munkáját fokozni kellene. „Fokozni kell a Kiadói Főigazgatóság, mint felügyeleti 

hatóság ellenőrző munkáját, valamint a szakszervezetek, művészeti szövetségek konzultatív 

részvételét a társadalmi igények megfogalmazásában és közvetítésében. A Kiadói 

Főigazgatóság következetesebben valósítsa meg felügyeleti jogkörében a politikai 

kontrollálás és ideológiai orientálás szerepét. Érvényt kell szerezni annak, hogy a Kiadói 

Főigazgatóság koordinálja valamennyi kiadó tevékenységét.”
225

 Az 1980-as években 

fokozatosan vesztett hatalmából a párt tekintélyvesztésének függvényében. 1989-ben 

számolta fel önmagát az igazgatóság, főosztályként a minisztériumi szervezetbe betagozódva. 

3.1.3. A könyvkiadás gazdasági és cenzurális szabályozói 

A következőkben a gazdasági mechanizmusban rejlő szabályozási lehetőségeket 

vizsgáljuk meg. A kiadók vezetésével megtárgyalta a Kiadói Főigazgatóság évente a kiadói 

tervet az aktualitásokhoz igazodva, megegyeztek a megjelentetendő művek címében, a 

                                                                                                                                                                                     

Várjunk.” Illés Endre 1984. május 18-i keltezésű, Németh Lászlónéhoz írt leveléből kiderül, hogy a tiszteletdíjat 

is kifizetik inkább, csak ne bolygassák a kiadást, ami amiatt is nehézkessé vált, mert elvesztette a hivatal a 

kéziratot… „Kívánságára kiadónk kifizeti Németh László Sorskérdések c., az Életmű kereszteződésében 

szereplő, utóbb átadott tanulmánygyűjteményének (terjedelme 50 ív) írói tiszteletdíját, egyelőre természetesen az 

alappéldányszámért járó összeget. […] Kiegészítésül. A megszerkesztett s felsőbb hatóságainkhoz eljuttatott 

kéziratot egyelőre nem leljük. A Magától újonnan kapott kézirat, melynek fénymásolatával rendelkezünk, még 

megszerkesztetlen, ezért az új szerkesztés elvégzéséhez némi haladékot kérünk.” Domokos Mátyás, 1996, 245–

246. 
223

 Az irányítás fő eszköze azonban az eszmei befolyásolás.”–mondták 1958-ban. Az MSZMP művelődési 

politikájának irányelvei, 1958. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 269. 

Az MSZMP KB 1958. július 25-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 4. cs. 18. ő.e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1  
224

 Bart, 2002, 29. 
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Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól, 

1972. március 28. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 271. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1
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nyilvánosság mértékét tükröző példányszámban,
226

 (de ez utóbbit nem minden esetben pontos 

darabszám jelezte), papírmennyiség felhasználásában, a problémás művek esetében pedig a 

közreműködő személyek (pl. lektorok) neveiben. A gazdaságosság kérdése fiktívnek 

tekinthető, mert az egész rendszerben maga a fogalom értelmezhetetlen, mivel a könyvkiadás 

megrendelése nem a piac szabályai szerint történt, hanem a kultúrpolitika elveinek 

megfelelően. A kiadók – tőke hiányában – minden évben újra megállapított állami 

támogatással „dotációval” működtek, melynek problémájára már 1972-ben felhívták a 

figyelmet. „Nem váltak általánossá a támogatás célravezető módszerei (nagyobb 

példányszám, tömegkönyv-formák, kiemelt propaganda stb.), de gyengítette a hatékonyságot 

az a körülmény is, hogy a nagy példányszámú klasszikusok és szórakoztató művek kivételével 

– rögzített ár és a magas előállítási költség következtében – csaknem minden könyv 

dotációval jelenik meg.”
227

 Az állami támogatást 70-es évek közepéig tudták akadálytalanul 

folyósítani, ekkortól hangsúlyozzák a takarékossági szempontokat is. „Szükséges a könyvek 

fogyasztói árának korrigálása, egyes műfajokban differenciált emelése, úgy, hogy az 

ármódosítás ne érintse a kortárs és klasszikus magyar, szovjet és népi demokratikus 

szépirodalmat.”
228

 A fordításirodalom megjelentetését befolyásolta a valutakeret, amit a 

Kiadói Főigazgatóság osztott el a kiadók között. A klasszikusok kiadása jogdíjmenetes volt, a 

népi demokratikus szerzők írásait a korlátlanul felhasználható rubel keretből lehetett 

biztosítani.
229

 

                                                           
226

 Varga Alajosné, dr., 1975, 7.: „A felszabadulás óta évenként átlag 3500 könyv jelent meg hazánkban. Az első 

15 évben még 3000 könyvnél kevesebbet adtak ki évente, 1960–1964 között már 3600-at, 1965–1969 között 

4500-at, az utolsó 5 évben pedig 6200-at. 1974-ben érte el könyvkiadásunk az eddigi legmagasabb szintet 7300 

művel, 68 millió 800 ezer példányszámmal. Az 1945–1974 között kiadott összes könyvek példányszáma 

csaknem egymilliárd. Évenként kb. 33 millió példány kerül az olvasók kezébe. A 30 éves átlagon belül 

egyenletes fejlődés tapasztalható, bár vannak kiugró emelkedések is. Így 1950-ben rendkívül nagy mértékben 

nőtt a könyvkiadás példányszáma (14 millióról 20 millióra), majd a következő évek visszaesése figyelmeztetett a 

túlzott emelkedésre. Jelentősebb volt a könyvkiadás volumenének 1970-ről 1971-re történt növekedése, mert itt 

már utána nem visszaesés vagy megtorpanás következett, hanem további fejlődés, amely a kiadott művek 

számának és példányszámának egyforma ütemű növekedésével járt. 1971-ről 1972-re a művek számában 1000-

es és a példányszámban 9 milliós emelkedés következett be. A fejlődés azóta is töretlen, csak az ütem lett 

mérsékeltebb. Az elmúlt 30 év alatt egy-egy könyv átlagosan 9,5 ezer példányban jelent meg; csupán a 60-as 

években volt eltérés, amikor is egy könyv átlagpéldányszáma elérte, sőt meghaladta a 11 ezret. A 70-es években 

9 ezer fölött állandósult az átlagpéldányszám.” 
227

 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, 

feladatairól, 1972, Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1978, 258.  
228

 1975-ben már az egyre szűkülő gazdasági lehetőségek befolyásolták a könyvkiadást.  Az MSZMP KB 

Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás könyvterjesztés V. ötéves tervéről, 1975. 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 92. 
229

 A népi demokratikus országokkal kötött csereegyezmények, közös könyvkiadási gyakorlat sem volt 

problémamentes minden esetben. A magyar-román könyvkiadás 1965. évi tervének kidolgozására Romániába 

utazott magyar delegáció annyit tudott elérni, hogy 1964-hez képest előreláthatólag csökkenés nem lesz, viszont 

a kialkudott mennyiség is csak a fele annak, amit régebben terjesztettek Magyarországon. A tárgyaláson ismét 

kiderült, hogy a román fél nem kívánja a korábbi években kialakult gyakorlatot folytatni, s a csere további 

csökkentésére törekszik.  
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Az Országos Tervhivatal irányozta elő minden évben azt a papírmennyiséget,
230

 

melyet a Kiadói Főigazgatóság osztott szét a kiadók között. A papírmennyiségen keresztüli 

irányítás mellett a valutakeret mennyisége is egyfajta szabályozó tényezőnek tekinthető a 

(kortárs) nyugati művek megjelentetésénél. A kiadóknak lehetőségeik növelésére alkalmat 

adott, hogy az elosztás mennyisége tonnában történt a papír minőségére, súlyára való tekintet 

nélkül. A példányszám-politika és a papírellátás irányítása
231

 meghatározta a nyilvánosság 

mértékét, melyet kultúrpolitikai döntések szabályoztak, nem esztétikaiak. 

1968-ban miniszteri rendeletet adtak ki az ún. „ív-ár rendszer” létrehozásáról, mert 

1968. január 1-jétől a kiadók állami támogatásra szorultak,
232

 az évek folyamán egyre 

növekvő mértékben (ekkortól jelent meg a kettős árrendszer: a könyv, a napilap, folyóirat 

kötött áras, az egyéb nyomdatermékek előállítása szabad áras).
233

 Szabályozták, hogy egy 

nyomdai ívnyi terjedelem milyen mértékben veendő figyelembe a könyv bolti árának 

meghatározásánál függetlenül minden más (példányszám, költség, papír minősége…) 

tényezőtől. A kiadók a könyvek árát a tartalmuk szerint voltak kénytelenek meghatározni, a 

legolcsóbb a magyar, a szovjet és a népi demokratikus kortárs irodalom volt.
234

 Mivel a 

                                                                                                                                                                                     

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1025&MT=1 
230

 1957-ben [a magyar könyvkiadás addigi történetének legmagasabb példányszáma: 9 millió jelent meg abban 

az évben] a rendelkezésre álló papír 40%-át használták fel szépirodalmi és ifjúsági könyvek kinyomtatására. A 

megelőző években az arány lényegesen alacsonyabb volt, 1954-ben 24%, 1952-ben pedig alig 12%. Erdész 

Tiborné, 1960, 117. Egy 1960-as, papírmennyiséget érintő vitáról: Jelentés a könyvkiadás és könyvterjesztés 

munkájáról és feladatairól 1960.június 21. MNL OL 288. f.5 / 188 ő.e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5759&MT=1  
231

 „Az év elején az Országos Tervhivatal azzal biztatott bennünket, hogy valószínűleg a múlt évi 

papírmennyiséget kapjuk meg, most kiderült, hogy mintegy 1100 tonnával csökkenteni kell papírkereteinket. 

Miután a legjelentősebb papírkeretekkel a szépirodalmi kiadók rendelkeznek, a csökkentést ezen a területen kell 

végrehajtani anélkül, hogy az új magyar irodalom kiadása csorbát szenvedne. Csökkenteni kell tehát elsősorban 

a külföldi és ezen belül is a nyugati irodalom kiadását, és meg kell akadályozni a bestsellerek megjelenését.” 

Cseh, Kalmár, Pór, 1999, 30. 
232

 „A Kiadói Főigazgatóság közvetlen felügyelete alá tartozó 12 kiadó 1965-ben 22 millió, 1966-ban 15 millió, 

1967-ben 14 millió nyereséget fizetett be. A nyereség folyamatos csökkenéséből nyomon követhető, hogy a 

könyvkiadás önköltségének növekedése már 1965–1966-ban megkezdődött. A gazdaságirányítás új rendszerével 

életbeléptetett termelési árreform a könyvek előállítási (papír- és nyomdaipari) önköltségéhez igazítva jelentősen 

emelte a termelési árat, ugyanakkor helyes politikai meggondolásból lényegében változatlanul tartotta a könyvek 

(önköltségüktől függetlenül képzett) fogyasztói árát. Következésképpen a kiadók a korábbi nyereségbefizetés 

helyett 1968. január 1. óta állami támogatást kapnak. Az állami támogatás összege évről évre nő, minthogy évről 

évre emelkednek a költségek.” Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 

könyvkiadás helyzetéről, feladatairól. (1972) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 265. 
233

 I.m. 266. 

1972. május 30. Jelentés a Párt Bizottságnak a könyvkiadás helyzetéről (július 3-án átdolgozták, szigorították a 

jelentés némely részletét) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1  
234

 A/5 ívenként forintban: „…a magyar, a szovjet és a népi demokratikus kortárs irodalom volt (0,70 Ft/ ív) a 

boltokban, vagyis egy tíz íves könyv árát 7 forintban kellett megállapítani. Ennél drágább volt (0,80 Ft/ív) a 

magyar, a szovjet és a népi demokratikus klasszikus és régebbi irodalmi alkotások kategóriája, még drágább (1,0 

Ft/ív) az úgynevezett „egyéb külföldi” kortárs irodalom, és ennél is drágább (1,20 Ft/ív) az egyéb külföldi 

klasszikus és régebbi irodalom, valamint a lektűr  jellegű irodalom (olvasmányos, szórakoztató művek, 

szépirodalmi feldolgozású regényes életrajzok stb.) A legdrágábbak (1,80 Ft/ív)  a – mint láthattuk már – 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1025&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5759&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1
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kultúra nem válhatott áruvá,
235

 a dotációigény hatalmas méreteket öltött,
236

 melyet már a 

gazdaság realitásai nem tudtak megfizetni, így újra előtérbe kerültek a cenzurális, 

adminisztratív intézkedések, illetve a helyzetet elkendőző megoldások (pl.: 1975-ben a 

Szovjet Irodalom című folyóirat megindítása).
237

 

Az állami dotáció mértékének csökkenésével a 70-es évek közepén egyre inkább 

rászorultak a piaci értelemben sikeres, nagy példányszámú, nagy közönségigényre számot 

tartó – számukra ideológiailag ellenséges – könyvek kiadására. A népszerű, de értékesnek 

nem tartott művek kiadásából származó nyereséget giccsadó (egyfajta pénzbírság) formájában 

a Kiadói Főigazgatóság Kulturális Alapjába kellett befizetni, s forgóalap-juttatásként 

működött a kevésbé nyereséges könyvek kiadását támogatandó.
 238

 A giccsadó 70-es évekbeli 

megjelenése jelzi,
239

 hogy az adminisztratív intézkedések ritkultak. A tömegkultúra 

                                                                                                                                                                                     

rendkívüli kultúrpolitikai figyelemre méltatott detektívregények és kalandregények voltak; tíz ívnyi krimi ára 

tehát 18 forintra rúgott, azaz több, mint kétszer annyiba került, mint egy ugyanilyen terjedelmű szovjet regény.” 

Bart I, 2002, 35, idézi: A művelődési miniszter 178/1968. (M.K.19) MM-ÁH számú utasítása a belföldön 

forgalomba kerülő könyvek, tankönyvek és egyéb könyvjellegű kiadványok fogyasztói áráról.  
235

 „A könyvkiadás terén is biztosítani kell, hogy az új gazdaságirányítási rendszerben a kultúra nem válhat 

áruvá…Hangsúlyozottabban szerepeljenek az előterjesztésben a könyvkiadás olyan funkcionális problémái, 

amelyek a kommercializálódás irányában hatnak és akadályozzák a kulturális szempontok elsőbbségének 

biztosítását (a dotáció és a különböző címeken történő költségvetési befizetések aránytalansága, a nyomdai 

kötött és szabad áraknak a tervezett céloktól eltérő hatása).” Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és 

Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól. (1972. március 28.) Az 

MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 272. 
236

 „1968-ban még csak 706 millió volt a magyar könyvkiadás dotációigénye, míg 1971-ben már 1390 millióra 

rúgott, és az igény növekedésének csak a költségvetési korlátozások vethettek gátat, melyek néhány évvel 

későbbi bevezetése már a kultúrpolitika első súlyos vereségét is jelentette egyszersmind.” I.m. 265. 

 A növekvő dotációigény a fordítások példányszám-emelkedésében is tetten érhető. 1970-ben évi alig 10 milliós 

volt a fordítások összes példányszáma (a művek száma ekkor 787), 1982-ben meghaladta a 19 milliót (a művek 

száma 1200). Barta, 1984, 172. 
237

 1975-ben már az egyre szűkülő gazdasági lehetőségek befolyásolták a könyvkiadást. Hangsúlyozzák a 

takarékossági szempontokat is, nemcsak a kultúrpolitikai elveket. „Szükséges a könyvek fogyasztói árának 

korrigálása, egyes műfajokban differenciált emelése, úgy, hogy az ármódosítás ne érintse a kortárs és klasszikus 

magyar, szovjet és népi demokratikus szépirodalmat.”  Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása a könyvkiadás könyvterjesztés V. ötéves tervéről. 1975. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

1975–1980, 1983, 92.  
238

 Abban az esetben, ha e fiktív értelmezésben mégis valamelyik könyv (valójában az állami dotáció révén) 

nyereségesnek számított, azt a veszteséges kiadványokra kellett költeni, vagy befizetni, mintha bírság lenne a 

Kiadói Főigazgatóság pénztárába. 
239

 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, 

feladatairól. 1972. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1978, 265.  

Az MSZM PB állásfoglalása a könyvszakma helyzetével foglalkozó határozata végrehajtásáról, a könyvkultúra 

társadalmi hatásának tartalmi-ideológiai kérdéseiről, az időszerű feladatokról. 1986. 1985–1989, 1994, 191. 

1986. május 20. MNL OL 288. f. 5/969. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2272&MT=1  

 „A kulturális irányítás egészén belül a támogatás, a tűrés és a tiltás érvényre juttatásában nagyobb szerepet kell 

biztosítani a gazdasági, pénzügyi eszközöknek. Egyes esetekben jobb megoldás lehet, ha egy alkotás vagy 

produkció létrejöttét, megjelenését az adminisztratív tiltás helyett az anyagi eszközök meg nem adásával, illetve 

megvonásával akadályozzuk meg.” 

Az MSZM PB állásfoglalása a kulturális tevékenységgel és szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdasági 

szabályozórendszer korszerűsítésének fő irányairól. 1982. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980–1985, 

1988, 419. 1982. november 9. MNL OL 288. f. 5/866.ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2272&MT=1
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problémája megoldhatatlannak bizonyult, egyrészt kulturális szemétnek tartották (bár a 

megfogalmazás 1958-hoz képest finomodik), másrészt hatalmi kérdés, mert a kispolgári 

individualizmust képviseli, ezáltal az „ellenforradalom” ideológiáját támogatja, de a kiadók 

gazdaságosabb működése érdekében szükség volt főleg nyugati importból származó (tehát a 

valutakeretet fogyasztó) nagy példányszámban, drágán eladható művekre.
240

 „A közönség egy 

része a sznobizmus hatása alá került, amely sokszor a nyugati polgári művek kritikátlan 

fogadtatásában és a hazai irodalom és művészetek lebecsülésében nyilvánul meg. Másrészt 

különösen a szórakoztató műfajok terén széles körökben (!) terjednek a kispolgári giccs és a 

nyugati komersz (!) műfajok termékei. Ilyen módon nemcsak művészileg értéktelen, hanem 

gyakran a kispolgári életfelfogást, politikai közömbösséget vagy az ízléstelen erotikát árasztó 

termékek hatnak a színházakban, rádióban és televízióban rendezett kabarékon, 

esztrádműsorokon és más rendezvényeken keresztül széles rétegekre. Ennek nem elsősorban a 

közönség igénytelenségében és rossz ízlésében kell keresni az okát, hanem abban, hogy 

ezekben a műfajokban kevés új érték jött létre, s hogy kulturális intézményeink nem 

támogatják megfelelően a jó kezdeményezéseket, és nem lépnek fel határozottabban az 

ízléstelenség ellen. Íróinkat, művészeinket, kritikusainkat, népművelőinket egyaránt hívjuk, 

vegyenek részt a közönség igényeinek helyes kielégítésében és nevelésében.”
241

 

Mivel csökkent az állami dotáció mértéke, a kiadóknak érdekükben állt a nagy 

példányszámban eladható, az egyéb külföldi művek kategóriáján belül a nagy népszerűségnek 

örvendő szórakoztató, tömegigényeket kielégítő művek kiadása, melyeket pedig a 80-as 

években egyre erőteljesebben próbáltak a kultúrpolitika irányítói visszaszorítani.
242

 A 

feloldhatatlan ellentét gerjesztette is egymást, mert minél inkább szorgalmazta a 

                                                                                                                                                                                     

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=606&MT=1   
240

 A tömegkultúra elleni hadakozás nyoma látható többek között: „…nemritkán a polgári „tömegkultúra” 

retrográd eszményeket, életérzéseket közvetítő termékei is jelen vannak a kulturális kínálatban, sőt egyes 

területeken – például a szórakoztató műfajokban – jelenlétük a stílusokat, divatokat és a közönségízlést is 

jelentős mértékben befolyásolja.” Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az 

MSZMP művészetpolitikájának időszerű feladatairól. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980–1985, 

1988, 749. 
241

 A Magyar Szocialista Munkáspárt néhány időszerű ideológiai feladata. A Központi Bizottság irányelvei 

(1965. március 11-13). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–1966, 1968, 157. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1  
242

 Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP művészetpolitikájának 

időszerű feladatairól. 1984. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980–1985, 1988, 755. Szintén 1984-ből 

származik Aczél Györgytől a következő idézet, mely harciassága ellenére – s Aczél korábbi művészetpolitikai 

szövegeihez képest – védekező jellegű szövegkörnyezetbe ágyazott: „Azt azonban mindenképpen mondom, 

hogy szórakoztassunk nagy értékekkel is, s azt, hogy a „könnyű műfajt” is lehet, kell színvonalasan művelni.” 

Aczél György: Művészetpolitikánk időszerű kérdései. (Az 1984. október 31-én elhangzott előadás bővített 

szövege). Kossuth, 1985, 31.  A könnyűzene kapcsán jelentette ki: „Azonban épp a legveszélyesebb hatású 

műfajokban jelentenek a legnagyobb veszélyt a primitív, értéktagadó, szórakoztatóipari produktumok, amelyek 

olykor az agresszív, társadalom- és közösségellenes indulatokat is bátorítják. Ezeket vissza kell szorítanunk, itt 

élni kell a tiltás eszközével is.” I.m. 31. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=606&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1
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kultúrpolitikai vezetés, a Kiadói Főigazgatóság a szovjet-orosz művek megjelentetését, annál 

inkább rákényszerültek az egyéb irodalomba sorolható könyvek kiadásra, a piaci 

módszerekre. Bár az 1980-as évekre a könyvkiadási adatok alapján főleg az USA-ból 

beáramló tömegkultúra ponyvái győzelemre álltak, mégis az 1960-as évektől ebben a 

versenyben fontos szerepük lett a világirodalmi klasszikusoknak, nyugatiaknak és oroszoknak 

is, akik már egyértelműen elfogadottan esztétikai és etikai értékeket közvetíthettek műveikkel, 

éppen ezért az ármódosítások kevésbé érintették ezeket a könyveket.
243

 Az 1980-as évtized 

művelődéspolitikai és kiadáspolitikai dokumentumaiban a legfontosabb probléma az állami 

dotáció fenntarthatóságának kérdése volt.
244

 

3.1.4. A könyvkiadástörténet elvi szabályozása a Kádár-korszakban 

3.1.4.1. Szocialista realizmus 

A „szocialista realizmusról” többféle elképzelés volt egyidejűleg forgalomban, a 

politikai döntéshozók személyének vagy céljainak megváltozása mindig a jelentés 

eltolódásával járt. A szocialista realista stíluseszmény
245

 eredete a XIX. századi kritikai 

realizmusban kereshető. Lukács György a kritikai vagy nagyrealizmus elméletét a polgári 

demokráciából a szocialista demokráciába való átmenet irodalmi megfelelőjeként alkotta 

meg. Ebben a XIX. század irodalmi hagyományát nevezte követendőnek a XX. század 

polgári, formajátékokba veszett – szerinte hanyatló – irodalma helyett. De 1948 őszétől 

Lukács György nagyrealizmus-elmélete korszerűtlenné vált, mert a „népi demokratikus 

átmenet” népfrontos elméletei háttérbe szorultak a szovjetizálódás következtében.
246

 Révai 

                                                           
243

 „Szükséges a könyvek fogyasztói árának korrigálása, egyes műfajokban differenciált emelése, úgy, hogy az 

ármódosítás ne érintse a kortársi és klasszikus magyar, szovjet és népi demokratikus szépirodalmat, illetve a 

nagy tömegek részére készülő ismeretterjesztő műveket.” Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és 

Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás és könyvterjesztés V. ötéves tervéről (1975. november 

25.). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 92. „Az áremelés nem terjedhet ki a 

kultúrpolitikailag fontos kortársi és klasszikus magyar, valamint a külföldi szocialista szépirodalom, továbbá a 

nagy tömegek részére kiadott ismeretterjesztő művekre” I.m. 94. 
244

 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a gazdasági szabályozás 

korszerűsítésére a művészetek és a közművelődés területein (1986. március 4.) Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1985–1989, 1994, 174–176. 

Politikai Bizottságának állásfoglalása a könyvszakma helyzetével foglalkozó határozata végrehajtásáról, a 

könyvkultúra társadalmi hatásának tartalmi–ideológiai kérdéseiről, az időszerű feladatokról (1986. május 20.) Az 

MSZMP határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 182–193. 
245

 „A szocialista realizmus nem stílusirányzat. A szocialista realizmusok belül helye van a különböző stílus-és 

műfaji törekvéseknek. Helye van az élet eseményeire való gyors, dinamikus, tribuni reagálásnak is, de helye van 

a szemlélődőbb, lassúbb érésű, távlatokat igénylő magatartásnak is. Az írók különböző élettapasztalatokkal 

rendelkeznek, különböző írói pályát futottak be és más-más utakon jutnak el a szocialista realizmushoz.” A 

felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről. Tézisek (1959. február) Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1956-1962, 1973, 337. 
246

 Az 1959-es „Felszabadulásunk utáni magyar irodalom néhány kérdéséről” című tézisekben Lukács Györgyöt 

még jobboldali, revizionista nézetűnek jellemezték főként az 1948–49-es „Lukács-vita” miatt. Ebben Lukács 
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óva intett a szocialista realizmus címén és igényével jelentkező és a nyugati művek 

fordításában és kiadásában megnyilvánuló kozmopolitizmustól, illetve a már említett haladó 

hagyományaink figyelmen kívül hagyásától. „Ez a birodalmi ideológia magába olvasztotta a 

klasszikus hagyományok egy részét, és népnevelő eszközzé degradálta a kultúrát [...] A 

gyakorlatban ez azt jelentette, hogy Révai a XIX. százai polgári irodalmat és művészetet 

részben, a XX. századit pedig szinte teljesen kiiktatta a korabeli kulturális életből.”
247

 

A magyar irodalmat értékelve az alkotókat levitézlett ellenségekre – idetartozott az 

értékes irodalom szinte valamennyi szerzője – és a szocializmus építésébe bevonható írókra 

osztották: „Költők közül: Benjámin, Darázs, Devecseri, Gellért Oszkár, Kónya, Kuczka, Zelk. 

Prózaírók: Illés Béla, Nagy Lajos, Veres Péter, Szabó Pál, Karinthy Ferenc, Aczél Tamás, 

Darvas József, Rideg Sándor, Déry Tibor. Drámaírók: Gergely Sándor és Mándi Éva. Ide 

lehet sorolni – bár nála eddig csak az ingadozás volt állandó – Illyés Gyulát.”
248

 Az 1951. 

februári MDP-kongresszuson Révai József még inkább leszűkítette a vállalható hagyományok 

körét, az egész modern magyar irodalom kimaradt, a számukra korábban nagyon fontos 

József Attila, Derkovits Gyula, Ady Endre és Bartók Béla is.
249

 A pártállami diktatúra 

időszakában időtálló szépirodalmi művek nemigen láttak napvilágot, az írók ki voltak 

szolgáltatva a napi politikának, az értékes alkotások a korszellem ellenére születtek, és az 

íróasztalfiókban maradtak.”
250

 A művek minősége helyett a mennyiségi mutatót voltak 

fontosabbak, a művek esztétikai-etikai színvonala sematikusabb lett, amiért mégis egyre 

jobban nehezteltek az írókra.
251

 A megjelent alkotások tematikájára jellemző: békeharc, az 

                                                                                                                                                                                     

György a hivatalos szocializmussal szemben az ún. „nagyrealizmus” mellett állt, de ezt az 1959-es 

művelődéspolitika jobboldali elhajlásként értelmez. „Hasonlóan nagy vitát keltett Lukácsnak a művészet 

pártosságáról, a művésznek mint „partizánnak” a szerepéről vallott felfogása, ami a művészi függetlenséget 

szimbolizálta. Az 1948–49-es vita álláspontjainak részletes felidézése, és Lukács szerepének hangsúlyozása azt 

igazolja, hogy 1959-ben az irodalompolitika nem jutott túl 1949-es diszpozícióján. Nem sokat változott Lukács 

értékelése az irodalomkritikáról 1961-ben megjelent tézisekben sem.” Drabancz, Fónai, 2005, 151. 

A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről. Tézisek (1959. február) Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1956-1962, 1973, 319-341. A szocialista realizmusról szóló 1965-ös állásfoglalásban történik 

meg Lukács György rehabilitációja, ez egyben a szocialista realizmus fogalmi rendszerének a lukácsi 

„nagyrealizmus” elképzelés felé való tágítását jelzi. I.m. 176. 
247

 Standeisky, 2005, 138. 
248

 Standeisky, 2005, 184. Ugyanitt idézi: Horváth (1950) 245. p.: Horváth Márton „A testet öltött szabadság 

országában” – a Szovjetunióban – született műveket ajánlotta a magyar írók figyelmébe, különösen Azsajev 

Távol Moszkvától című, a hatalom csúcsán álló kommunista pártot kritikátlanul dicsőítő sematikus, ideologikus 

regényét magasztalta. 
249

 Standeisky, 2005, 204. 
250

 Ilja Ehrenburg azt fejtegette, hogy „a kor nem alkalmas arra, hogy nagy művek szülessenek”, illetve, hogy a 

minőség helyett a „mennyiségre törekszik, s csak a rosszat sokszorozza.” Standeisky, 2005, 150-151. Révai az 

írókat hibáztatta mindezért. Ld. még: Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története. 1945–1991. 

Argumentum, Budapest, 1993. (A megszakított folytonosság (1948–1960) című fejezet). 
251

 Az 1949-es Lukács-vitának, (melyet a filozófus Irodalom és demokrácia című könyve kapcsán indítottak 

Rákosi javaslatára), része a nagyrealizmus koncepciója, partizán-elmélete mellett a Himalája-hasonlata is. Ebben 

arra figyelmeztetett, hogy „a Himalája lejtőin ugráló nyúl nem nagyobb a völgyben legelő elefántnál – ez csak 
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ötéves terv, a proletárhegemóniáért folyó harc, nyugati kozmopolita befolyás, az idegen 

áramlatok elleni harc és a pozitív hős felmutatása, „a szocializmust építő nép 

mindennapjainak hősiessége”, a munkás-, paraszt- és értelmiségi problémák tárgyalása, a 

hibák megmutatása (bár ez a téma veszélyt is rejthet magában), az osztályellenség leleplezése, 

pozitív végkicsengés megfogalmazása.
252

 

Az író neve 

Művei 

kiadásának 

száma 

Ebből 

további  

kiadás 

Egy kiadás 

átlagos 

példányszáma 

Összes 

példányszáma 

ezer kötet 

Klasszikus magyar írók         

Ady Endre 23 5 9,3 214,2 

Arany János 52 16 14,3 744,3 

Benedek Elek 11 5 23,8 261,7 

Gárdonyi Géza 40 13 12,4 496,9 

Jókai Mór 77 24 16,6 1280,3 

József Attila 23 10 10,1 232,5 

Kaffka Margit 12 5 8,9 107,2 

Krúdy Gyula 28 2 8,1 226,5 

Mikszáth Kálmán 88 42 16,0 1407,5 

Móra Ferenc 43 13 16,8 722,8 

Móricz Zsigmond 140 46 14,2 1985,1 

Nagy Lajos 32 9 6,4 206,0 

Petőfi Sándor 44 18 15,4 679,4 

Tömörkény István 10 1 13,5 135,0 

Vörösmarty Mihály 16 3 6,3 100,4 

          

Élő magyar írók         

Barabás Tibor 27 4 5,3 141,9 

Darvas József 20 6 7,9 157,6 

Fehér Klára 18 1 11,5 207,5 

Gergely Sándor 24 4 5,5 132,4 

Hegedűs Géza 38 4 5,1 193,2 

Illés Béla 60 28 21,3 1278,2 

Illyés Gyula 45 18 7,4 334,2 

Karinthy Ferenc 17 4 10,4 176,2 

Kovai Lőrinc 18 2 5,7 103,4 

Rideg Sándor 16 4 12,8 204,8 

Sándor Kálmán 13 5 9,2 119,2 

                                                                                                                                                                                     

látszat. Ez a hasonlat a kimagasló polgári írók és a kezdő, szárnyaikat próbálgató »szocialista realista« írók 

viszonyát hivatott érzékeltetni Lukács szerint, ám a szovjet és a szocialista realista művészet lebecsüléseként 

értelmezte a művészetpolitika.” Drabancz, Fónai, 2005, 129. 
252

 Révai már az 1950 eleji Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez című írásában foglalkozik a pozitív 

hős kérdésével: „Az új magyar szocialista realista irodalom pozitív hőse az ötéves tervet megvalósító dolgozó 

ember legyen, közéleti munkájának, érzelmi világának teljes gazdagságában. Csak ilyen irodalom teljesíti nagy 

feladatát: népünk, ifjúságunk nevelését munkára, önzetlenségre, hősiességre, hazaszeretetre.” Révai József, 

Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez, 1950, 318. 
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Sásdi Sándor 18 3 6,3 112,8 

Szabó Pál 38 12 8,6 327,7 

Szántó György 18 4 8,3 149,3 

Tamási Áron 23 6 10,0 229,9 

Tersánszky J. Jenő 30 5 10,1 303,6 

Thury Zsuzsa 14 5 10,0 139,4 

Urbán Ernő 31 4 11,6 359,2 

Veres Péter 46 16 7,3 337,7 

2. táblázat: Egyes magyar írók műveinek kiadási adatai az 1945-1957. közötti években 

[forrás: Magyarország művelődési viszonyai 1945–1958, 1960., 292. oldal]
253

 

A szocialista realizmus nyelvezetére jellemző ekkoriban az elkötelezettség, a népiség 

és közérthetőség, melyet a „kulturális forradalom” uralkodó osztályok monopóliumának 

megszüntetésére vonatkozó tételéből vezettek le és a pártosság
254

 elvárása. 1959-ben az 

MSZMP KB kulturális munkaközösségének vitaindító tézisében pártosságon a következőket 

értették: „A párt olyan irodalomért küzd, amely magáévá teszi a lenini pártosság elvét. A 

lenini pártosság lényege: a valóság hű ábrázolása és a szocializmus győzelmének elősegítése, 

a valóság ábrázolása a proletariátus világnézete, a marxizmus-leninizmus szemlélete alapján, 

egy meghatározott társadalmi osztály, a dolgozó nép harcát vezető munkásosztály érdekeinek 

nyílt védelme, képviselete. A lenini pártosság alapja tehát a marxista-leninista világnézet, fő 

eleme: a szocializmus győzelméért folyó küzdelem támogatása az irodalom eszközeivel. Más 

szóval: a nép szolgálata, a munkásosztály ügyének szolgálata, a társadalmi haladás szolgálata 

magas eszmei színvonalon, az irodalom nevelő és mozgósító erejével.”
255

 A dokumentumban 

ellentmondás fedezhető fel: a pártosság a szöveg szerint az írói szabadságot nem sérti, mégis a 

valóság felismerése csak a marxizmus-leninizmus alapján lehetséges.
256

 1966-ban Az 
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 A korabeli, magyarországi művelődési viszonyokat vizsgáló kiadványban szereplő adatok szerint: „A 

felszabadulás után – 1957-ig bezárólag – Móricz Zsigmond műveit adták ki legnagyobb – csaknem kétmilliós 

példányszámban. A második helyet Mikszáth kapja 1,4 millió kötettel, de alig marad el tőle Jókai 1,3 milliós 

kiadási példányszámmal. A költők közül Arany János műveit 744 000, Petőfi Sándor műveit 679 000 

példányban adták ki. A mai szerzők között Illés Béláé az elsőség, 1,3 milliós példányszámmal. (Ezek között 

azonban politikai jellegű írások is szerepelnek.) A háromszázezres példányszámot rajta kívül öt írónk: Illyés 

Gyula (334 000), Szabó Pál (328 000), Tersánszky J. Jenő (304 000), Urbán Ernő (359 000) és Veres Péter  

(338 000) művei haladták meg.” Erdész Tiborné, 1960, 118. 
254

 Drabancz, Fónai, 2005, 127-128. 
255

A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről MSZMP KB kulturális munkaközösségének 

vitaindító tézise, Társadalmi Szemle 1959/2. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 319-

341.   
256

 „A lenini pártosság nem áll ellentétben az írói szabadsággal, sőt a legnagyobb szabadságot biztosítja az író 

számára a haladás, a szocializmus, a nép ügyének szolgálatában; a valóság objektív törvényességeinek 

felismerése, ami csak a marxizmus-leninizmus alapján lehetséges, biztosítja a művészi alkotás számára 

szükséges helyes látásmódot.” I.m. 335. 
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irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban című dokumentumban pártosságnak a 

munkásmozgalom, a szocializmus nyílt, közvetlen művészi vállalását, kifejezését nevezték.
257

 

A Kádár-korszakban a párt művészetpolitikai deklarációiban szinte mindig szerepel a 

szocialista realista irodalom elvi felsőbbségének hangsúlyozása. „Mi a szocialista irodalom 

magasabbrendűségét valljuk, ezért minden erőnkkel és eszközzel segítjük és segíteni fogjuk a 

szocialista realista irodalmat és művészetet.”
258

A szocialista realizmus kialakulását a XX. 

század „forradalmár” íróihoz kötik, magyar példaként József Attila nevét említik 1959 

februárjában  A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről című téziseket 

tartalmazó dokumentumban.
259

 Az irodalom szerepét és az irodalmi színvonal kérdését 

meghatározta az, hogy elvárásaik elsősorban ideológiai, társadalmi-politikai jellegűek, a 

stílus-, esztétikai kritériumok másodlagosak.
260 

A szocialista realizmus kategóriájának meghatározására tett kísérletként értelmezhető 

1965-ben a szocialista realizmusról a Kulturális Elméleti Munkaközösség által készített 

állásfoglalás,
261

 mely szükségszerűen érintette a Lukács György felvetette realizmus-vitát 

(nagyrealizmus – szocialista realizmus). Az 1965. március 11–13-i KB
262

 ülésen e témához 
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 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban (1966. június–július). AZ MSZMP határozatai és 

dokumentumai, 1963–1966, 1968, 486. 
258

 Aczél György: Eszménk erejével. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1971, 8.  
259

 „A szocialista realizmust a XX. század nagy forradalmár íróinak művészi gyakorlata küzdötte ki (Gorkij, 

M.A. Nexő, Majakovszkij, Aragon). A szocialista realizmus kibontakozását hazánkban megkönnyíti, hogy olyan 

hagyományai vannak irodalmunkban, mint József Attila költészete és a munkásosztály harcával foglalkozó 

forradalmi irodalom.” A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről MSZMP KB kulturális 

munkaközösségének vitaindító tézise, Társadalmi Szemle 1959/2. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

1956-1962, 1973, 337. 
260

 „A szocializmus előrehaladása a kultúra különböző ágaiban éppúgy, mint a gazdasági életben, a kapitalizmus 

maradványai ellen vívott harcban megy végbe. Ezért a nálunk fellépő irodalmi irányzatok ismérvei ma még 

elsősorban társadalmi-politikai jellegűek, s a stílus- és a műfaj-kritériumok másodlagosak; tehát nálunk a 

különböző irányzatok kapcsolatát nem egyszerűen a stílusirányzatok, hanem a különböző ideológiák harca 

jellemzi. Ez a harc elsősorban a szocialista realizmus vezető szerepét és győzelmét kell biztosítani, és támogatni 

kell minden realista irányzatot oly módon, hogy az igazán realista szándékú író kapcsolódjék be a dolgozó nép 

szocializmusért folytatott harcába, a nép és a párt segítségével jusson el a szocialista realizmushoz.” I.m. 338. 
261

 A szocialista realizmusról (1965. május-június). Az MSZMP határozatai és dokumentumai, 1963–1966, 1968. 

175–209. 
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 Szirmai István szerint az Írószövetségben lezajlott vita is azt jelezte, hogy egyesek szerint csak az az 

irodalom, amely revelál, felfed, leleplez, a negatívumok megmutatásával segít, de ez antimarxista elméleti alapot 

adhat az egyoldalú, hamis valóság írói bemutatásának. Benke Valéria felszólalásában vitatkozik Szirmai István 

azon állításával, hogy az esztétikai vitában némelyek elvetik a marxista esztétika alapjait. Benke Valéria szerint a 

vita a szocialista realizmus és általában a realizmus értelmezői között folyik. A kezdeményezői fiatal marxisták, 

irodalomtörténészek, kritikusok voltak, akik a Lukács-féle nagyrealizmus elméletét vették bírálat alá. Céljuk az 

volt, hogy a szocialista realizmusnak szűkkeblű, még egyes kommunista alkotókat és kétségtelenül szocialista 

ihletésű műveket is kizáró kategóriáit módosítsák. Álláspontjuk a Kritika c. folyóiratban megjelent. A vita 

bizonyos stádiumaiban – Benke Valéria szerint – olyan nem marxista álláspontok is jelentkeztek, amelyek a 

polgári modernizmus rehabilitálását szorgalmazták, de a marxista megoldást keresőket – tévedéseik ellenére – 

nem lehet összetéveszteni a polgári dekadencia eszmei képviselőivel. Benke Valéria szóhasználatában a 

realizmus a társadalommal való kölcsönhatás kétoldalú: a valóság, mint a tükrözés alapja, és a mű is visszahat a 

valóságra. 1965. március 11-13. (kibővített ülés) MNL OL 288. f. 4/73-74. ő. e. 
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Szirmai István hozzáfűzte, hogy szerinte az a gond, hogy a marxizmust túlságosan elvontan 

tanítják, nem készítik fel az ifjúságot a nehézségekre, túl sima utat mutatnak, és a pedagógiai 

módszerek sem jók, mert a fiatalok úgy érzik, az apjuk még házat építhetett, ők már csak azt 

bútorozhatják be. A vita – Szirmai István véleményében megfogalmazottak alapján – Lukács 

Györggyel kezdődött, aki szerint a marxizmus megmerevedett, Lenin Imperializmusa az 

utolsó alkotó marxista mű. A szocialista realizmussal egyesek szembeállítják a „teljes 

realizmus” elméletét, melynek az a lényege hogy nem a történelem tendenciái, a nép sorsát 

felemelő forradalmi sorsfordulók a fontosak, hanem a sáros, sokszor kegyetlen, az egészből 

kiragadott részletek, egyéni tragédiák, az extrém esetek, amelyek alkalmasak a hit 

rombolására.
263

 

1966-ban Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban című 

dokumentumban újra visszatértek a definiálás problémájára: „A szocialista realista művészet 

feltárja az élet valóságos problémáit, hű képet mutat a tényleges erőkről és a fejlődés 

tendenciáiról, művészileg-világnézetileg helyesen tagolt ítéleteivel állást foglal a haladó és a 

halódó bonyolult küzdelmében, megszabadít a hamis érzelmi beidegzettségtől, fejleszti, 

gazdagítja az emberek millióinak szocialista tudatát és érzésvilágát.”
264

 

 „A szocialista realizmus – a marxista–leninista államideológia irodalmi, művészeti 

megfelelője – a Kádár-korszakban jelentésváltozáson ment át: kiürült, valóságidegen, 

csaknem kizárólag pártdokumentumokban előforduló fogalom lett […] A Kádár-korszak 

politikusai arra kényszerültek, amitől Révai óvott: résnyire nyitották a kaput a Nyugat előtt, és 

rendszeridegen, illetve rendszerbomlasztó alkotásokat is kénytelen-kelletlen a nyilvánosság 

elé engedtek. A kizárólagosságot a korlátozottság váltotta fel. A hatalom birtokosai a 

marxizmus monopóliuma helyett megelégedtek volna a marxizmus hegemóniájával.”
265
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 A szocialista realizmusról (1965. május, június) című dokumentum szövegében érzékelhető Lukács György 

rehabilitációja, mely jelezte a szocialista realizmus fogalmi rendszerének a lukácsi nagyrealizmus-elképzelés felé 

való elmozdulását. A szocialista realizmusról (1965. május-június). Az MSZMP határozatai és dokumentumai, 

1963–1966, 1968. 175–209. 

„A marxi esztétika, amely tagadja a legnaturalistább részletekkel ábrázolt világ realista jellegét, hogyha abban az 

élet lényeges mozgató erői nem jutnak kifejezésre, magától értetődőnek tekinti, hogy Hoffmann és Balzac 

fantasztikus novellái a realista irodalom csúcspontjait jelzik, mert bennük éppen a fantasztikus ábrázolás 

segítségével ezek a lényeges mozzanatok jutnak érvényre.” Lukács György: Marx és Engels irodalomelmélete. 

Budapest, 1949, 149–150.  

A szocialista realizmus kérdésének történetét tárgyalja többek között Scheibner Tamás: A magyar 

irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei 1945–1953. Ráció Kiadó, 

Budapest, 2014.  
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 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–

1966, 1968, 485. 
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 Standeisky, 2005, 321. 
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3.1.4.2. A TTT elvek változásai 

A kül- és belpolitikai, gazdasági folyamatok alakulásának következtében a 

kultúrpolitika mindinkább veszített jelentőségéből, önállóságából, mozgástere szűkült, 

adminisztratív (hatalmi, erőszakos) eszközei erőteljesen megfogyatkoztak, a „három T” 

(támogat, tűr és tilt) elvének alkalmazása a korszak kül- és belpolitikájának függvényében 

változott. 

A 1957. augusztus 6-i PB ülésen Aczél György
266

 előterjesztésében megjelent a 

szocialista realista művek támogatásának gondolata. „Az elvi vitával egyidőben elő kell 

segíteni, hogy az írói munkákban a realista írói törekvések kibontakozhassanak és a 

szocialista realizmus irányában fejlődjenek.”
267

 A szöveg kibővítve bekerül a PB 1957. 

szeptember 12-i dátummal kiadott határozatába is. „Párt és állami szerveink elsősorban olyan 

alkotások megszületését szorgalmazzák, amelyek társadalmunk mai kérdéseiről és a 

közelmúltról szólnak. Ez minden kor haladó irodalmának belső követelménye volt, s ez a 

feladat áll ma is a haladó irodalom előtt. A párt és a kormány elsősorban a szocialista-realista 

alkotások létrejöttét támogatja, de segítséget ad minden más haladó, realista irányzatnak, s a 

bírálat jogát fenntartva nyilvánosságot biztosít olyan nem realista irányzatoknak is, amelyek 

nem állnak szemben ellenségesen a népi demokráciával. Ugyanakkor elutasít minden olyan 

törekvést, amely a népi demokrácia állami és társadalmi rendjét akarja aláásni. A szocialista 

realista irodalom mindenekelőtti támogatása nem jelenthet visszatérést semmiféle 

sematizmushoz, s nem ad menlevelet a sekélyes, értéktelen írásműveknek. Népünk 

színvonalas, művészi értékű alkotásokat vár az íróktól.”
268

 A Kádár-korszak 
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 Aczél György 1957 tavaszától művelődésügyi miniszterhelyettes és 1958 és 1967 között a művelődésügyi 

miniszter első helyettese, 1966-tól az Agitációs és Propaganda Bizottság tagja, majd 1969-től vezetője. 1967-től 
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vezetők között egyedülálló kapcsolatrendszere, mindenki másénál sokkal erősebben perszonifikált politikai 

eszközrendszere.” Révész, 1997, 92. 
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 „A Párt Bizottság megállapítja, hogy az irodalomban a régi, negatív előjelű egység egyre inkább felbomlik és 
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egyidőben elő kell segíteni, hogy az írói munkákban a realista írói törekvések kibontakozhassanak és a 

szocialista realizmus irányában fejlődjenek. A politikai csoportok megszüntetésének és az irodalmi élet 

egészséges kibontakozásának alapvető feltétele, hogy a Párt politikájában, elvi és személyes kérdésekben 

egyaránt felszámoljuk azokat az ingadozásokat, amelyek az október előtti időszakban jelentkeztek.” 1957. 

augusztus 6-i PB ülés. MNL OL 288. f. 5. cs. 38. ő. e. 
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művészetpolitikájának az alapjául szolgáló, Aczél nevéhez kötődő híres kultúrpolitikai elvek, 

– a „támogat–tűr–tilt” kategóriákként való megnevezése az 1960-as évek közepére tehető
269

 –, 

első megjelenését 1958-as művelődéspolitikai irányelvekhez szokás kapcsolni.
270

 

A támogatott kategóriában szerepeltek a realista alkotások, a kiemelten támogatott a 

szocialista realizmus, nem stílusirányzat értelemben, hanem „korunk művészetének 

legmodernebb, adekvát alkotói módszere” értelmében. A nem realista, de humanista, a 

társadalmi renddel szemben nem ellenséges, nem romboló hatású művészetnek
271

 a párt utat 

nyitott, bár vitatkozott velük, bírálatban részesítette őket. A romboló hatású művekkel 

szemben szervezeti intézkedésekkel léptek fel, a népi demokrácia ellen fellépő irányzatokat 

csírájukban el szándékozták fojtani. Ezek a kategóriák informálisan határozták meg az 

érinthetetlen témák és művészi megformálások körét, azt a kultúrpolitikai diktatórikus 

gyakorlatot, hogy melyik mű hová tartozik. A pártirányítás fő eszközének tartották az eszmei 

befolyásolást a párttagokon keresztül (2. pont), emellett tagadták a művészeti pluralizmust, az 

irányzatok szervezeti megjelenítésének lehetőségét (3. pont), hogy azok ne válhassanak 

politikailag ellenséges gócokká. „…de lehet és kell támogatni minden realista irányzatot, mert 

úgy véljük, hogy az igazán realista szándékú és szemléletű művész, ha nem zárkózik el a 

dolgozó nép szocializmusért folytatott harcától és támogatja azt, a valóság tényeitől és a maga 

belső művészi indítékaitól vezérelve a nép és a párt segítségével, előbb-utóbb eljut a 

szocialista realizmushoz. Művészeti életünkben a legnagyobb támogatást éppen ezért a 

szocialista-realista törekvéseknek nyújtjuk.”
272

 Nem zárjuk el a nyilvánosságtól azokat a nem 

realista, de velünk szemben nem ellenséges irányzatokat, amelyeknek művészi módszerével 

nem értünk egyet, vagy amelyekben még nem tükröződik a mi világnézetünk.”
273

 A 
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 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban (1966. június-július). Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1963–1966, 1968, 505.  
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 Révész Sándor szerint a TTT elvek már az 1957. augusztus 6-i PB üléshez (mások szerint a 60-as évek 
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meggyőzésre irányuló eszmei harc nem zárta ki a rendszerrel szemben ellenséges alkotások 

tiltását.
274

 A „tiltás kategóriájába tartoznak azok az alkotások, amelyek az ország külpolitikai 

érdekeit sértik vagy azokat zavarják”,
275

 ha árt a szovjet–magyar kapcsolatoknak. 

1958 végére készült el, de csak 1959 februárjában jelent meg az irodalmi 

konszolidációról szóló véglegesnek szánt állásfoglalás, melyről azt tervezték, hogy kialakítja 

az irodalmi élet szervezeti működését, hiszen Kádár úgy vélte, a megfelelő működés a jó 

politikai megoldás következménye. Az 1959-es februári irodalmi határozat
276

 a gyakorlati 

irányítást az állami szervekre bízta, tolerálta a szocialista realizmuson kívül más irányzatokat 

is, de feltételül szabta, hogy a nem realista irányzatok irodalmi megjelenésének nem lehet 

következménye politikai szerveződés. „A párt és kormány támogatott minden olyan írót, aki 

hű maradt a népi hatalomhoz, de nem engedett teret az irodalomban sem a népi hatalommal 

szemben álló ellenséges törekvéseknek. Nem engedte, hogy irodalom ürügyén ellenséges 

csoportok jöjjenek létre, amelyek az állam pénzén teremtenek szervezeti kereteket (önálló 

folyóirat, könyvkiadó) maguknak. Teljesen világos volt ugyanis, hogy az ilyen 

csoportosulások nem irodalmi célokat képviselnek, hanem a párt politikájával szemben álló 

gócok kialakítását szolgálják. Ugyanakkor továbbra is biztosította a különböző irodalmi 

irányzatokhoz tartozó egyes írók számára az alkotáslehetőséget. Az imperialista propaganda 

sztrájkra hívta fel az írókat, de ez a kísérlete csődöt mondott. A legkülönbözőbb 

irányzatokhoz tartozó írók nem hallgattak, amit legjobban bizonyít az 1957–1958-ban 

megjelent új művek sokasága.”
277

 Már ebben a szövegben megjelenik a határok 

meghatározhatatlanságának problémája. „A különböző irodalmi irányzatok létezése olyan 

tény, amivel az irodalmi életben számolni kell. De tanulni kell abból, hogy az elmúlt években 

az irányzatok érvényesülésének szabadság lényegileg polgári tartalmú jelszó lett, hiszen a 

stílusirányzatok mögött már régen politikai irányzatok sorakoztak fel, amikor még mindig a 

„stílusirányzatok szabadságáról” beszéltek. Ugyancsak vigyázni kell arra is, hogy ne 

szorítsunk ki adminisztratív úton olyan írói törekvéseket, amelyek általában haladóak, realista 

tendenciájúak, készek támogatni a szocializmus építését és jelentős művészi eredményekkel 

                                                                                                                                                                                     

Az MSZMP Művelődési politikájának irányelvei, 1958. július 25-i KB ülés MNL OL 288. f. 4/18. ő. e. 
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 „A legfőbb módszer…eleven elvi vita, eszmei harc az ellenséges vagy helytelen nézetek legyőzése. Mindez 

természetesen nem teszi szükségtelenné, sőt egyenesen megköveteli, hogy hatalmi intézkedésekkel 

akadályozzuk meg a kultúra területén mindazokat a törekvéseket, melyek nyíltan vagy álcázva népi 

demokratikus rendünk ellen irányulnak.” 
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 Standeisky, 2005, 314. Idézi: Dr. Simó Jenő levelét, 1972. április 21. MOL M-KS 288. f. 36. cs. 22. ő. e.20.p. 
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tudják gazdagítani irodalmunkat.”
278

 A Kulturális Elméleti Munkaközösségnek a 

felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről szóló téziseiben már egyszerre 

vannak jelen az ötvenes évek túlnyomó részére jellemző zsdanovista elemek, s azok a 

mozzanatok, melyek a hatvanas évek művelődéspolitikájának alapját is fogják képezni, 

különösen 1963 után kiteljesedve. A szocialista realizmus hagyományos, annak minden 

módosulása mellett inkább zsdanovista formáját idéző megfogalmazása utoljára ebben a 

dokumentumban van jelen: a népnevelés és népszolgálat dialektikus elve, a pártos eszmeiség, 

az élet ismeretének fontossága, a mai témának a történelmi tárgy elé helyezése és a 

közérthetőség követelménye így együtt, ilyen hangsúllyal többé nem lesz jelen a 

párthatározatokban sem. 

1960. június 21-én az MSZMP PB június 21-i ülésén fogalmazták meg a könyvkiadás 

és könyvterjesztés munkájáról és feladatairól szóló javaslataikat.
279

 Az ötéves tervet elvekben 

elfogadták, de hangsúlyozták, hogy számszerű célkitűzéseket nem határoznak meg. Kijelölték 

a könyvkiadás második ötéves tervének irányelveit. A könyvterjesztés fejlesztésének irányát 

az üzemek és a falusi lakosság felé határozták meg, emellett nehezményezték, hogy a 

párttagság részére nincs megfelelő agitáció, hogy milyen könyvet olvassanak (Kiss Károly 

felszólalása). 

„a.) Törekedjenek a nagy tömegeknek szóló, népszerű sorozatok még fokozottabb 

kiadására. Állítsanak össze olcsó sorozatokat a magyar és külföldi klasszikusokból, a 

szocialista irodalom legjobb alkotásaiból, az ifjúsági irodalom remekeiből (Arany Könyvtár, 

Milliók Könyve, Ifjúsági Arany Könyvtár). Az ismeretterjesztésben új, népszerű sorozatokat 

indítsanak. célja a művelt szocialista ember alapkönyvtárának kialakítása. A sikeres munkákat 

utánnyomásban jelentessék meg az igények jobb kielégítése érdekében, de akadályozzák meg 

a gyenge művek új kiadását.
280

 

b.) Érvényesítsék következetesebben a könyvkiadás közvetett és közvetlen 

világnézeti-nevelési feladatait. (A marxizmus–leninizmus klasszikusainak megindult sorozatát 

folytassák.) 

c.) A szépirodalomban fordítsák az író figyelmét a mai témák felé. A mai külföldi 

irodalomból is főleg a szocialista-realista törekvésű könyveket jelentessék meg, de adják ki 
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279

 A Politikai Bizottság határozata a könyvkiadásról, 1960. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–

1962, 1973, 162–163.Jelentés a könyvkiadás és könyvterjesztés munkájáról és feladatairól 1960. jún.21. 

MSZMP PB ülés jegyzőkönyve. 
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 A „gyenge művek” kategóriát pontosabban nem határozták meg. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=276&MT=1


74 
 

azokat a polgári írásokat is, amelyek realista módon ábrázolják a kapitalista társadalmat. 

Gyorsítsák meg a világirodalom nagy klasszikusainak sorozatos kiadását… A minőség 

javítása szempontjából törekedjenek arra, hogy több klasszikus és jó külföldi mű jelenjék 

meg. 

d.) A tömegigényeknek megfelelően, elsősorban a kiadott művek példányszámát 

emeljék. A választék bővítésére, a művek számának emelésére csak a tudományos, szakmai és 

ismeretterjesztő irodalomban van szükség… A kiadók határozottabban lépjenek fel a polgári 

nézetek és az eszmei, művészi igénytelenség ellen. Számolják fel a tekintélynek való elvtelen 

behódolást, a liberalizmust, a klikkszellemet és helyes álláspontjukat bátrabban és nagyobb 

elvi következetességgel védjék meg.”
281

 

Az 1960-as években a művészetbeli koegzisztenciáról való viták időszakában a TTT-

elvek határainak bizonytalan megítélése nyilvánult meg abban, hogy nehezményezték, a mai 

irodalom kiadásában apolitikus, polgári irányzatok írások is megjelentek (pl.: Kolozsvári 

Grandpierre Emil: Legendák nyomában, Ginzberg: Baktérítő, Katz: Kutyaposta). „A nyugati 

polgári irányzatok hatnak a fiatal íróinkra is, akik közül sokan  pesszimista egzisztencializmus 

és más rég lejárt irodalmi divatok ösztönzésére írják meg könyveiket (Hernádi Gyula, Mándy 

Iván könyvei, az Előjáték című antológia)… A régebbi irodalom kiadásában a polgári 

objektivizmus abban jelentkezik, hogy a nem tudományos kiadványokban is valamiféle 

teljességre törekszenek, és helytelen írásokat is megjelentetnek (Kosztolányi-kötetek, 

Neveléspolitikai Dokumentumok).”
282

 A felelősséget a javaslat vitájánál felszólaló Szirmai 

István igyekszik a könyvkiadó vállatoknál dolgozó lektorokra, szerkesztőkre hárítani, akik 

szerinte „bátortalanok”. Felszólalása jelzi, hogy összemosódott az irodalomkritika, lektori 

szerep és az ideológiai kritika feladatköre.
283

 Szirmai István miután megállapította, hogy még 

nem sikerült a dogmatikus, revizionista
284

 hibákat felszámolni, javasolta: tudatosítsák azt, 
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 I.m. 162–163. 
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 „a mi könyvkiadó vállalatainknál dolgozó lektorok, szerkesztők bátortalanok. Vagy talán elvileg nincs 

tisztázva az, hogy a lektor kritikus is egy személyben.”– állította Szirmai István. Ugyanitt: „A könyvkiadók 

világnézeti és szakmai munkájának megjavítása érdekében emeljék a kiadók vezetési színvonalát, és erősítsék 

meg a szerkesztőségeket, főleg a szépirodalmi jellegű kiadóknál és a Tankönyvkiadónál. A szerkesztőségek 
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hogy a könyvkiadó vállalatok állami vállalatok, és ne az Írószövetség
285

 irányítsa azokat. Ez a 

közlés is jelezte, hogy vita bontakozott ki a szerepek, felelősség kérdésében: arról, hogy mi 

elvi, politikai, mi gazdasági kérdés, és minek ki a felelőse (döntéshozók: Művelődési 

Minisztérium, Tudományos és Kulturális Osztály, Országos Tervhivatal, PB, KB, 

Írószövetség).
286

 

Az MSZMP PB 1960. december 20-i ülésén Kádár János kifejtette: az 

irodalomkritikusok feladata az eszmei meggyőzés elveinek kidolgozása. „Itt két osztagról van 

szó: irodalomkritikusokról és irodalomkritikát író emberekről… Ezek megérdemlik a velük 

való egyéni foglalkozást évszámra, mert az irodalomkritikát nem mi fogjuk megváltoztatni, 

akik itt ülünk az asztalnál, hanem azok. Ezekkel külön kell foglalkozni… Én is rátérek a 

kiadói, lapkiadói és egyéb kritikára, aminek a jelen helyzetben döntő szerepe van, mert amíg 

eszmei meggyőzéssel nem tudjuk az egész frontot áthatni, addig kénytelenek vagyunk 

pénzügyi, adminisztratív módszerekkel is hatni… működjék jobban a kiadói kritika és ne 

adjon le olyan dolgokat, ami nem érdemli meg a nyomdafestéket vagy a rádiót vagy a 

színházat.”
 287

 Kádár János az irodalomkritikusok és a kiadók felelősségét hangsúlyozta: 

„Tényleg borzalmas dolgok jelennek meg, olyan dolgok, amelyekről csak szégyenkezéssel 

lehet beszélni. Ilyesmiket írnak nagy, neves írók is, és nem kellene ezeket leközölni. Fodorról 

pl. el lehet mondani, hogy tisztességes ember és költő, de az isten áldja meg, ha akkordokban 

írja az értéktelen baromságokat, ne adjuk ki. Hogy van ez? Belő az ablakon egy verset, 

elkapják és már megy is a nyomdába? Nem is szabad megnézni? Vagy vannak fiatal költők, 

akik írnak jó verseket, de utána írnak gyengéket, mégis leadják, bár nem üti meg a 

színvonalat. Hogyan fog akkor fejlődni? Én ebben a vonatkozásban nagyon nagy, talán 

                                                                                                                                                                                     

anarchizmust, szociáldemokrata reformizmust, „haladó pesszimizmust”.” A felszabadulás utáni magyar irodalom 

néhány kérdéséről, Tézisek. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 326–327. 
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 1962-ben volt az Írószövetség 1959 utáni, következő – már konszolidációs jellegű – közgyűlése, ahol a 

politikai értékítéletbeli különbözőségeket már nem firtatják annyira, az eseménynek úgyszólván nem volt 

irodalmi jelentősége, csak politikai: jelezte a kádári konszolidált irodalmi működést. „A politikai akarattal 

felállított Írószövetség mint valami Potemkin-építmény takarta el az irodalom nélkül maradt irodalompolitikát… 

Hivatalos irodalmi élet nem volt, de élt most is, mint az ötvenes évek során mindvégig, az irodalom második 

nyilvánossága… Az irodalmi művek szélsőségektől mentes középszínvonala állandósult, ami – hasonlóan az 

1949–51-ben virágzó sematizmus normatív funkciójához – a politikai stabilitás szempontjából szükséges volt, de 

nem volt már elégséges mint irodalom.” Ugyanitt: Az értékelő feljegyzést készítő Köpeczi Béla ennek 

jellemzésére Palotai Borist idézte: a közgyűlésnek jó „biedermeier hangulata” volt. „Tényleg az volt – írta 

Köpeczi –, s ebben a hangulatban elmosódtak az ellentétek, irányzati kérdések, értékítéletek stb. Egyszóval 

semmi különösebb szellemi izgalmat sem jelentett a közgyűlés.” Cseh, Kalmár, Pór, 1999, 24. 
286
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legnagyobb fontosságot tulajdonítok a kiadói kritikának. Válogassuk meg jobban, mit adunk 

ki, mit nyomunk ki.”
288

  

Az MSZMP 1965. március 11–13-i üléséről kiadott dokumentum szövege továbbra is 

hangsúlyozta a művek kiválasztásában az irodalomkritikusok és velük összefüggésben a 

kiadók felelősségét.
 289

 A tűrés tiltás határainak problematikus voltára is utalt a szöveg, mely a 

klasszikus műveket az új, szocialista szellemiségű alkotásokkal egyetemben értéknek 

nevezte.
290

 „Egyik-másik írónk és művészünk – jóhiszeműen keresve az újat – olyan műveket 

alkot, amelyek eltávolodnak a szocializmus eszméitől. Akadnak olyanok is, akik nem ismerik 

fel a társadalom valóságos mozgását s ebben a művészi alkotás szerepét, könnyen 

kétségbeesnek életünk hibáinak és fonákságainak láttán, polgári és kispolgári nézetek hatása 

alá kerülnek. Végül némelyek saját régi, polgári vagy kispolgári nézeteiket elevenítik föl. Ez 

az egyik oka annak, hogy a szocializmustól távol álló jelenségek is fölerősödnek 

irodalmunkban és művészetünkben. Sajnos, kiadóink, színházaink, filmstúdióink és más 

kulturális intézményeink, a sajtó, a rádió és a televízió sokszor tűrhetetlen engedékenységet 

tanúsítanak irántuk.”
291

 

„Minden erővel és eszközzel segítjük, támogatjuk a marxista világnézetű, szocialista-

realista irodalmat és művészetet, de teret adunk minden más jó szándékú, nem ellenséges 

művészi tevékenységnek is. Az a feladatunk, hogy megteremtsük irodalmunknak és 

művészetünknek a szocialista eszmeiségen alapuló egységét.”
292
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 Az MSZMP PB 1960. december 20-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 5. 1960. cs. 214. ő. e. (Fodor 

Józsefre utalt.) 
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 A Magyar Szocialista Munkáspárt néhány időszerű ideológiai feladata. A Központi Bizottság irányelvei 

(1965. március 11-13.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–1966, 1968, 125–164. 

 http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1  

„Íróinkat, művészeinket, kritikusainkat, népművelőinket egyaránt hívjuk, vegyenek részt a közönség igényeinek 

helyes kielégítésében és nevelésében.” I.m. 157. 
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 „A dolgozók nagy tömegeihez jutottak el az elmúlt húsz esztendőben az irodalom és a művészetek 

kiemelkedő alkotásai, klasszikus művek éppúgy, mint az új, szocialista értékek.” I.m. 157. 
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 „Ma egyes irodalmi és művészeti körökben észlelhető a politikai és világnézeti közömbösség, valamint az a 

hiedelem is, hogy a művészet öntörvényűen, a társadalomtól függetlenül fejlődik. Mások viszont az irodalom 

ellenzéki funkcióját hangsúlyozzák. Helytelenül értelmezett hagyományokból kiindulva arról beszélnek, hogy az 

irodalom mindig szemben állt az államhatalommal, és így képviselte a nép érdekeit. Ezt a feladatot némelyek 

szerint az irodalomnak – megváltozott társadalmi helyzet ellenére – ma is be kell töltenie. Olyanok is akadnak, 

akik – ugyancsak ellenzéki éllel – azt állítják, hogy az irodalom központi kérdése és szinte kizárólagos tárgya 

csakis a személyi kultusz kritikája lehet.” I. m. 155. 
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1966-ban az irodalom és művészetek hivatásáról jelent meg állásfoglalás,
293

 mely az 

alkotók feladatának nevezte meg az ideológiai harcot, a „tömegek szocialista kulturáltságának 

az emelésé”t. A 60-as évek művészetpolitikai dokumentumai közül a TTT-elveket ebben a 

dokumentumban fogalmazták meg a legteljesebben.
294

 A tűrés és a tiltás kategóriáinak 

problémás voltával kapcsolatban magyarázatképpen a társadalom gazdasági-társadalmi 

változásokhoz képest elmaradottabb és emiatt meggyőzésre szoruló
295

 ideológiai helyzetére 

hivatkoztak. „Az irodalom és a művészetek helyes megítélésének másik feltétele, hogy 

helyzetüket az egész magyar társadalom ideológiai állapotával összefüggésben lássuk… Az 

irodalom és a művészetek nevelő szerepére való hivatkozással, nemegyszer a párttagság 

köréből – olykor a művészetpolitikai vezetéssel szemben – így merül fel a kérdés: ha 

kezünkben a hatalom, ha ma a nép állama a művészetek „mecénása”, akkor miért nem 

kizárólag a szocialista műveknek és esetleg a legközvetlenebb „útitársak” műveinek nyitunk 

utat, s miért van szükség nem szocialista, nem marxista–leninista világnézetű alkotások 

publikálására vagy bemutatására?... Ha ennek az irreális követelménynek helyt adnánk és a 

művészeti életben csak a szocialista vagy az ehhez nagyon közel álló alkotásoknak 

biztosítanánk kizárólagos megjelenési lehetőséget, ezzel az ország általános ideológiai 

helyzete és a művészeti élet ideológiai állapota közt teremtenénk indokolatlan feszültséget. Ez 

pedig menthetetlenül az adminisztratív korlátozás túlsúlyra jutását idézné elő, s végső soron 

az elvi vitát, az érdemleges eszmei harcot akadályozná. Ilyen álláspont érvényesítése elvileg a 

klasszikus örökség átvételével is ellentmondásba kerülne, de arra is vezethetne, hogy a mai 

haladó nyugati polgári művészet vagy kiszorulna, vagy „rózsaszínűre” festve elsikkadna 

polgári jellege.”
296

 Másrészt mivel a művészeti élet az „ellentétes vélemények gyűjtőhelye” 

nehezen teljesítheti a „pártos művészet” elvárásait. A támogatás – tűrés – tiltás kategóriáinak 

ilyen szóhasználattal való megnevezése ebben a dokumentumban már felismerhető. „A 

szocialista államnak pedig elsőrendű feladata és kötelessége, hogy gondoskodjék a tömegek 

                                                           
293

 Az irodalom és művészetek hivatása társadalmunkban (1966. június-július). Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1963–1966, 1968, 481–511. 
294

 „A határozat szerint a művészek „eltúlzott jelentőséget” tulajdonítanak az irodalomnak és a művészeteknek. 

Bírálja a művészeti életet, mivel az „ellentétes vélemények gyűjtőhelye”, azt, hogy a művészek „elutasítják a 

pártos művészetet”, elfogadják a dekadenciát, amit a határozat tartalmi-világnézeti kérdésnek tart, és 

határozottan elutasít, akárcsak a művészek „kritikai” és „sznob” magatartását. A hatvanas évek több 

művészetpolitikai dokumentumában felbukkanó „három T” elvét ebben a határozatban fogalmazták meg a 

legteljesebben, tetézve azzal a véleménnyel, hogy a „művészileg jó, az esztétikailag jó művészetpolitikailag nem 

közvetlenül érvényesíthető kritériumok.” Drabancz, Fónai, 2005, 177. 
295

„…a marxista–leninista világnézetet az új társadalom építése érdekében a kultúra területén is uralkodóvá kell 

tennünk. Ez a társadalmi követelmény nem fér össze az eszmei passzivitással, ellenkezőleg, az aktív ideológiai 

harcot követeli meg az irodalomban és a művészetekben is.” Az irodalom és a művészetek hivatása 

társadalmunkban. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–1966, 1968, 484. 
296

 I.m. 483. 
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szocialista tartalmú művészi kultúrájáról. Az irányításnak ebből kiindulva kell választania: mi 

az, amit támogat, terjeszt, népszerűsít, mi az, aminek létéről tudomást vesz és végül, mi az, 

amit elutasít. Támogatásban mindenekelőtt a nagy tömegekhez szóló értékes, szocialista, 

másodsorban a humanista elkötelezettségű alkotásokat részesítjük. Mindez nem jelenti azt, 

hogy az irányítás ne kísérje figyelemmel a művészi útkereséseket, és ne támogassa azokat, 

amelyek a szocializmus eszmeköré belül keresik az utat. Ugyanakkor világossá kell tenni, 

hogy vannak olyan irányzatok, amelyeket a szocialista állam nem támogat, de nem is tilt. 

Ezek számára lehetőséget kell nyújtani, hogy képviselőik költségén megfelelő nyilvánosságot 

kapjanak. Nincs helye viszont társadalmunkban a politikailag ellenséges, antihumanista vagy 

a közerkölcsöt durván sértő alkotásoknak.”
297

 

Az 1960-as évek közepére „három T” határai átjárhatóbbá váltak főleg a tűrt-

támogatott művek esetében, a kádári konszolidált irodalmi működés rendszere ekkorra 

kialakult, de ennek ellenére a hatvanas évek közepére az is nyilvánvalóvá vált, hogy a „tűr” 

kategóriájába tartozó alkotások megítélése problematikus
298

, marxista ideológiai kiigazításuk 

nehézkesen működik, az újonnan megjelent antihumanista vagy közerkölcsöt sértő elvárások 

annyira tág meghatározások, hogy nehezen betarthatóak, esztétikailag sem értelmezhetőek, a 

művészi színvonal emelésére való folyamatos ösztönzés összeütközésbe került a pártosság, 

szocialista realizmus politikai elvárásaival. 1966-ban Az irodalom és a művészetek hivatása 

társadalmunkban című dokumentum szövege érzékeltette, a művészetpolitika és az esztétika 

szempontjai nem feltétlenül esnek egybe.
299

 

A kultúrpolitika irányítói fokozatosan vesztették el a célok megvalósításába vetett 

hitüket,
300

 adminisztratív (hatalmi, erőszakos) eszközeik erőteljesen megfogyatkoztak, s egyre 
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 I.m. 505. 
298

 „Sokkal bonyolultabb azoknak az „elkötelezett” ars poeticáknak a megítélése, amelyek a haladás különböző 

fokain és tartalmaival, lényeges társadalmi-politikai vagy etikai értékek mellett kötelezik el magukat, elítélik a 

kapitalizmust, de tartózkodók a megvalósuló szocializmussal szemben is. A nyugati polgári irodalomban nem 

ritka az olyan humanista „elkötelezettség”, amely összekapcsolódik a kapitalizmus, a kolonializmus, a fasizmus 

és neofasizmus kritikájával, de ugyanakkor bírálja a szocializmust, mindenekelőtt az egyéni szabadság 

„korlátozása” miatt (Camus, Dürrenmatt és mások).” I.m. 489. 

Ugyanitt: „Kétségtelenül felülvizsgálatra szorul az a dogmatikus szemlélet, amely a polgári művészet majd 

minden jelenségét a dekadencia körébe utalta, illetve a polgári dekadencia minden megnyilatkozását közvetlenül 

azonosította az imperialista ideológiával, kívül rekesztette a művészetek körén, s kimerült azok felszínes 

megbélyegzésében. De teljesen helytelen kritikusi szemlélet az, amely ebből a korrekcióból revíziós álláspontot 

épít ki, és lemond a dekadencia elleni harcról.” I.m. 495. 
299

 „A művészetpolitika által így kialakított értékrend szempontjai éppen ezért nem feltétlenül azonosak a 

kizárólag művészeti, immanensen esztétikai szempontokkal. A művészileg ′jó′, az esztétikailag ′jó′ 

művészetpolitikailag nem közvetlenül érvényesíthető kritérium. Az esztétikai értékek között is válogatni kell: 

mely alkotások kapják meg a legszélesebb publicitást, s melyek szolgálnak csak szűkebb körű érdeklődés 

kielégítésére.” I.m. 505. 
300

 Ennek ellenére az 1965. évi törvény a magyar népnek a szocializmus építésében szerzett érdemeiről című 

törvényben írták: „A felszabadulás óta eltelt két évtized alatt népünk szorgalma és teremtő ereje az iparilag, 
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inkább a szövetségi politika megbékülésére helyezték a hangsúlyt.
301

 „A művészeti életben a 

pártirányítás elsősorban az ideológiai meggyőzés és vita eszközeivel él. Ezzel függ össze, 

hogy megjelenhetnek, bemutatásra kerülhetnek olyan politikailag nem ellenséges alkotások is, 

amelyek humanista értékeik mellett eszmeileg vitathatók, többé-kevésbé szemben állnak a 

marxizmus–leninizmussal, a szocialista realizmussal. Ennek nem valamiféle ideológiai 

„engedékenység” az alapja, hanem az, hogy bebizonyosodott: a társadalmunkban még 

bázissal bíró polgári és kispolgári nézetek – amelyek politikai fórum híján művészeti 

alkotásokban csapódnak le – tiltó eszközökkel nem, csak nyílt vitában győzhetők le. Az 

ötvenes évek elején „adminisztratív” úton megteremtett eszmei egység illúziónak bizonyult, 

az irodalomból mesterségesen kiszorított, de vitában le nem győzött polgári és kispolgári 

nézetek lappangva tovább éltek, az ellenforradalom idején teljes frissességükben támadtak fel, 

s a közvélemény nagy része is vértezetlen volt velük szemben.”
302

 A dokumentumokban 

sokszor hangsúlyozták az eszmei meggyőzés elsőbbségét a rendeleti retorziókkal szemben, 

természetesen az, hogy végül mikor, mi valósult meg ebből, az más kérdés.
303

 

Az 1962 és 1966 között folytatott intenzív filozófiai, irodalmi, történelmi, vallási és 

egyéb viták lezárásaként a IX., 1966. november 28–december 3-án tartott pártkongresszus 

leszögezte: „Támogatásban részesítjük a nagy tömegekhez szóló szocialista és egyéb 

humanista alkotásokat, helyt adunk a politikailag, eszmeileg nem ellenséges törekvéseknek, 

                                                                                                                                                                                     

mezőgazdaságilag és kulturálisan elmaradott tőkés–földesúri Magyarországot a fejlett szocialista ipar, a fejlődő 

szocialista mezőgazdaság a kulturális forradalom országává tette. Az egykor anyagi és szellemi nyomorúságban 

sínylődő, elnyomott nép ma szilárdan kezében tartja a hatalmat, műveli önmagát, gyarapítja tudását, szabadon, 

öntudatosan dolgozik, sikeresen gazdálkodik az ország javaival és kincseivel.” Készítette a PB számára a 

javaslatot az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, 1965. március 30. MNL OL 288. f. 5/362. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1025&MT=1  
301

 „Nekünk viszont ma már nemcsak arra van meg a lehetőségünk, hogy az embereket nálunk immunissá tegyük 

mindenféle antikommunista kultúrmérgezés ellen és ellenállóképesekké mindenféle burzsoá illúziókeltéssel 

szemben, hanem arra is, hogy a mi világrendszerünk és ideológiánk fölénye kisugározzék a világra, erősebben, 

mint eddig….A szocializmusnak a kapitalizmus fölött nem csupán a termelésben, a technikában, a gazdaságban 

kell győznie, hanem a tudományban, a kultúrában, a művészetben is. És ehhez a győzelemhez a „tilalomfák” 

nem elegendőek. Ehhez magas színvonalú, marxista szellemű alkotásokra van szükség, következésképp nemcsak 

azzal kell foglalkoznunk, hogy mit utasítsunk el, hanem sokkal inkább azzal, amire valóban igent mondhatunk.” 

Aczél György: Kulturális és ideológiai életünk néhány időszerű kérdése. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968, 

12-13. 
302

 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–

1966, 1968, 505–506. 
303

 „Következetesebben érvényesítjük a párt eszmei irányítását. A jövőben sem döntünk el rendeletileg, 

adminisztratív eszközökkel olyan vitákat, amelyek a művészi megformálás, a stílus kérdéseiről folynak; a párt 

irányító munkájában továbbra is az eszmei meggyőzés módszerét alkalmazzuk, bátorítjuk az alkotó vitákat és 

következetesen harcolunk az idegen, káros nézetek, eszmék ellen.” Az MSZMP VIII. kongresszusának 

határozata a szocializmus építésében elért eredményekről és a párt előtt álló feladatokról (1962. november 20–

24.). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 600. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1025&MT=1
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viszont kirekesztjük kulturális életünkből a politikailag ellenséges, antihumanista vagy 

közerkölcsöt sértő megnyilvánulásokat.”
304

 

A hatvanas-hetvenes évek fordulójára a szovjet-magyar kulturális vezetés között 

feszültebbé váló kapcsolat révén a magyar irodalompolitika egyre negatívabb megítélése 

nagyobb mértékű politikai-ideológiai cenzúra bevezetését eredményezte, a szabad kutatás – 

korlátozott publikálás elve visszavonódott, a tűrés kategóriája szűkült. A három T 

kultúrpolitikának nagy dilemmája (a tűrésnek reflektáltan kell történnie, a bennük rejlő 

veszélyeket fel kell mutatni) nagyobb feszültséget eredményezett.
305

 „Mivel azonban a 

tűrésnek nincsenek egzakt, stabil, normatív határai, a tűrés bármikor tiltásban folytatódhat (és 

viszont), nem számítható ki, hogy a tűrés mikor minősül közléspolitikai hibának, a tűrt művek 

rendszerpárti kritikája összeolvad a tiltást, a szűkítést alátámasztó rendszerpárti kritikával, 

hiszen nincs is olyan rendszerpárti kritikus, aki ne írna tiltást alátámasztó szövegeket is, és ne 

viselne olyan funkciót, amelyben befolyásolhatja a közlés határait és az alkotók 

egzisztenciáját.”
306

  

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása a kommunista művészek, írók és a művészeti pártszervezetek helyzetéről című 

1972. január 18-i dokumentumában a korábbi, művészetről szóló határozatokhoz képest több 

problémát neveznek meg, pl.: különféle kérdésekben (pl. a szövetségi politikához való 

viszonyban) a művészközvélemény egységének hiányát. De emellett értékként megjegyzik: 

„A múlt évtizedben számos jelentős alkotás született, mely a szocialista művészet körén belül 

van, de alkotója nem párttag, és esetleg életművének egésze sem tartozik a szocialista 

művészethez; ugyanakkor több nagy hatású, nem szocialista mű is megjelent.”
307

 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának 1972. 

március 28-ai állásfoglalásában szintén utalnak gazdasági jellegű és a művek kiválasztásában 
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 Romsics, 2001, 496-497. Romsics idézi: A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa, Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest, 1966, 128.  

Ugyanerről a kongresszusról: Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–1966, 1968, 539–567. 
305

 Aczél a kultúrpolitikai szigorítás szükségességét tanácsolta a X. kongresszuson elmondott beszédében. A 

Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszusának jegyzőkönyve. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1971, 376. 
306

 Révész, 1997, 243. 
307

 Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a kommunista 

művészek, írók és a művészeti pártszervezetek helyzetéről (1972. január 18.) Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1971–1975, 1979, 202–211. „Ugyanakkor mind a kommunista művészek, mind a pártfórumok 

gyakran érzik, hogy a kommunista művészközvélemény nem működik megfelelő mértékben, kellő egységgel és 

következetességgel.” I.m. 203. „Megállapítható, hogy a párttag írók és művészek között nemegyszer áttételekkel 

ugyan, de tükröződik az értelmiség köreiben létező párton és marxizmuson kívüli felfogás is.” I.m. 204.  
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rejlő problémákra, a Kiadói Főigazgatóság ellenőrző szerepének hatékonyabb működésére.
308

 

Ebben a dokumentumban már érzékelhető a következő évtized közművelődési szemlélete. „A 

kiadók fokozottan tegyenek eleget a korszerű tömegkönyvkiadás követelményeinek, 

biztosítsák a fontos klasszikus művek, a modern hazai és külföldi irodalom legjelentősebb 

alkotásainak jelenlétét a könyvpiacon, a tömegérdeklődésre számot tartó ismeretterjesztő 

művek nagy példányszámú kiadását, az értékes művekre épülő olcsó sorozatokat, a 

színvonalas szórakozásra alkalmas olvasmányokat, a művelődéshez alapvető lexikális 

kiadványokat.”
309

 

1972. május 30-án a Párt Bizottságban újra foglalkoztak a könyvkiadás helyzetével.
310

 

A szöveg első felében (mint mindig) a dicséret jellemzőbb, megállapították, hogy a 

könyvkiadás feladatai az elmúlt évtizedben a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 

előrehaladással összhangban változott. A szocialista országok sorrendjében a tízezer lakosra 

jutó kiadványok száma alapján a második, példányszám alapján a negyedik helyen állunk. 

Fokozatosan megszűnt a könyvhiány Magyarországon. Tendencia a szépirodalmi művek 

számának
311

 csökkenése, a tudományos művek arányszámának növekedése. A szöveg többi 

részében jellemzőbb a kritika megfogalmazása: pl. gyengült a Művelődésügyi Minisztérium 

elvi irányító munkája a kiadók felé, a politikai kontroll mellett nem érvényesült eléggé a 

kiadók ideológiai orientálása és ellenőrzése, vagyis a könyvkiadók a művelődéspolitikai 

alapelvekkel összhangban nagyfokú önállóságot élveztek az egyes művek kiadásában, 

válogatásában döntési joguk volt, de az önállóságot nem kísérte mindig az ideológiai-politikai 

felelősség növekedése, a kiadói műhelyek teljesítménye hullámzó volt, politikai, ideológiai 

bizonytalanság mutatkozott. Bővült az életmű-sorozatok száma, kiegészült a magyar- és 

világirodalom klasszikusainak választéka. „A külföldi irodalom kiadásában befejeződött a 

több évtizedes adósságok törlesztése, és meggyorsult az értékek közvetítése.” Nőtt a szovjet 

művek száma és példányszáma, a háborús tematika mellett nagyobb hangsúlyt kaptak a 

                                                           
308

 „Erősíteni kell a könyvkiadók alkotóműhely jellegét: szükség esetén a műszám mennyiségének csökkentése 

révén is biztosítani kell a minőség növelését, a kulturális, politikai szempontból fontos művek példányszámának 

emelését. A könyvkiadók ne kiszolgáló vállalatok legyenek, hanem a kulturális élet szervezői és befolyásolói is 

(megrendelések, pályázatok stb.) Szükséges a lektori munka javítása.” Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 

Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól, 1972. március 28. Az MSZMP határozatai 

és dokumentumai 1971–1975, 1979, 271.  
309

 I.m. 268. 
310

 http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1  
311

 1960-ban 2972 mű 34 692 700 példány, 1966-ban 4660 mű 45 263 200 példányban, 1970-ben 4793 mű 

46 980 600 példányban, 1971-ben 5536 mű 53 449 900 példányban jelent meg. Jelentés a Párt Bizottságnak a 

könyvkiadás helyzetéről: http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1
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húszas évek szerzői is.
312

 Gondként fogalmazták meg, hogy a magyar és világirodalmi 

legközismertebb klasszikusok kötetei nem kaphatók állandóan. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának 1972. 

március 28-i a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól szóló állásfoglalásában az 1957 utáni 

időszak könyvkiadását értékelve
313

 a TTT-elvekkel kapcsolatban újra kijelentették: 

„Maximális támogatásban kell részesíteni a szocialista világnézetű, a marxizmus–leninizmus 

hegemóniáját szolgáló szépirodalmi, tudományos, ismeretterjesztő műveket. Növelni kell az 

ideológiai igényességet a nem marxista, de bizonyos szempontból értéket képviselő művek 

kiadásában, ezeket megfelelő kritikával kell közreadni. Nem kaphatnak teret az antimarxista, 

a szocializmussal ellenséges irányzatokat képviselő művek.”
314

 

A Párt Bizottság 1972. május 30-i, a könyvkiadás helyzetével is foglalkozó ülésének 

jegyzőkönyvében
315

 érzékelhető a TTT-elvek határainak bizonytalansága, melynek 

következtében esetenként nemcsak értéktelenebb művek jelentek meg, hanem az akkori 

ideológiai elvárások szerint nem megfelelő politikai, eszmei igényű alkotások, melyeknek az 

okát a továbbra is a (szerintük kiöregedett) lektorátusokban is látták. „Szépirodalmi 

könyvkiadásunkban a széppróza területén visszaesett a színvonal: háttérbe szorul az alapvető 

dolgozó osztályok ábrázolása, és ugyanakkor megnövekedett a perifériális témák, a szürke 

művek száma, esetenként a polgári szemlélet és álbaloldaliság jeleivel találkozhatunk.” 

Másképp is megfogalmazták: a haladó humanista, antiimperialista mondanivalójú alkotások 

mellett másodvonalbeli, esetenként értéktelen művek is megjelenhettek. Vagyis a tartalom 

mellett az esztétikai színvonal kérdésessége is problémát okoz a TTT rendszerében, de e kettő 

kritériumnak megfelelő nem egyértelműen marxista műalkotás megjelentetése már nem 

probléma. Konklúzióként megfogalmazták: „Fokozott támogatásban kell részesíteni a 

szocialista világnézetű, a marxizmus-leninizmus hegemóniáját szolgáló szépirodalmi, 

tudományos, ismeretterjesztő műveket. Növelni kell az igényességet a nem marxista, de 

értékeket képviselő művek kiadásában, ezeket kritikával kell közreadni /elő, utószavak/. Nem 
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 1966-ban orosz és szovjet szerzőktől 140 mű 1 535 800 példányban, 1970-ben 127 mű 1 126 500 példányban, 

1971-ben 130 mű 1 729 400 példányban jelent meg. 
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 „Azelőtt soha nem látott gazdagságban jelentek meg a magyar és külföldi írók jelentős alkotásai, a kortárs 

hazai szerzők úgyszólván teljes mezőnye teret kapott, kiemelkedő művek születtek, erősödtek a szocialista 

tendenciák. A könyvkiadás fejlődése, mind a művek száma, mind a példányszám tekintetében dinamikus és 

nagyarányú volt, fokozatosan megszűnt a könyvhiány Magyarországon, abban az értelemben, hogy a 

kulturálisan fontos kategóriák mindegyikében korszerű választék állt a közönség rendelkezésére.”Az MSZMP 

Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, 

feladatairól, 1972. március 28. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 258. 
314

 I.m. 268. 
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kaphatnak teret az antimarxista, a szocializmussal ellenséges irányzatokat közvetítő, a 

munkásmozgalom érdekeit sértő, külpolitikánk elveit és gyakorlatát keresztező, 

erkölcsromboló kiadványok.” (A dőlt betűs részeket utólag júliusban, egyértelmű jelzésként 

illesztették bele.) 

A júliusi szigorításban a kiadók felelősségre vonását helyezik kilátásba, ha valamelyik 

elvárás nem teljesül, illetve ellentmondásos a kiadók szerepvállalása: fokozni akarták a 

Művelődési Minisztérium mint felügyeleti hatóság ellenőrző munkáját, de közben erősíteni is 

szándékoztak a kiadók alkotóműhely jellegét: a kiadók legyenek a kulturális élet szervezői, 

befolyásolói. Ennek ellenére a szöveg elején azt hangsúlyozták, hogy: „Az elmúlt években 

gyengült a Művelődésügyi Minisztérium elvi-irányító munkája a kiadók felé. A politikai 

kontroll mellett nem érvényesült eléggé a kiadók ideológiai orientálása és ellenőrzése.”
316

 

Többször hangsúlyozták, hogy a marxista propagandában a szocialista gondolkodás, 

hazafiság, erkölcs és az internacionalizmus tudatát erősíteniük kellene, bírálni pedig a 

„jelentkező jobboldali és dogmatikus nézeteket, a nacionalizmus, a kozmopolitizmus 

ideológiai és politikai megnyilvánulásait.”
317

 

A közművelődési szemlélet hangsúlyozása jellemző a művészeti életről szóló 

dokumentumokban a hetvenes évek közepétől kezdve.
318

 „Gondoskodni kell arról, hogy az 

értékes, szocialista eszmeiségű művészeti alkotások mind nagyobb tömegekhez jussanak el. 

Értékes művekből, szép kiállítású, olcsó, nagy példányszámú „Házi könyvtár”-sorozatot kell 

indítani. Szorgalmazni kell a magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak televíziójáték-, illetve 

filmfeldolgozásait, és gondoskodni kell a klasszikus irodalmi alkotások alapján készült 

külföldi és hazai filmek rendszeres műsorra tűzéséről.”
319

 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának a 

könyvkiadás és könyvterjesztés V. ötéves tervéről szóló állásfoglalásban (1975. november 

25.) kijelentették: „ A könyvkiadás egészében nőtt a szocialista eszmeiségű művek aránya,…s 
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 Az MSZMP X. kongresszusa után erőfeszítések történtek az irányító munka színvonalának javítására; a 

kiadáspolitikai koncepció korszerűsítésére. /A terjesztés átszervezése, a szovjet irodalom kiadásában Tanácsadó 

Bizottság felállítása, a Szerkesztőségi Tanácsok újjászervezése, a memoárok lektorálása, a kiadói programok 

rendszeres kritikája stb. 
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 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a XI. pártkongresszus dokumentumainak 

feldolgozására a pártoktatásban, 1975. június 3. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 27. 
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19–20. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 681. 
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átgondolt, hosszú távú terv alapján folyt a klasszikus örökség megjelentetése.”
320

 De ennek 

ellenére ebben a dokumentumban is fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy „…mindenekelőtt 

növelni kell a szocialista eszmeiségű, marxista–leninista megalapozottságú művek arányát és 

minőségét. A burzsoá ideológia, az antimarxista nézetek elleni harc erősítésének megfelelően 

javítani kell az értékes polgári szemléletű alkotások kritikai válogatását, s teljesen ki kell 

szorítani a szocializmussal ellenséges, az ország érdekeit sértő, erkölcsromboló műveket.”
321

 

A közművelődést szorgalmazó szemlélet nyilvánult meg ebben az állásfoglalásban is. „A 

kiadás minden ágazatában az olvasóközönség széles rétegéhez eljutó, nagy példányszámú, 

népszerű, olcsó sorozatok továbbfejlesztése és újak (legfontosabb közülük a Házi Könyvtár) 

indítása kerül a középpontba.”
322

 „Művelődéspolitikai célkitűzéseinknek megfelelően a 

könyvterjesztő vállalatok az általános alapműveltség megszerzéséhez, növeléséhez szükséges 

ismeretterjesztő és szépirodalmi, valamint a szakmai képzettség emelését szolgáló alap- és 

középfokú szakkönyvek megfelelő választékára törekszenek.”
323

 

A PB 1977. december 28-i ülésén elfogadták a Jelentés művészeti életünkről című 

állásfoglalást, melyben a művészi értékek tömegekhez való eljuttatásának igénye mellett 

kitértek a TTT elvek aktuális megvalósulására és ezzel összefüggésben az irodalomkritika 

felelősségére.
324

 „Ennek megfelelően elsősorban a szocialista realista művészetet támogatja, 

ugyanakkor a bizalomra, a meggyőzésre és az elvi vitákra építő szövetségi politikából eredően 

teret enged olyan művészeti törekvéseknek, humanista szemléletű alkotásoknak, amelyek a 

szocialista társadalom számára is értéket jelentenek. Ellenzi, s bár a tiltást mint kivételes 

eszközt alkalmazza, indokolt esetben adminisztratív eszközökkel is akadályozza a 
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 „Több jelentős új kiadói vállalkozás indult el, azt a célkitűzést tartva szem előtt, hogy a magyar könyvkiadás 

gerincét a nagy példányszámú, értékes művekre épülő, olcsó sorozatok jelentsék. (Pl. a 30 év Magyar Irodalma, 

a Magyar Remekírók, A Győzelem Könyvtára, A Szovjet Irodalom Könyvtára, Közgazdasági Ismeretek, Minerva 

Nagy Képes Enciklopédia, a Hét Zeneműve c. sorozatok, vagy pl. a Magvető, a Szépirodalmi, az Orpheusz, a 

Gondolat Zsebkönyvek, a Magyar História, s szintén a zsebkönyvek sorát gazdagította a Gyorsuló Idő c. 

sorozat.) Rövid idő alatt elterjedt és népszerűvé vált a Rakéta c. regényújság.” Az MSZMP Központi Bizottsága 

Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás és könyvterjesztés V. ötéves tervéről (1975. 

november 25.). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 81. 
321

 I.m. 82. 
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 I.m. 82. 
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 I.m. 90–91. Ugyanitt: „A könyvkiadás fokozott ideológiai és szakmai igényességgel törekedjék arra, hogy 

hatékony eszköz legyen a tömegek szocialista tudatának fejlesztésében, a népgazdasági igények kielégítésében, 

az általános és szakmai műveltség emelésében.” I.m. 93. 
324

 „A művészetpolitikai alapelvek gyakorlati megvalósítása azonban nem volt mentes ellentmondásoktól, 

következetlenségektől. Az alkotóműhelyek, a kulturális, művészeti intézmények tevékenységében, a kritika 

elemző munkásságában nem érvényesült következetesen a művészi érték szerinti differenciálás elve…Az 

alkotóműhelyek, amelyek alapvetően eredményesen töltötték be művészetpolitikai szerepüket, esetenként elvi 

engedményekkel, hibákkal végezték munkájukat. Az igénykeltő, ízlésnevelő munka következetlenségét, 

hiányosságát is jelzi, hogy az elmaradott kispolgári ízlést kielégítő kulturális termékek még ma is viszonylag 

széles közönségrétegekben számíthatnak népszerűségre.” Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai 

Bizottságának határozata művészeti életünkről (1977. december 28.). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

1975–1980, 1983, 646. 
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szocializmussal ellenséges, antihumanista, társadalmunk erkölcsi értékrendjét sértő művek 

nyilvánosságát.”
325

 Elismerték, hogy „…a művészeti életben egy idő óta kevesebb tisztázó 

vita alakult ki; a marxista kritika bizonytalanná vált a marxista esztétika alapkategóriáinak – a 

szocialista realizmusnak, a pártosságnak, a népiségnek – értelmezésében, alkalmazásában.”
326

 

Ellentmondás volt tapasztalható a műveltség, szakmai szempontok érvényesülésének 

kérdésében. Egyrészt hangsúlyozták, hogy „A művészeteknek a fejlett szocialista 

társadalomban betöltendő szerepe, a kulturális forradalom kiteljesedése szükségessé teszi, 

hogy a párttagság művelődési igénye, művészet iránti érdeklődése tudatosabbá váljon”, hogy 

vitára alkalmasabbakká legyenek. Másrészt viszont a szakmai tudományosságot is kritikával 

illették: „A művészetkritika – az utóbbi években már kevésbé – arisztokratikus magatartást 

tanúsított a valódi közösségi és közönségigényekkel szemben; túlságosan szakmai 

orientáltságú volt, illetve nem bírálta vagy lebecsülte az ilyen igényeket kielégítő kulturális 

termékeket.”
327

 A könyvkiadók, szerkesztőségek, művészeti intézmények vezetőinek
328

 és a 

művészetkritikusok felelősségét hangsúlyozták: „A 60-as években vezető szerepet játszó 

kommunista teoretikusok, kritikusok, publicisták jelentős része nem, vagy alig vesz részt 

írásaival a kritikai életben; a kritikusi középnemzedék tagjainak többségében – még a 

kommunistákat is beleértve – erős fenntartások élnek a marxista esztétika elveinek közvetlen, 

aktív „köznapi” alkalmazhatóságát illetően. A kultúr- és tudománypolitikai gyakorlat 

ellentmondásaival összefüggésben többen lemondtak a határozott, polemikus marxista 

jelenlétről, fellépésről. ”
329

 Megállapították, hogy „A marxista művészetkritika – a polgári 

eklektikus kritikai nézetekkel is vitázva – állítsa előtérbe a mai valóság szocialista, realista 
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 A PB 1977. december 28-i ülésének jegyzőkönyve, Jelentés művészeti életünkről 
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 I.m. 647. Ugyanitt: „A szocialista művészet a nagy társadalmi összefüggésekbe ágyazottan érzékelteti a 
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szemléletű alkotások individualista, moralizáló, pszichologizáló álláspontot képviselnek, az embert elválasztják a 

társadalomtól, a szocialista építőmunkától,a közösségtől, sőt esetenként szembeállítják vele.” I.m. 648. 
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 „Az alkotóműhelyekben, a könyvkiadókban, szerkesztőségekben, a művészeti intézményekben – önállóságuk 
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ábrázolásának igényét, bírálja az új jelenségek nem szocialista eszmeiségű bemutatását.”
330

 

Ennek okául az is szolgált, hogy az akkori megítélés szerinti polgári világnézetű alkotásokra a 

távlatvesztés, történelmi szkepszis, tragikus és pesszimista emberfelfogás, a személyiség 

kibontakozásának és a közösségi társadalomnak a szembeállítása jellemző.
331

 

Az 1981. december 8-i PB ülésen a könyvkiadással kapcsolatban megfogalmazták a 

korszerűsítésre vonatkozó javaslataikat, melynek címe: Javaslat a könyvkiadás és 

könyvterjesztés VI. ötéves tervének művelődéspolitikai koncepciójára, gazdasági 

irányításának és szabályozásának korszerűsítésére.
332

 Az 1972. május 30-i – 1960-as éveket 

értékelő – határozatban foglaltakhoz hasonlóan pozitívan értékelték az előző évtizedet az 

1981. december 8-i javaslataikban. A szöveg elején megállapították, hogy a könyvkiadás és 

könyvterjesztés az 1970-es évtizedben eredményesen és sokirányúan fejlődött, hatékony 

tényező volt a társadalom szellemi életében, a szocialista eszmék és értékek terjesztésében. A 

szöveg szerint a célokat (a művelődéspolitikai érdekek elsődlegességének biztosítását, az 

olvasói, társadalmi igények differenciált kielégítését, a marxizmus-leninizmus eszméit 

terjesztő művek kiadásának fejlesztését) a könyvszakma folyamatosan és megfelelően valóra 

váltotta: a lakosság életmódja, műveltségi szintjének növekedése fokozta az olvasás iránti 

igényt. Az 1960-as évekhez képest az 1970-es években a kiadott művek száma és 

példányszáma a szöveg szerint megkétszereződött. A könyvforgalom lényegében változatlan 

könyvára mellett az évtized során két és félszeresére nőtt. 1970-ben 4793 könyv jelent meg 47 

millió példányban, 1980-ban 8421 mű jelent meg közel 95 millió példányban. Magyarország 

a világ könyvkiadásában a középmezőnyből az élvonalba került.
333

 

Amint azt 1972-es határozatukban is jelezték, a nemzetközi tendenciáknak 

megfelelően a szépirodalommal szemben nőtt a tudományos, szakmai és ismeretterjesztő 
                                                           
330

 I.m. 650. A jövőre vonatkozó feladatként nevezték meg: „Különösen fontos és időszerű feladat az alapvető, 
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forradalom kölcsönhatásának, történelmi fejlődésének és távlatainak vizsgálata.” 
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 Politikai Bizottság 1981. dec. 8-i határozata a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, VI. ötéves tervének 

művelődéspolitikai koncepciójáról, gazdasági irányításának és szabályozásának korszerűsítéséről. Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 267–277. 
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művek részaránya. Az 1970-es években a korábbiakhoz képest kiterjedtebb lett a különböző 

irodalmi, művészeti törekvéseknek a bemutatása. Növekedett a szocialista világnézetet 

közvetlenül vagy közvetve formáló művek aránya, a különböző polgári eszmeáramlatokat 

bíráló művek száma. Általában az értékelő szövegrészek után utaltak a már alaposabban nem 

részletezett TTT-elvek határainak problematikus voltára és más gondokra, pl. hivatkoztak 

arra, hogy a szükségesnél gyengébb volt a minőségi szelekció, az értékek differenciált 

támogatása és a társadalmi, az olvasói igények gyors, színvonalas kielégítése.
334

 Ezért újra 

megerősítették, hogy a szocialista eszmeiségű, humánus alkotások kiadását támogatják, 

újdonság annak kiemelt hangsúlyozása, hogy ezek a művek legyenek az egyetemes és 

szakmai műveltséget hordozó, gyarapító színvonalas művek,
335

 melyek révén remélték a 

közműveltség szintjének emelését. Emellett a tömegkönyvkiadás színvonalát emelni akarták, 

érzékelték, hogy a közérdekű, értékes művek drágán is elkelnek. A nyomdai rekonstrukciók 

és fejlesztések (a nyomdai termelői árak a központilag jóváhagyott ún. hatósági árak 

kategóriájába tartoztak) elsősorban a nagy példányszámú könyveknek kedveztek, pl.: a 

Világirodalom Remekei sorozatnak (egyenként 145 000 példány), emellett a klasszikusoknak 

(Petőfi, Ady, József Attila és mások), valamint a krimik és lektűrök köteteinek. A gondok 

között fogalmazták meg a könyvkiadásnak a valódi és jogos olvasói igényekre nem eléggé 

rugalmas jellege mellett azt, hogy nincs elég kezdeményező szándék a politikai, társadalmi 

szempontból fontos művek létrejöttében, megjelentetésében, bár valójában az állami dotáció 

egy részét éppen az ilyen jellegű könyvek emésztették fel. A színvonalas szórakoztató 

művekben hiányt érzékeltek, illetve a közepes, gyenge művek támogatásában megnyilvánuló 

nagyvonalúság következtében az esztétikai-szakmai mérce érzékelhető csökkenése, 

helyenként tapasztalható mennyiségi szemlélet. A túltermelés és az életszínvonal 

növekedésének megtorpanása miatt a könyvkészletek ugrásszerűen megnőttek. 

                                                           
334

 „Voltak és vannak ugyan kiadáspolitikai tévedések, de a társadalmi rendünkkel, eszményeinkkel szembenálló 

kéziratokat általában felelősséggel elhárították a kiadók.” A PB. 1981. december 8-i ülésének jegyzőkönyve. 
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 „Továbbra is kapjon anyagi támogatást a szocialista eszmeiségű, humánus, az egyetemes és szakmai 

műveltséget hordozó, gyarapító színvonalas mű. Kiemelt támogatásban kell részesíteni a tankönyveket, a 

gyerekirodalom és a standard művek nagy részét. A valóságismeret iránti fokozott igény és az értelmiségi 

politika elveivel összhangban anyagi támogatással is biztosítani kell, hogy a kortársi magyar irodalom értékes 

művei minél szélesebb nyilvánossághoz jussanak. Nagyobb igényességgel kell válogatni a világirodalom 

műveinek hazai kiadásaiban.” A PB. 1981. december 8-i ülésének jegyzőkönyve. 
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Ellentmondás mutatkozott a kereslet kiszolgálását jelentő, értékekkel nem foglalkozó 

piaci szemlélet megjelenése és az eddigi gyakorlathoz való görcsös ragaszkodás (az állami 

dotáció további növelésével, a ráfizetés növekedésével megőrizni a szocialista 

művelődéspolitika céljait) között. Annak ellenére, hogy látták, egyik irány sem fenntartható, 

mégis már a szöveg elején leszögezik, hogy az elkövetkezendő években – a népgazdaság 

hatékonyságát is előmozdító közműveltségi szint emelésében az alkotó értelmiség 

helyzetének alakításában – a könyvkiadásnak továbbra is fontos társadalmi és 

művelődéspolitikai feladatokat kell ellátnia, melynek feltétele a könyvkiadás elért 

eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése. Részt kell vennie a könyvkiadásnak abban a 

folyamatban, mely a marxizmus-leninizmus hegemóniáját, a szocialista tudat további erősítést 

szolgálja, de már számolnak azzal, hogy ennek következménye belső társadalmi feszültség, 

ideológiai viták lehetnek, és éppen ezért akarják még inkább az eszmei orientációt erősíteni. 

Az állami támogatás
336

 anyagi konzekvenciái miatt is fenntarthatatlan rendszer problémái 

miatt alapvető változásokat nem terveztek, csak korrekciókat,
337

 hiszen kijelentették, hogy a 

művelődéspolitikai érdekeknek nem szabad sérelmet szenvedniük. A javaslatok között 

említették, hogy az eddigieknél jobban kell figyelembe venni a gazdálkodási szempontokat, 

realitásokat, vállalati érdekeltséget, áremelkedést, de a lényeg: ne sértse a politikai érdekeket. 

„Szükségesnek tartja, hogy az illetékes állami szervek tegyék meg a szükséges irányítási és 

gazdasági intézkedéseket annak érdekében, hogy a könyvkiadás és könyvterjesztés ezeknek a 

követelményeknek a jelenlegi, a korábbiaktól sok tekintetben eltérő körülmények között is 

megfelelhessenek.”
338

 Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XII. kongresszus óta 

végzett munkáról és a párt feladatairól (1983. április 12-13.) című dokumentumban már 

szintén nem direkt módon utalnak a támogatott művek kategóriájára. „…erősíteni kell a párt 

eszmei orientáló szerepét, és támogatni kell a társadalmi haladást szolgáló, realista szellemű 
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 A Művelődési Minisztérium közvetlen felügyelete alatt működő 12 kiadó (Corvina, Európa, Gondolat, 

Közgazdasági és Jogi, Magvető, Medicina, Mezőgazdasági, Móra, Műszaki, Szépirodalmi, Tankönyv, Zenemű) 

1970-ben 94 millió, 1980-ban 305 millió forint állami támogatásban részesült. E dotáció felhasználásának jellege 

1980-ban: tankönyvkiadás: 49.8%, ismeretterjesztő, tudományos és szakirodalom kiadása: 21.9%, gyermek- és 

ifjúsági irodalom: 15.4%, szépirodalom: 12.9% 
337

 Például a honorárium-rendszerben a szerzői jogdíjakat az 1970-es alaprendelet szerint fizették ki, de az 

alkotók költségei nagyon megnövekedtek ehhez képest, az 1980-as korrekció csak a műfordítás gondjait 

enyhítette. 
338

 Politikai Bizottság 1981. dec. 8-i határozata a könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetéről, VI. ötéves tervének 

művelődéspolitikai koncepciójáról, gazdasági irányításának és szabályozásának korszerűsítéséről: 
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alkotások létrejöttét, javítani kell a művészet és a társadalom kapcsolatát… Fokozni kell a 

marxista kritika szerepét.”
339

 

Az 1984-es könyvkiadásról szóló párthatározat érzékelve ezt az ellentmondást, 

kijelenti: „Hatékony intézkedéseket kell életbe léptetni a könyvkiadás területén is érvényesülő 

kommercializálódási tendenciák visszaszorítása érdekében, csökkenteni kell az ilyen 

törekvéseket szolgáló kiadói tevékenység jövedelmezőségét.”
340

 Aczél György 1984. október 

31-én tartott beszédében újra kijelentette: „Alapelveink kidolgozásában jelentős lépés volt az 

1958-as Állásfoglalás…. A legutóbbi művészetpolitikai dokumentum, amelyet a 

Művelődéspolitikai Elméleti Munkaközösség fogalmazott meg, ugyancsak ebből a 

szemszögből elemzi művészeti életünket, … támogatjuk – mindenekelőtt – a szocialista 

eszmeiségű műveket, s mindazokat az alkotásokat, amelyek az embert felemelik, gazdagítják, 

öntudatra ébresztik, kulturáltabbá és igényesebbé teszik.”
341

 Az ugyanitt elhangzott 

„Szigorítás vagy liberalizálás – ez számunkra áldilemma…”
342

 mondatnak valószínűsíthetően 

az ellenkezője igaz, de Aczél kijelenti, hogy a kulturális politika „Ugyanakkor az értékek 

védelmében a korábbinál következetesebben és igenis: szigorúbban kíván fellépni.”
343

 Az 

MSZMP XIII. kongresszusának a párt munkájáról és a további feladatokról szóló 1985. 

március 28-i határozatában
344

 a marxista kritika működésével kapcsolatban megnyilvánult a 

szigorú fogalmazásmód. „Késedelem nélkül reagáljon az elveinket és politikánkat bármely 

oldalról eltorzító nézetekre, leplezze le a szocializmustól idegen eszméket és törekvéseket, 

utasítsa el a valóságtól elrugaszkodó, voluntarista megnyilvánulásokat. Határozottan, elvi 

alapokon, az ideológiai és a tömegpolitikai munka eszközeivel is folytassa a harcot az 

imperializmus antikommunista propagandája, a burzsoá eszmék, a maradi nézetek ellen.”
345

 

1986-ban az irodalom helyzetét értékelték egy a könyvkiadás helyzetét vizsgáló 

határozatban, melyben az értékelő általános megjegyzések („Szépirodalmi könyvkiadásunkat 

változatlanul a nyitottság és a változatosság jellemzi. Kiadáspolitikánk egyik jelentős 

vívmánya, hogy a magyar olvasó egyre szélesebb körben tájékozódhat a világirodalom értékei 

                                                           
339

Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XII. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól 

(1983. április 12–13.). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 490.  
340

 Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP művészetpolitikájának 

időszerű feladatairól, 1984, Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 749. 
341

 Aczél György: 1985, 4-5. 
342

 I.m. 5. 
343

 I.m. 6. 
344

 Az MSZMP XIII. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról (1985. március 28.) 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980-1985, 1988, 839–858. 
345

 I.m. 853. 
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között: könyvkiadásunk ebben a vonatkozásban a nemzetközi élvonalba tartozik.”
346

) mellett 

problémaként nevezték meg a nyereségorientált kiadók kiadáspolitikáját:
347

 a főként 

példányszámbeli visszaesést,
348

 szórakoztató irodalom térnyerésével összefüggésben levő 

színvonalváltozást,
349

 az élő magyar irodalom „elit-irodalommá” válását.
350

 A TTT-elvek 

megvalósulásában is adódtak problémák mivel a dotáció beépült az állami támogatásban 

részesülő néhány kiadó költségvetésébe: „Ez azt eredményezi, hogy a dotációban részesülő 

kiadóknál megjelenő közepes, sőt a gyenge vagy ideológiailag–politikailag káros művek is a 

„támogatott” kiadványok kategóriájába kerülnek.”
351

 A gondok okául a kereslet 

szempontjaink egyoldalú érvényesülését, a könyvpropaganda és ízlésnevelés hiányosságait 

határozták meg.
352

 „…a kereslet szempontjainak esetenkénti egyoldalú érvényesülése, a 

könyvpropaganda és az ízlésnevelés hiányosságai azonban azt eredményezték, hogy a kortárs 

szocialista irodalom megjelentetésében az elmúlt években – a műszámok változatlansága 

mellett – csökkentek a példányszámok.”
353

 „A hajdani lélekcserélő céljait feledő 

kultúrpolitika, mely tizenöt-húsz évvel korábban még egy világméretű, ideológiai 

keresztesháború csatáit vívta, a 80-as évek közepén már csak a „fellazítás” mumusát felváltó 
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 „A könyvkiadás és könyvterjesztés legfontosabb feladatait a szocialista tudat erősítésében, az általános és 

szakműveltség emelésében, a kulturált szórakoztatás segítésében jelölte meg.” Az MSZMP KB Politikai 

Bizottságának állásfoglalása a könyvszakma helyzetével foglalkozó határozata végrehajtásáról, a könyvkultúra 

társadalmi hatásának tartalmi–ideológiai kérdéseiről, az időszerű feladatokról (1986. május 20.) Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 182. Az 1986. május 20-i PB ülés jegyzőkönyve. MNL OL  

288. f. 5/969. ő. e. 
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„ …az 1981-es határozat óta eltelt időszakban a könyvszakma gazdasági feltételei is kedvezőtlenül alakultak, 

és a többletdotációt igénylő tervek fedezetét nem sikerült biztosítani.” 183. „Az elmúlt években a könyvkiadásra 

is hatottak az ideológiai élet ellentmondásai, negatív tendenciái, a kiadók munkája ebből a szempontból a 

korábbiaknál bonyolultabbá vált, és ez több hiba forrása volt.” 183. „A szerkesztői, lektori vagy engedélyezői 

munka hiányosságai következtében ugyanakkor van néhány példa politikailag–ideológiailag káros művek 

megjelentetésére is… Ezek kedvezőtlen ideológiai hatása messze meghaladja az ilyen típusú tévedéseknek a 

könyvkiadáson belüli arányát.” I.m. 183.  
348

 „A nyolcvanas évek első éveiben kismértékű növekedés jellemezte a könyvkiadást, 1985-ben pedig 

visszaesés következett be elsősorban a megjelent művek példányszámában.” I.m. 183. 
349

 „A közönségigények szempontjainak fokozottabb figyelembevétele nem kívánatos következményekkel is járt. 

Néhány esetben a közönségre való hivatkozással színvonalbeli engedményeket próbáltak igazolni. A 

könyvkiadással foglalkozó vállalatok körében az igénykielégítés módját tekintve sajátos „munkamegosztás” 

kezd kibontakozni: kialakult és intézményileg is elkülönült a könyvkiadásnak egy „értékorientált” és egy 

„nyereségorientált” szférája.” I.m. 184. „Ugyanakkor a közgondolkodásra a hazai és a külföldi szórakoztatóipar 

gyakorolja a legnagyobb hatást, e művek ideológiai sugallata, értékszemlélete, életmódmintái azonban gyakran 

zavarosak, nincsenek összhangban szocializmust építő társadalmunk értékrendjével.” I.m. 187. 
350

 „Az élő szépirodalom fogadtatásában egészségtelen polarizálódás kezd kibontakozni. Igazán nagy 

tömegsikert – és ennek megfelelően nagy példányszámot – egyre inkább a pusztán szórakoztató funkciót vállaló 

írások hoznak, ezzel szemben az élő magyar irodalom jelentős része szűk olvasói rétegek ízlésszintjét szem előtt, 

nehezen befogadható „elit irodalommá” kezd válni. Íróink körében az elmúlt évek során növekedett a 

távlatainkkal szembeni kétely, a válsághangulat. Ennek következtében szinte alig születik olyan mű, amelyik 

korunk, társadalmunk nagy kérdéseinek szisztematikus ábrázolására, a konfliktusokkal kritikusan szembenéző, 

cselekvő hőstípus megragadására vállalkozna.” I.m. 187. 
351

 I.m. 188. 
352

 I.m. 186. 
353

 I.m. 186. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2272&MT=1


91 
 

„kommercializálódás” démona és a nyugati tömegkultúra ellen indított szélmalomharcot. 

Amikor pedig végképp finanszírozhatatlanná vált a kultúrpolitika, bűnbakot keresve a politika 

végrehajtóit hibáztatták.”
354

 Megoldásként már nem ideológiai célokat neveztek meg, hanem 

pragmatikus gazdasági szempontokat: a könyvkiadás vállalati struktúrájának javítását, a 

fővárosi nagy kiadók mellett egy-két új vidéki kiadó létrehozását, hogy mozgékonyabb, 

vállalkozóbb szellemű kiadói tevékenység feltételeit teremthessék meg, miközben szerették 

volna biztosítani, hogy az értékes, ún. standard alapművek olcsó elérhetősége megmaradjon.  

A művelődéspolitika számára különösen fontos kiadványok az ifjúsági és 

gyermekirodalom, az értékes klasszikus sorozatok és a tankönyvek maradtak,
355

 ám hiába 

szorgalmazták, hogy „Meg kell akadályozni az értékrendünktől idegen, ízlésromboló 

kiadványok megjelenését és terjesztését.”, a marxista kritikai pozíció megerősítésének 

fontosságát, hogy szocialista értékrend felé orientáljon a műkiválasztásban, már nem volt 

erejük ezt végrehajtatni.
356

 Az 1989. július 31-i új, reform–művelődéspolitikai koncepciót 

tartalmazó dokumentumban hiába ígérték meg, hogy „Megerősítjük elkötelezettségünket az 

alkotói szabadság, a szellemi élet és a művészeti áramlatok szabad fejlődése mellett, és 

természetesnek tekintjük az értékek pluralizmusát. E felfogásunk hitelességét korábbi 

gyakorlatunk kritikai felülvizsgálatával, az egyoldalúságok megszüntetésével, az 

adminisztratív eszközöktől való végleges elhatárolódással kívánjuk alátámasztani. Elvárjuk 

viszont, hogy a brutalitás, a nemtelen indulatok, az antihumánus eszmék és magatartásformák, 

a közösség erkölcseinek rombolása sem a bővülő demokrácia, sem a piaci igények ürügyén ne 

kaphasson menlevelet.”
357

 

Az irodalmiság lassú hanyatlásának folyamatát (melynek ellentmondása, hogy 

ugyanekkor a közművelődés, könyvkiadás korábban nem látott virágzásnak indult politikai 

okokból) a rendszerváltás környékén egy kis időre megszakította a humán gondolkodás és az 

irodalom reneszánsza, ám az 1990-es évek közepétől már egyértelműen a piaci szemléletű, 

esztétikai és etikai értelemben kevésbé értékes művek kiadása dominál. 
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 Bart, 2002, 136. 
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 Az MSZMP KB Politikai Bizottságának állásfoglalása a könyvszakma helyzetével foglalkozó határozata 

végrehajtásáról, a könyvkultúra társadalmi hatásának tartalmi–ideológiai kérdéseiről, az időszerű feladatokról 

(1986. május 20.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 188. 
356

 I.m. 190. Hiába erőltették már, hogy „A Politikai Bizottság szükségesnek tartja, hogy az 1981-es határozattal 

összhangban növekedjen a kiadók politikai–ideológiai felelőssége; valósítsanak meg hatékonyabb szelekciót 

politikai szempontból és értékrendünk érvényre juttatása érdekében egyaránt.” I.m. 190. 
357

 AZ MSZMP Művelődéspolitikai Munkaközösségének tézisei a párt művelődéspolitikájáról. Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1985–1989, 1994, 629–630. 
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3.1.5. Kitekintés a rendszerváltás utáni könyvkiadás gyakorlatára 

A rendszerváltás után piacgazdasági alapú könyvkiadás jött létre. Az 1990-es évektől 

jellemzően a könyv, újság, színház helyébe egyre inkább a tévénézés, számítógépes játékok, 

az ezredfordulótól pedig az internetes időtöltés került.
358

 „Az 1994-ben kiadott könyvek 

címek szerinti száma egyötödével meghaladta az 1990. évit, azaz öt évvel korábbi 8322-vel 

szemben 10108-ra emelkedett. (Bár megjegyzendő, hogy 1990 mélypont volt az előző két 

évtizeddel szemben.) Az emelkedés a szabadságot is jelenti, megszűnt minden cenzúra, és 

magától értetődően jelenhetnek meg azok a külföldi és hazai alkotások is, amelyek korábban 

ilyen vagy olyan okokból nem kerülhettek nálunk közönség elé.”
359

 Annak ellenére, hogy 

ekkor a korábban elhallgatott magyar szerzők műveit is kiadták, a külföldi tudományos és 

szépirodalmi alkotások megjelenése, de különösen a nemzetközi bestseller irodalom 

dömpingje következtében a magyar szerzők visszaszorultak. 1990-ben a szerzők több mint a 

fele volt magyar, 1994-ben minden hatodik. „1994-ben csak egyetlen hazai szerző egyetlen 

műve jelent meg százezernél több példányban, ugyanezt több mint 50 külföldi szerző érte el. 

Jelentős részük a lektűr műfajába tartozik… A kiadott könyvek példányszáma 1990-től 1994-

ig 40 százalékkal csökkent. Ezen idő alatt a könyvek cím szerinti száma csak 20 százalékkal 

emelkedett. Ugyanezen idő alatt nagyot emelkedett az áruk (1994-ben 2,7-szerese volt az 

1991. évinek, a tankönyveké azonban több mint 16-szorosa).”
360

  

A korszak ellentmondása, hogy a politika által vezényelt kiadáspolitika időszakában 

még jóval nagyobb volt az irodalom értéke, míg a rendszerváltozás utáni szabad könyvkiadás 

az eladhatóság szempontját tartja legfontosabbnak, a szabályozás piaci alapú, a haszonelvűség 

a legfőbb érték. Ebből következően mindenféle szöveg megjelenhet nagy mennyiségben, ha a 

gazdasági érdek azt szolgálja. 

A rendszerváltás utáni könyvkiadás gyakorlata olyan nagy mértékben változott meg az 

eddig tárgyalt korszakhoz képest, hogy a korábbiakban részletezett problémák, fogalmak 

szinte egyáltalán nem értelmezhetők jelen kontextusban. A kiadott szövegek rendkívül 

sokszínűek, tartalmi és kiadásbeli minőségük esztétikai színvonala sok kívánnivalót hagy 

maga után. Az irodalmilag értékesnek nevezhető könyvek szinte elvesznek a megjelent 

rengeteg silány munka között, ugyanez igaz a világirodalmi fordításokra is. „Miközben a 

szakfordítók a rendszerváltás után röviddel sikeresen megvívták a maguk szabadságharcát, a 
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 A rendszerváltozás utáni időszak kulturális életéről: Romsics, 2001, 572-584. 
359

 Vitányi Iván: A magyar társadalom kulturális állapota. Az 1996-os országos vizsgálat zárójelentése. 

Maecenas, Budapest, 1997, 16. 
360

 I.m. 16. 
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műfordítás nemcsak „céhként”, de jószerével elkülönült szakmaként is megszűnt létezni, 

versfordításra pedig az új korszakban gyakorlatilag nem volt megrendelés. A mindenféle 

szöveget bőven termő, de szerkesztők és többnyire kiadói szakértelem nélkül működő új 

magyar könyvkiadásban a korábbi korszakban elképzelhetetlenül mélyre süllyedt a 

világirodalmi könyvkiadás átlagos színvonala, aminthogy a fordításirodalomé is.”
361

 – írta 

Bart István a Kádár-korszak világirodalmi könyvkiadását vizsgáló művében. 

3.2. Szovjet-orosz és angol-amerikai művek reprezentációjának aránya a 

fordításirodalomban 1945 után 

A Kádár-korszakbeli szovjet-orosz és angol-amerikai művek reprezentációjának 

arányát vizsgáló fejezet célja Dosztojevszkij műveinek recepciótörténetét elhelyezni az akkori 

kétpólusú világ irodalompolitikai kontextusában, megvizsgálni, hogy alkotásainak hazai 

kiadását hogyan befolyásolták a két világ irodalmának megjelenési arányaiban tükröződő 

kölcsönhatások. 

Az irodalompolitikának alárendelt fordításpolitika foglalkozott azzal, hogy mely 

művet lehet, szükséges lefordítani, melyeket tilos lefordíttatni, megjelentetni. A világirodalmi 

könyvkiadást – szemben a magyar irodalmi könyvkiadásra való korlátozott érvényességével –

meghatározta a külpolitikai érdekeknek való feltétlen alárendeltség. A külföldi irodalom 

megjelentetésére vonatkozó utalásokat az általános irodalompolitikai, kultúrpolitikai vagy a 

könyvkiadásról szóló irányelvekből lehet kikövetkeztetni. A világirodalom egyes alkotásainak 

kiadása a kultúrpolitikának nem volt annyira fontos része, mint a szocialista magyar irodalmi 

kánon megteremtése. A magyar irodalom kiadásához képest bizonytalanabb volt a támogatott, 

tűrt művek meghatározása, ebből következően a világirodalmi könyvkiadás modern irodalmi 

hatások közvetítőjévé válhatott. 

3.2.1. A világirodalmi könyvkiadás szabályozói 

A kiadók vezetésével megtárgyalta a Kiadói Főigazgatóság évente a kiadói tervet, 

világirodalmi könyvkiadásban az adott ország szava döntött a kiadhatóságról, a hivatalos 

kánonról. Megegyeztek a megjelentetendő művek címében betartva a két világrend (szovjet-

orosz – nyugati) meghatározott arányait, a nyilvánosság mértékét tükröző példányszámban, 

(de ez utóbbit nem minden esetben pontos darabszám jelezte), papírmennyiség 

felhasználásában, a problémás művek esetében pedig a közreműködő személyek (pl. lektorok) 
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neveiben. A gazdaságosság kérdése fiktívnek tekinthető, mert az egész rendszerben maga a 

fogalom értelmezhetetlen. A könyvkiadás megrendelése nem a piac szabályai szerint történt, 

hanem a kultúrpolitika elveinek megfelelően. A kiadók – tőke hiányában – minden évben újra 

megállapított állami dotációval működtek, melyet a 70-es évek közepéig akadálytalanul 

folyósíthattak.
362

 A fordításirodalom megjelentetését befolyásolta a valutakeret, amit a Kiadói 

Főigazgatóság osztott el a kiadók között. A klasszikusok kiadása jogdíjmenetes volt, a népi 

demokratikus szerzők írásait a korlátlanul felhasználható rubel keretből lehetett biztosítani.  

3.2.2. A világirodalmi könyvkiadás általános jellemzői: arányok és irányelvek 

A fordításirodalomban
363

 egyszerűbb volt a cenzúra alkalmazása, mint a nehezebben 

átlátható magyar irodalomban, mert a tabuk tisztábban jelentkeztek, emellett személyes, 

egzisztenciális hatása nem volt az elutasító döntéseknek. A világirodalmi könyvkiadás 

alapvető célja a magyarországi világirodalmi műveltség átformálása az olvasóközönség 

befogadásának szellemi átalakításával együtt.  

A korszak meghatározó jellemvonása a könyvkiadásba áramló szakértelem 

megnövekedése. A politikai megbízhatóság korábbi, kizárólagos elvárásához képest a 

forradalom után nehéz helyzetbe került értelmiségiek könyvkiadóknál helyezkedhettek el, s 

mivel nagy hiány mutatkozott idegen nyelvet beszélő emberekben, a prózafordítást főként az 
                                                           
362

 1975-ben már az egyre szűkülő gazdasági lehetőségek befolyásolták a könyvkiadást. Hangsúlyozzák a 

takarékossági szempontokat is, nemcsak a kultúrpolitikai elveket. „Szükséges a könyvek fogyasztói árának 

korrigálása, egyes műfajokban differenciált emelése, úgy, hogy az ármódosítás ne érintse a kortárs és klasszikus 

magyar, szovjet és népi demokratikus szépirodalmat.” Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása a könyvkiadás könyvterjesztés V. ötéves tervéről. 1975. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 

1975–1980, 1983, 92. 
363

 „A magyar művek kiadása mellett jelentős volt a fordításirodalom. 1945 és 1957 között összesen több mint 

1500 külföldi szépirodalmi munka jelent meg együttesen 25 milliós példányszámban. A lefordított művek 

nyelvek szerinti megoszlása a háború előttihez képest totálisan átalakult. Az összes cím kétharmadát orosz 

szerzőktől fordították, és az ő munkáikra esett az összpéldányszám több mint egyharmada. A külföldi szerzők 

rangsorát Makszim Gorkij vezette közel 1 milliós összpéldányszámmal. Nagy példányszámban jelentek meg 

jelentéktelen orosz szerzők sematikus partizánregényei, mint amilyen A volokalamszki országút vagy A 

szokolini fenyves titka volt, s az Egri csillagok, A Pál utcai fiúk és a Légy jó mindhalálig mellett ekkortól 

ismerkedhettek meg a magyar fiatalok Gajdar és Katajev ifjúsági regényeivel, a Timur és csapatával, illetve a 

Távolban egy fehér vitorlával. Az angolszász szerzők, akik a két világháború között a rangsort vezették, cím 

(484) és példányszám (4 millió 894 ezer) szerint egyaránt jóval az oroszok mögé szorultak. Közülük Mark 

Twain híres gyermekregényeit (Tom Sawyer, Huckleberry Finn) és Jack London könyveit adták ki legnagyobb, 

több mint félmilliós példányszámban. Az oroszokat és az angolszászokat a franciák követték. A több mint 4 

milliós összpéldányszámból Verne Gyula, azaz Jules Verne romantikus gyermek- és kalandregényeire 846 ezer 

esett. …A nem szépirodalmi, ismeretterjesztő, szakmai, illetve propaganda jellegű munkák száma és 

példányszáma ugrásszerűen nőtt. A kiadott összes könyv ezért 1953–1954-ben cím szerint már kétszerese, 

példányszám szerint pedig háromszorosa volt a háború előttinek. A többlet tetemes részét a „marxizmus 

klasszikusainak” különböző írásai tették ki. Ezek kiadása 1949-ben tetőzött 3 millió feletti példányszámmal. 

Ettől kezdve csökkent, s 1953-ban már „csak” 1 millió 96 ezres példányszámot ért el. E kategórián belül 

„legkeresettebb” munkának A Szovjetunió Kommunista Pártjának rövid története számított, amelyet már 1950-

ig 530 ezer példányban nyomtak ki. Ezt a Rákosi-per követte több mint negyedmilliós példányban.” Romsics, 

2001, 368. 
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önálló alkotástól eltiltott írók végezhették, melynek következménye a műfordítások nagyon 

magas színvonala. A műfordítókon kívül szükség volt még felelős szerkesztőkre, ellenőrökre 

(kontrollszerkesztők), hogy egybevessék a fordításokat az eredetivel, hogy kevésbé sikerült 

fordítás, tévedés stb. és politikai szempontú hiba ne legyen a szövegben, emellett idegen 

nyelven értő lektorok, jegyzetírók és különféle szövegmagyarázatokat készítőkre is szükség 

volt. A mindenre kiterjedő kontroll
364

 nem tudta meggátolni, hogy a műfordítás irodalom 

minőségében és mennyiségében felvirágozzon.  

A fordításirodalomra is ugyanazok az elképzelések vonatkoztak, mint a magyar 

irodalomra: „Maximális támogatásban kell részesíteni a szocialista világnézetű, a marxizmus–

leninizmus hegemóniáját szolgáló…műveket. Növelni kell az ideológiai igényességet a nem 

marxista, de bizonyos szempontból értéket képviselő művek kiadásában, ezeket megfelelő 

kritikával kell közreadni. Nem kaphatnak teret az antimarxista, a szocializmussal ellenséges 

irányzatokat képviselő művek.”
365

 A világirodalmi könyvkiadás két legfontosabb irányelve 

közül a fontosabbik, a szovjet és a népi demokratikus irodalom megjelentetésének fokozása, a 

másik: a világirodalmi örökség minél teljesebb befogadása, átértelmezett módon, 

önlegitimációs célzattal, melyben előnyt élveztek azok a művek, melyek a szocializmus 

történelmi fölényét igazolni látszottak. A hatalom politikai manipulációs eszközként 

alkalmazta a világirodalmi könyvkiadást, mivel szelepfunkcióval
366

 bírt: az addig tiltott 

világirodalmi művek megjelentetése révén sikerült azt a látszatot kelteni, Magyarország 

szellemileg nyitott ország. Ez nem jelentett minden esetben teljes megjelenést, mert részletek 

jelentek meg sok esetben, vagy éppen a példányszám-politika révén lehetett elérni a népmesei 

„hoztam ajándékot, meg nem is” helyzetét.  

3.2.3. A szovjet irodalom megjelentetése, mennyiség és minőség problémái 

Mint már a korábbi fejezetekben említettük, a Kádár-korszakban tabutémának 

számított a Szovjetunió bármilyen negatív megítélésben való szerepeltetése, a szovjet–magyar 

viszony akárcsak árnyalt bírálata, főképpen 1956 tekintetében, 1956 pártétól eltérő 

értelmezése s az egypártrendszer–szocialista perspektíva bármilyen jellegű, akár áthallásos 

                                                           
364

 „A megjelent művek igen jelentős részén dolgozott a hatalom, a könyveket meghúzták, részben átíratták, a 

filmeket újravágták, a versesköteteket megrostálták stb. Ahogy a szelekciós mechanizmusba, úgy szinte minden 

szerkesztési fázisba, a lektorálásba, a szöveggondozásba, a jegyzetapparátus, az elő- és utószók, a fül 

elkészítésébe, a borító megtervezésébe beszívódtak a hatalmi szempontok.” Révész, 1997, 349. 
365

 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről. 1972. Az 

MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 267. 
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„… a kulturális élet és a kulturális politika puffer- és szelepfunkciója, eszközszerepe és 

kiszolgáltatottsága…tovább erősödik.” Agárdi, 1994, 134. 
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bírálata, a Kádár-korszak elején az argó, a 70-es évek elejéig a trágár kifejezések, pornográf 

jellegű leírások, de voltak külföldi szerző személyére vonatkozó tilalmak is, mint például egy 

ideig Ionesco, Beckett, Orwell, Arthur Koestler, majd a 70-es évektől Szolzsenyicin, szovjet 

és csehszlovák disszidens írók.
367

 A világirodalmi könyvkiadás jelentősége kultúrpolitikai 

okokból megnövekedett,
368

 a művek kiválasztása a politikai befolyás mellett 

irodalomtudományi munkává vált, a fordítások művészi színvonalúak voltak. 

A szövetségesi hűség kifejeződésének számított, és egyfajta új kánon, viszonyítási 

alap kialakításaként értelmezhető a szovjet irodalom magyarországi megjelentetése, melynek 

egyik nehézségét különösen a háború után az orosz fordítók és az orosz, szovjet irodalomhoz 

értők hiánya okozta. „A külföldi irodalmi alkotások közül elsősorban szovjet és orosz 

szerzőktől fordítottak, mivel ebben nagy elmaradást kellett pótolni, hiszen a felszabadulás 

előtt kevés szovjet mű jelent meg. Másfelől a szovjet szépirodalom mint a szocialista nevelés 

egyik eszköze hézagpótló szerepet töltött be, tekintettel arra, hogy hasonló magyar irodalom 

alig létezett.” – szerepelt egy korabeli, művelődési viszonyokkal foglalkozó kiadványban.
369

 

„Kiadáspolitikánkban szakítottunk azzal a gyakorlattal, amely – függetlenül az ország 

helyzetétől, a tömegek érdeklődésétől, az olvasók igényeitől – úgynevezett „MUSZ”anyagok 

kiadását szorgalmazta. A szovjet szerzők műveinek nem megfelelő kiválogatása, valamint a 

politikai kiadványok nagy részének nyelvezete, érvelési módja, dogmatikus szemlélete az 

olvasók mind nagyobb részét tette bizalmatlanná a politikai kiadványokkal szemben. Az ilyen 

művek sem a Szovjetunió népszerűsítését nem szolgálták, sem az olvasóközönséget nem 

győzték meg a szocializmus eszméinek magasabbrendűségéről, s nem is mozgósították honi 

feladatink jobb elvégzésére. Ugyanakkor ezeknek a könyveknek megjelentetése komoly 

anyagi károkkal is járt, mert jelentős részük raktáron maradt.”
370
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 A kortárs nyugati írók követték azt a gyakorlatot, hogy mivel jogosan gyanakodtak arra, hogy műveiket 

megcsonkítva jelentetik meg Magyarországon, ezért irodalmi ügynökeikkel bekérették a magyar fordítást 

autorizálásra, hogy ellenőriztethessék a kéziratot. 
368

 Kádár az 1960. december 20-i PB ülésen azt nyilatkozta, hogy „Első a napilap, a rádió, a színpad, a második 
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Gyakori volt a könyvkiadásra vonatkozó állásfoglalásokban annak a követelése, hogy 

növeljék a szovjet és népi demokratikus államok irodalmának magyarországi kiadását.
371

 

Ennek érdekében a szocialista országok Könyvkiadási Vegyesbizottságot hoztak létre, melyek 

mellett még az országok könyvkiadóinak vezetése is kapcsolatot tartott egymással. A 

bizottsági üléseken átadták egymásnak az „ajánlólistákat”, azoknak a főként kortárs 

műveknek a jegyzékét, melyeket a másik ország könyvkiadása számára megjelentetendőnek 

ítéltek. Kialakították az arányokat a szovjet és népi demokratikus, kortárs, klasszikus, nyugati 

és harmadik világbeli irodalom kiadása között. 

A szovjet kultúrpolitikai irányítás mind az orosz irodalom, mind a szovjet irodalom 

tekintetében mérvadónak tekintette magát, ugyanígy a nemzeti kultúrhatóság illetékességébe 

tartozott a saját irodalmi kánon külföldi megjelentetésének tanácsolása „aranyalaplisták”-ba
372

 

foglalva. A Goszkomizdat (a szovjet Kiadói Főigazgatóság) a saját kiadáspolitikai 

szempontjait az egész szocialista világon belül érvényesnek akarta elfogadtatni. 1970-es évek 

elején a szovjet–magyar kultúrpolitikai kapcsolatokban feszültség mutatkozott, mert a szovjet 

fél elégedetlen volt a szovjet irodalom magyarországi megjelentetésével.
373

 „A 

világirodalommal való eleven kontaktus érdekében gyorsabban kell reagálni a szocialista, a 

haladó művekre. Növelni kell a szovjet és szocialista országok irodalmának jelenlétét, 

szerepét a magyar kulturális életben. El kell zárkózni a polgári irodalom középszerű vagy 

éppen értéktelen termékeinek megjelentetése elől, akkor is, ha ez a műszám csökkenéséhez 

vezet.”
374

 Kiadói Tanácsadó Bizottságot hoztak létre, megállapodtak a Szovjet Irodalom 

Könyvtára sorozat indításában, mely 1973-tól jelent meg, ezzel párhuzamosan kezdték meg a 

Szovjetunióban a Magyar Irodalom Könyvtára sorozat kiadását, s a már említett Szovjet 

Irodalom című, 1975-től induló kiadvánnyal is politikai tetszést kívántak szerezni.
375

 

                                                           
371

 „A világirodalommal való eleven kontaktus érdekében gyorsabban kell reagálni a szocialista, a haladó 

művekre. Növelni kell a szovjet és szocialista országok irodalmának jelenlétét, szerepét a magyar kulturális 

életben. El kell zárkózni a polgári irodalom középszerű vagy éppen jelentéktelen termékeinek megjelentetése 

elől, akkor is, ha ez a műszám csökkenéséhez vezet.” Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól. 1972. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 268. 
372

 I.m. 261. 
373

 „A szovjet irodalom kiadásában a háborús tematika mellett nagyobb hangsúlyt kaptak a 20-as évek szerzői, 

ezért korszak- és irányzateltolódás következett be. Egyes művek átütő sikert értek el, azonban a mai szovjet 

valóságot tükröző írások nem kaptak kellő teret. Átmenetileg (1968–1969-ben) – terjesztői érdeklődés hiányából 

is – a szovjet irodalom kiadása stagnált, sőt visszaesett. A helyzet az utóbbi két évben kedvezően alakult. 

Nemcsak a művek száma és példányszáma nőtt, hanem a kortársi orosz írók mellett a Szovjetunió nem orosz 

nyelvű szerzői is nagyobb helyet kaptak.” I.m. 261. 
374

 I.m. 268. 
375

 1975-ben jegyzik meg a könyvkiadásról: „A világirodalmi könyvkiadásban tovább növekszik a szocialista 

eszmeiségű művek aránya. Ezek az alkotások sikeres, nagy példányszámú világirodalmi sorozatokba beépülve, a 

legszélesebb olvasóközönséghez jutnak el. Kiemelt helyet kapnak a Szovjetunió és a szocialista országok mai 
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A szovjet irodalmi kánon közvetítésében Magyarországon a kiadók megpróbálták a 

műveket saját értékük szerint kezelni legalább az értelmezés kérdésében vagy a hivatalos 

elvárástól eltérő művek közreadásában, de az efféle törekvéseket nyilvánvalóan nem díjazták 

a Szovjetunióban, de meg kell jegyezni, hogy a magyar olvasóközönség értékelése sem 

egyértelmű.
376

 1975-ben az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda 

Bizottságának a könyvkiadásról és a könyvterjesztés V. ötéves tervéről szóló 

állásfoglalásában kijelentették: „A külföldi irodalom kiadásában egészségesen alakult a 

Szovjetunió és a szocialista országok irodalmának jelenléte
377

 (a fordított szépirodalmi művek 

összes számából és összpéldányszámából 1973-ban 48 százalék, illetve 33 százalék, 1974-ben 

51 százalék, illetve 38 százalék volt szocialista országok irodalmából fordított mű).”
378

 „A 

világirodalmi könyvkiadásban tovább növekszik a szocialista eszmeiségű művek aránya. Ezek 

az alkotások sikeres, nagy példányszámú világirodalmi sorozatokba beépülve, a legszélesebb 

olvasóközönséghez jutnak el. Kiemelt helyet kapnak a Szovjetunió és a szocialista országok 

mai életéről, szocialista fejlődéséről szóló értékes szépirodalmi alkotások. Megfelelő ütemben 

folyik majd a szovjet irodalom korábbi korszakaiban született, jelentő művek újrakiadása, 

folytatódik a Szovjetunió népei irodalmának bemutatása. Újabb kötetekkel gazdagodik A 

                                                                                                                                                                                     

életéről, szocialista fejlődéséről szóló értékes szépirodalmi alkotások. Megfelelő ütemben folyik a szovjet 

irodalom korábbi korszakaiban született, jelentős művek újrakiadása, folytatódik a Szovjetunió népei 

irodalmának bemutatása. Újabb kötetekkel gazdagodik a Szovjet Irodalom Könyvtára és a nemzetközi 

vállalkozás keretében indult A Győzelem Könyvtára. A harmadik világ, főként Afrika, Latin Amerika, India és 

az arab világ irodalmi értékeinek mind szélesebb körű megismertetését tükrözik a tervek..” Az MSZMP KB 

Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás, könyvterjesztés V. ötéves tervéről. 1975. 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 1983, 84.  
376

 „Az olvasói érdeklődés alakulására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi hálózatának kölcsönzési 

adataiból hozunk fel néhány jellemző számot. 1952-ben a felnőtteknek kölcsönzött kötetekből 14 százalék volt a 

szovjet (forradalom előtti) művek, 4 százalék az egyéb (nyugati) művek aránya; 1960-ban ez az arány 5,1 illetve 

15,3 százalékot mutatott a nyugati irodalom javára, az utána következő hat éven át pedig a kölcsönzött szovjet 

művek aránya még az 5 százalékot sem éri el, majd 1967-ben a jubileumi olvasómozgalom eredményez némi 

javulást.” Bart, 2002, 91, Idézi: Bakcsi, Gerencsér: A Szovjetunió népeinek klasszikus és modern irodalma 

könyvkiadásunkban, Kézirat, Magán archívum, 1971, 6. 
377

 Az 1970-es évek közepén – talán reprezentálandó az orosz-szovjet irodalom magyarországi jelenlétét –

jelentettek meg erőn felül, a korábbiakhoz képest hatalmas példányszámban orosz klasszikusokat is. A 

klasszikus szerzők amúgy is nagyon magas (40 százaléknál sosem alacsonyabb) aránya az 1970-es években 45 

százalékra növekszik. „Az orosz–szovjet művek…hatalmas példányszámát nem lehetett továbbra is fenntartani. 

Köztudott (az ÁKV-nál erre vonatkozóan titkosan kezelt adatok vannak), hogy több évek keresztül igen nagy 

példányszámban selejtezték ki az eladhatatlan műveket a könyvterjesztők.” Idézi Bart, 2002, 33. Bakcsi György, 

Gerencsér, 1971, 5. Dosztojevszkij műveinek példányszámában is tetten érhető ez az ellentmondásos jelenség. 

1973-ban A félkegyelmű (Bp, Európa, A világirodalom remekei sorozat) 130 150 példányban jelent meg, 1975-

ben A szelíd teremtés kisregények, (Bp, Európa) című művet 138 200 példányban adták ki. Ez azért is érdekes, 

mert 1945–1973 között csak a Bűn és bűnhődés című regényt adták ki 41 500-as példányszámban, az összes 

többi Dosztojevszkij-alkotás jóval kevesebb példányszámban jelent meg, s a híres Dosztojevszkij-művei sorozat 

a 70-es évek elején is csak 6800 példányszám (1970 Megalázottak és megszomorítottak) és 11 550 példányszám 

(1973 Elbeszélések és kisregények I, II.) között jelent meg. 
378

 Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás és 

könyvterjesztés V. ötéves tervéről (1975. november 25.), Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975–1980, 

1983, 81. 
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Szovjet Irodalom Könyvtára
379

 és a nemzetközi vállalkozás keretében indult A Győzelem 

Könyvtára.”
380

 

3.2.4. A klasszikus művek kiadásának irodalompolitikai irányelvei 

Az 1956 utáni „kulturális forradalom” korszakában a múlt végképp eltörlése helyett 

progresszív célként fogalmazták meg a klasszikus világirodalmi hagyomány befogadását. A 

gesztus értelme annak nyilvánvalóvá tétele volt, hogy az új rendszer minden művészi érték 

örökösének tekinti magát, a maga művészetét – párhuzamosan a társadalmi rendszerek marxi 

értelmezésével – a lineáris folyamatban az egyedül értékteremtő jövőbeli haladás útjának 

tartja. A jelen meghaladhatóságának paradoxona befolyásolta a klasszikus világirodalmi 

hagyományhoz való viszonyulást: egyrészt felértékelődött, mivel a jelen előzményének 

tekintették, másrészt visszásan értékeltek minden olyan irányzatot, amely a jelen 

művészetének meghaladására vállalkozott. 

A szocialista realizmus közvetlen előzményként tekintett a számára könnyen 

értelmezhető XIX. századi realizmusra vagy másként nevezve: kritikai realizmusra, melyet 

felhasználhatott a maga eszméinek legalizálására. „A külföldi irodalomban nagyon gazdag a 

választék. A szovjet irodalomban igyekeztünk a legjobb műveket kiválasztani. Az eddiginél 

nagyobb számban adjuk ki a népi demokráciák, különösen a keleti népi demokratikus 

országok műveit. A közel- és távol-keleti országok irodalmából is több mű jelenik meg. A 

nyugati irodalomból a kommunista írók művein kívül megjelentetjük a polgári írók alkotásait 

is. Folytatjuk mind a magyar, mind pedig a világirodalomban a klasszikusok s különösen a 

nagy realista írók alkotásainak sorozatos kiadását /Magyar Klasszikusok, Világirodalom 

Klasszikusai, Móricz, Mikszáth, Jókai, Zola, Balzac, Anatole France, Stendhal, Dreiser 

sorozatok stb./. ”
381

 

A klasszikus, régi világirodalom kiadásának – melyet alapvetően tömegkulturális, 

nevelő célzatú felhasználásra szántak,
382

 – Magyarországon politikai, eszmei akadálya nem 

                                                           
379

 A Szovjet Irodalom Könyvtára az illetékes állami szervek közötti megállapodás alapján 1973-ban indult az 

Európa Könyvkiadónál. Ezzel párhuzamosan kezdték meg a Szovjetunióban A Magyar Irodalom Könyvtára 

sorozat kiadását. Az eredeti elképzelések szerint 15–15 címet tartalmazott a kiadási terv, azonban a nagy 

érdeklődésre való tekintettel azt 20 címre emelték, amelyből Magyarországon 1983-ig 19, a Szovjetunióban 16 

mű látott napvilágot. A sorozatokban az 1917 utáni irodalom (próza, költészet, dráma) legkiválóbb alkotásai 

kaptak helyet. I.m. 84. 
380

 I.m. 84. 
381

 Előterjesztés a könyvkiadás helyzetéről és az 1958. évi tervről, MSZMP PB 1957. november 21-i ülés, MNL 

OL M–KS 288. f. 5. 50. ő. e. http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  
382

 A rendszerbeli szóhasználatban a „szocialista nép” egyszerre „művelt nép”nek is számított. Már az 1958-as 

művelődéspolitikai irányelvekben sikerként jelenik meg: „Könyvkiadásunk, könyvtárhálózatunk fejlődése azt 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1
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volt. Viszont a haladás problémájának disszonáns értelmezése indokolja a XX. század 

világirodalmának visszás befogadását.
383

 „A mai ízlésmegoszlás egy másik jellemző 

összetevője közönségünknek a klasszikusokhoz való viszonya. A kulturális forradalom 

feladata volt, hogy megismertesse a tömegekkel az irodalom, a művészetek hazai és külföldi 

klasszikusait. Ennek a nagy horderejű történelmi feladatnak megvalósulása óriási mértékben 

emelte a művészi kultúra és ízlés színvonalát, de azzal is együtt járt, hogy sokaknál egy XIX. 

századi ízléseszményt konzervált. Ezt a dogmatikus művészetszemlélet és politika is 

elősegítette, amely elzárta a közönséget a XX. századi izmusokra is építő szocialista (és 

polgári) művészet értékeitől.”
384

 

Jellemző volt könyvkiadás terén a biztonságra törekvés, a már kipróbált, ismert 

könyvek új kiadásáé,
385

 emellett gyakoriak lettek – a már említett – életmű sorozatok. 1972-

ben Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás 

helyzetéről, feladatairól című dokumentum közlése szerint a magyar és világirodalmi 

klasszikusok megjelentetése már folyamban volt.
386

 „A nyugati irodalmak megjelentetésében 

érezhető színvonalcsökkenés következett be; a haladó humanista, antiimperialista 

mondanivalót kifejező, stílusban közérthető művek mellett megjelentek gyenge, értéktelen 

művek is. A magyar és világirodalom klasszikusainak kiadása ugyan teljesebbé vált, de a 

művek száma és a példányszám csökkent, elsősorban a régi magyar irodalomban. Egyes 

életművek nagy példányszámot értek el, viszont hullámzó, alkalomszerű volt a standard 

művek megjelentetése. Tervezet készült a magyar és külföldi klasszikusok új, korszerű 

                                                                                                                                                                                     

jelzi, hogy népünk könyvolvasó néppé lett.” Az MSZMP KB művelődéspolitikai irányelvei, Bp., 1958, Kossuth, 

13-14. Az egyik könyvterjesztő vállalat neve is Művelt Nép volt. „A tömegek, a nép kulturális színvonalának 

szakadatlan emelése a proletárdiktatúra, a lenini értelmű kulturális forradalom folyamatos feladata.” Aczél, 

1968, 39. 
383

 Az Európa Kiadó az 1955-ös átszervezés után indította el A Világirodalom Remekei elnevezésű sorozatot, 

mely a világirodalom jeles alkotásait tartalmazta, s a magyar könyvkiadás történetének eddigi legnagyobb 

példányszámú sorozata lett. Fontossága emellett abban rejlett, hogy a klasszikus műveket újrafordították, 

megjelent sok olyan „a kis magyar piacon mindenkor kiadhatatlan, kelendőnek aligha nevezhető, de a nemzeti 

világirodalmi tájékozottsághoz nélkülözhetetlen klasszikus mű.” Bart, 2002, 97. 
384

 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1963–

1966, 1968, 501. A szöveg így folytatódott: „A helyzet e téren, főleg 1957 után, megváltozott, s ennek egyik 

következménye az ízlés manapság mindinkább érezhető, generációk szerinti megoszlása. Az utolsó tíz 

esztendőben felnőtt fiatalok sokkal otthonosabbak a XX. századi művészetek világában, mint azok, akiknek 

ízlésvilága a Horthy-rendszer gazdasági és kulturális elnyomatása idején alakult ki, vagy akiké a népi 

demokrácia első évtizedében meglehetősen egyoldalúan formálódott. Ez az ízlésbeli differenciálódás olykor 

akadályozza azt, hogy jó szocialista alkotások széles körben fejthessék ki hatásukat. A XIX. századi klasszikus 

realizmuson nevelkedett ízlés pl. hajlamos arra, hogy a művészi realizmust a közvetlen „hasonlóságon” mérje.” 
385

 A szocialista kiadáspolitika az értékekre hivatkozva támogatta a klasszikusok „újjászületését” Köpeczi Béla 

szóhasználata. Köpeczi, 1977, 200.  

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól, 

1972. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 261.  
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sorozataira, de megindításuk csak a következő években várható.”
387

 Az 1980-as évek 

klasszikus világirodalmi kánonába
388

 a XIX. századi realizmus mértéke a korszak 

törekvéseinek megfelelően nagy, de a teljességre való törekvés igénye nélkül más kontinensek 

alkotásai is bekerültek (belső ázsiai – „szovjet klasszikus”, afrikai, szanszkrit próza, élő 

íróként egyedül Gabriel García Márquez). 

3.2.5. A modern világirodalom szerepe a könyvkiadásban 

A modern világirodalom kiadásában irányadó volt Aczél György mondata, mely a már 

idézett 1958-as művelődéspolitikai irányelvek vitájában hangzott el: „…a kulturális és 

ideológiai területen nincs békés egymás mellett élés, és itt nincs nepkorszak”.
389

 Az 1960-as 

könyvkiadásról szóló irányelvekben megfogalmazott fordításpolitikai kívánalmaknak 

megfelelően olyan szerzők alkotásait jelentették meg, akiket bizonyos értelemben 

marxistának lehet tekinteni, mivel realista módon ábrázolják a kapitalista társadalmat. A 

kultúrpolitika nagyobb jelentőséget a nyugatról beáramló tömegkultúra műveinek 

tulajdonított. A Kulturális Elméleti Munkaközösség már idézett, 1965-ös tanulmánya 

engedékenyebbnek bizonyult a szocialista realizmus nagyvonalúbb értelmezésével, mert a 

polgári művészetet alkalmasnak tartotta ellenpélda állítására „tragikus emberszemlélete”, 

„távlattalansága”, „dekadens pesszimizmusa” miatt. A nyugati, polgári művészet 

formaújításait elismerték, realista beágyazottságban felhasználhatónak vélték, a korszak 

második felében a megjelentetésük – szemben a magyar irodalommal – nem okozott 

ideológiai problémát, a „tűrés”
 390

 lett az alapelv.  

A feloldhatatlan ellentét gerjesztette is egymást, mert minél inkább szorgalmazta a 

kultúrpolitikai vezetés, a Kiadói Főigazgatóság a szovjet-orosz művek megjelentetését, annál 

inkább rákényszerültek az egyéb irodalomba sorolható könyvek kiadásra, a piaci 

módszerekre.
391

 

                                                           
387

 I.m. 261. 
388

 A korábbi évtizedekben kialakított világirodalmi kánon rögzítésére tett grandiózus kísérlet volt az Európa 

Kiadó által kezdeményezett A Világirodalom Klasszikusai címet viselő sorozat, mely végül 1982-től jelent meg, 

s befejezetlen maradt. A korszak végén íródott tervezetében nincs nyoma a „szocialista szellemiség” 

ráerőltetésének, de a korszak szellemi, irodalmi lenyomatának igen: látszik az aranyalap-listák 

megjelentetésének hatása, de leginkább annak a több évtizedes folyamatnak a hatása, mely a magyar 

világirodalmi műveltséget, látásmódot átformálta. 
389

 MNL OL, 288. fond, 4.cs. 18. ő. e. Idézi: Révész, 1997, 103. 
390

 Agárdi Péter nevezte a „tűrés” kategóriájának szélesítésében a szórakozás világát kellemesebbé tevő művek 

kiadásának engedélyezését magyar sajátosságnak. A modern polgári filozófia alkotásai, igényesebb lektűr művek 

mellett a rockzene, szex-„irodalom” is egyre szalonképesebbé vált. Agárdi,1994, 149-150. 
391

 Az 1984-es könyvkiadásról szóló párthatározat érzékelve ezt az ellentmondást, kijelenti: „Hatékony 

intézkedéseket kell életbe léptetni a könyvkiadás területén is érvényesülő kommercializálódási tendenciák 
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3.2.6. A szovjet-orosz és a nyugati (angol-amerikai) könyvkiadás arányainak 

változása 

A szépirodalmi fordítások aránya követi a (kül)politika, a kortárs magyar irodalom és 

művelődéspolitika alakulásának hullámzását. A korszak során mindvégig általában eredeti 

magyar művek nagyobb arányban jelentek meg, mint fordítások, kivételt képeznek az 1950-es 

év és az 1958-60 közötti évek. Ezek az évek az inkább szigorúbbnak nevezhető kultúrpolitikai 

időszakok évei, ami azt is mutathatja, hogy amikor hiány volt a magyar művekből, akkor azt 

fordításokkal pótolták, különös tekintettel a szovjet-orosz és emellett a népi demokratikus 

országok irodalmára. 

Év 

Eredeti magyar művek Fordítások Összes művek 

száma 

példány- 

száma 

(ezerben) 

száma 

példány- 

száma 

(ezerben) 

száma 

példány- 

száma 

(ezerben) 

1945 140 380,0 79 270,0 219 650,0 

1946 379 2 801,9 137 392,5 516 3 194,4 

1947 528 2 555,0 282 1 993,7 810 4 548,7 

1948 415 2 001,1 214 1 035,9 629 3 037,0 

1949 236 1 225,9 218 1 544,7 454 2 770,6 

1950 192 1 409,2 246 2 113,6 438 3 522,8 

1951 230 2 015,0 193 1 595,2 423 3 610,2 

1952 241 1 735,3 199 1 465,9 440 3 201,2 

1953 269 1 981,5 167 1 220,0 436 3 201,5 

1954 278 2 206,0 144 1 411,7 422 3 617,7 

1955 378 4 274,7 240 3 637,3 618 7 912,0 

1956 349 3 442,4 217 3 590,5 566 7 032,9 

1957 378 4 451,8 349 4 508,5 727 8 960,3 

1958 358 3 379,8 382 4 924,2 740 8 304,0 

1959 351 4 296,2 385 5 438,5 736 9 734,7 

1960 354 4 845,5 357 5 546,7 711 10 392,2 

1961 374 5 319,4 356 5 513,4 730 10 832,8 

1962 376 5 877,0 364 6 160,4 740 12 037,4 

1963 424 5 464,0 338 6 007,3 762 11 471,3 

1964 400 5 984,7 347 6 138,5 747 12 123,2 

1965 349 5 835,4 359 6 355,1 708 12 190,5 

1966 353 5 054,0 315 5 122,6 668 10 176,6 

1967 369 6 669,2 275 5 232,9 644 11 902,1 

1968 376 6 390,5 355 5 881,3 731 12 271,8 

1969 377 5 316,0 335 5 939,7 712 11 255,7 

Összesen 8 474 94 911,5 6 853 93 040,1 15 327 187 951,6 

3. táblázat: A szépirodalom megoszlása eredeti magyar és fordított művek szerint az 

1945-1969. közötti években [forrás: Bak János, Magyarország könyvkiadása 1945–1969, 

1970., 70. oldal] 

                                                                                                                                                                                     

visszaszorítása érdekében, csökkenteni kell az ilyen törekvéseket szolgáló kiadói tevékenység 

jövedelmezőségét.” Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP 

művészetpolitikájának időszerű feladatairól. 1984. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980–1985, 1988, 

749. 
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1950-ben és 1959-ben volt a legmagasabb a fordított művek aránya. A szépirodalmi 

fordítások aránya az összes megjelent műhöz képest a legkevesebb 1945-ben (36%), 1946-

ban (26%), 1947-ben (34%), 1948-ban (34%), de már 1949-ben, a könyvkiadás 

államosításának évében (48%). 1950-ben 56%-ra változott az arány, de közben a művek 

száma az 1948-ashoz képest 191-gyel csökkent. Kicsi még a szépirodalmi fordítások aránya 

1953-ban (38%), 1954-ben (34%), 1955-ben (38%), 1956-ban (38%), de 1957-ben már 48% 

lett, a példányszámok folyamatos növekedése mellett. Az összes megjelent mű száma is 

radikálisan emelkedik: 1954-ben még 422, 1959-ben már 736. 1961-től 50% alá ment a 

fordított művek aránya (48%), 1963-ban (44%), s átlagosan 45% körül állapodott meg. 

 

Eredeti magyar művek  Fordítások  Összes művek 

száma 

 

 

 

példány- 

száma 

(ezerben) 

 száma 

példány-

száma 

(ezerben) 

 száma 

 

 

 

példány- 

száma 

(ezerben) 

Tudományos 

irodalom 

8 984 

 

 

 

23 922,8 

 

 

 

2 186 

 

19 161,1 

 

 

 

 

 

11 170 

 

29 387 

  

 

 

 

43 083,9 

 

352 788,7 Ismeretterjesztő 

irodalom 

26 372 

 

 

 

320 544,0 

 

 

 

3 015 

 

32 244,7 

 

Szakirodalom 44 076  87 466,3  2 390 6 618,2  46 466   94 084,5 

Szépirodalom 8 474  94 911,5  6 853 93 040,1  15 327   187 951,6 

Ifjúsági- és 

gyermekirodalom 

3 196 

 

 

 

59 130,0 

 

 

 

1 546 

 

29 882,5 

 

 

 

4 742 

 

 

 

89 012,5 

 

Tankönyvek 17 991  249 582,8  523 4 770,4  18 514   254 353,2 

Egyéb művek 2 363  12 033,3  261 1 441,3  2 624  13 474,6 

Összesen 111 456   847 590,7  16 774 187 158,3  128 230   1 034 749,0 

4. táblázat: Az eredeti magyar és fordított könyvek és füzetek megoszlása jelleg szerint 

az 1945-1969. közötti években 25 évi összesítésben [forrás: Bak János, Magyarország 

könyvkiadása 1945–1969, 1970., 102. oldal] 

A táblázatból látható, hogy a korszak során címek száma szerint vizsgálva a fordítások 

aránya szépirodalomban a legmagasabb, legalacsonyabb – érthetően – a tankönyvek terén, 

illetve az ifjúsági- és gyermekirodalomban és a tudományos-, szakirodalomban. Az eredeti 

magyar művek megoszlásában művek száma szerint a szépirodalom kiadását megelőzi a 

szakirodalom, ismeretterjesztő irodalom, a tankönyvek és a tudományos irodalom is. 

Példányszám terén is hasonló a helyzet eredeti magyar műveket vizsgálva, mert a tankönyvek 

és az ismeretterjesztő könyvek példányszáma kétszerese-háromszorosa a szépirodalmi 

példányszámokénak, s a szakirodalom is megközelítően annyi, mint a szépirodalom 

kiadásainak példányszáma. 
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1970 és 1982 között hasonló arányt mutat az eredeti magyar és fordított művek jelleg 

szerinti megoszlása. Az eredeti magyar művek jelleg szerinti megoszlásában csak az ifjúsági 

és gyermekirodalom műszáma volt kevesebb a szépirodalminál, megelőzte a kiadások 

számában a szakirodalom, tankönyvek, ismeretterjesztő és tudományos irodalom is. 

Példányszámokat tekintve kissé jobb volt a szépirodalom helyzete, de ebben az esetben is 

magasabb példányszámban jelentek meg a tankönyvek, ismeretterjesztő irodalom alkotásai. 

Fordításokban az arány megfordult: a szépirodalom mind kiadások számában, mind 

példányszámban első helyen állt. 

A 1945–1987 között megjelent összes kiadvány esetében csak 16,5% a fordítás 

aránya, 1945–1969 között még kevesebb, csak 7,7 %, példányszámok terén 1945–1987 között 

27,5%-os az arány, 1945–1969 között pedig csak 17,1%.
392

 Összességében vizsgálva a 

szépirodalom esetében 1945 és 1987 között mindvégig kevés ingadozással 45 százalék volt az 

idegen nyelvről fordított szépirodalmi művek számaránya, ami magas a nyugat-európai 

országokéhoz képest
393

. Példányszámuk általában 52% volt a magyar művek 

példányszámához viszonyítva.
394

 1990-ben 54 százalékra emelkedett a magyar művek cím 

szerinti aránya, ugyanebben az évben példányszám szerint is több magyar könyv jelent meg, 

mint fordított, ami kuriózum értékű.
395

  

Ország 
Kiadott művek Példányszám 

szám szerint %-ban ezerben %-ban 

Magyar 4 023 60,08% 30 379,6 55,02% 

Albán 2 0,03% 6,3 0,01% 

Amerikai (USA) 216 3,23% 2 192,1 3,97% 

Angol 268 4,00% 2 702,7 4,89% 

Arab 24 0,36% 523,1 0,95% 

Argentin 1 0,01% 5,0 0,01% 

Ausztráliai 4 0,06% 19,6 0,04% 

Belga 2 0,03% 15,2 0,03% 

Bolgár 25 0,37% 113,3 0,21% 

Brazil 8 0,12% 48,0 0,09% 

Chilei 5 0,07% 18,2 0,03% 

Costa-ricai 2 0,03% 6,0 0,01% 

Csehszlovák 60 0,90% 391,7 0,71% 

                                                           
392

 Bak János: Magyarország könyvkiadása 1945–1969. Statisztikai alaplapok. Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülése, Budapest, 1970, 97.  
393

 Varga, 1988, 147. 
394

 Az arány a megjelent statisztikai adatok alapján hasonló: Bart, 2002, 75-77. Bak, 1970, 70, illetve: Barta, 

1984, 180. 
395

 Az 1990-es adatok Bart, 2002, 77. könyvéből származnak. 
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Dán 12 0,18% 129,2 0,23% 

Eszkimó 1 0,01% 4,1 0,01% 

Ecuadori 1 0,01% 5,0 0,01% 

Finn 9 0,13% 65,5 0,12% 

Francia 333 4,97% 4 289,6 7,77% 

Görög (ókori) 18 0,27% 82,1 0,15% 

Görög (mai) 5 0,07% 36,6 0,07% 

Héber 7 0,10% 15,0 0,03% 

Holland 7 0,10% 35,2 0,06% 

Indiai 5 0,07% 22,6 0,04% 

Indián (közép-amerikai) 1 0,01% 4,5 0,01% 

Iraki 1 0,01% 0,7 0,00% 

Izlandi 1 0,01% 8,0 0,01% 

Japán 1 0,01% 3,0 0,01% 

Jugoszláv 17 0,25% 129,6 0,23% 

Kanadai 2 0,03% 41,4 0,07% 

Kínai 33 0,49% 158,5 0,29% 

Koreai 4 0,06% 21,2 0,04% 

Kubai 1 0,01% 3,0 0,01% 

Lengyel 42 0,63% 321,1 0,58% 

Néger (afrikai) 1 0,01% 4,1 0,01% 

Német 175 2,61% 1 640,0 2,97% 

Norvég 6 0,09% 32,7 0,06% 

Olasz 55 0,82% 671,3 1,22% 

Orosz-szovjet 1 067 15,93% 9 433,1 17,08% 

Osztrák 35 0,52% 188,8 0,34% 

Portugál 3 0,04% 16,0 0,03% 

Római (ókori) 9 0,13% 36,3 0,07% 

Román 53 0,79% 271,4 0,49% 

Spanyol 23 0,34% 191,9 0,35% 

Svájci 15 0,22% 128,1 0,23% 

Svéd 4 0,06% 18,5 0,03% 

Szenegáli 1 0,01% 2,5 0,00% 

Török 4 0,06% 10,2 0,02% 

Vietnami 2 0,03% 5,2 0,01% 

Többi nemzet 102 1,52% 769,1 1,39% 

Összesen: 6 696 100,00% 55 215,9 100,00% 

5. táblázat: A szépirodalmi művek megoszlása országok szerint az 1945-1957. közötti 

években [forrás: Magyarország művelődési viszonyai 1945–1958, 1960., 288-289. oldal] 
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A szerző nemzetisége 

Fordítások 

száma ívterjedelme 
példányszáma 

(ezerben) 

száma példányszáma 

a szépirodalmi 

fordítások 

százalékában 

Afrikai 10 132,0 64,6 0,1 0,7 

Albán 4 59,4 9,3 0,0 0,0 

Amerikai (USA) 461 8 546,2 9 234,7 6,7 9,8 

Angol 653 11 218,8 12 227,5 9,5 13,1 

Arab (mai) 2 21,5 5,9 0,0 0,0 

Arab (középkori) 32 274,0 678,9 0,5 0,7 

Ausztráliai 21 395,8 393,6 0,3 0,4 

Belga 8 143,0 72,6 0,1 0,1 

Bolgár 52 833,8 343,8 0,8 0,5 

Csehszlovák 316 5 285,5 2 716,9 4,6 2,9 

Dán 23 617,1 280,1 0,3 0,3 

Dél- és közép-amerikai 50 694,3 417,8 0,7 0,5 

Délszláv 84 1 699,5 561,9 1,2 0,6 

Finn 34 659,6 532,1 0,5 0,6 

Francia 1014 17 825,3 20 889,4 14,8 22,5 

Görög (mai) 26 402,4 234,3 0,4 0,2 

Görög (ókori) 78 1 342,4 912,7 1,1 0,9 

Holland 14 238,5 121,9 0,2 0,1 

Indiai 22 354,1 163,8 0,3 0,2 

Iráni (perzsa) 13 125,6 113,5 0,4 0,1 

Japán 19 289,3 119,8 0,3 0,1 

Kanadai 3 54,3 47,4 0,0 0,8 

Kínai 86 1 430,7 716,8 1,3 0,8 

Koreai 8 47,9 30,4 0,1 0,0 

Kubai 12 110,9 102,9 0,2 0,1 

Latin (közép- és ókori) 55 806,7 449,2 0,8 0,5 

Lengyel 157 2 956,4 2 127,3 2,3 2,3 

Német 580 9 996,9 8 245,7 8,4 8,8 

Norvég 18 429,5 149,0 0,2 0,2 

Olasz 178 3 029,0 2 751,6 2,6 2,8 

Orosz és szovjet 1825 31 801,7 20 989,5 26,7 22,5 

Osztrák 63 1 116,5 784,1 0,9 0,8 

Portugál 16 199,5 253,8 0,2 0,2 

Román 389 5 707,5 1 077,0 5,7 1,2 

Spanyol 68 1 290,4 601,0 0,9 0,5 

Svájci 35 466,4 370,8 0,5 0,4 

Svéd 16 270,9 130,8 0,2 0,1 

Török 14 167,5 51,2 0,2 0,1 

Vietnami 12 89,4 74,6 0,2 0,1 

Többnyelvű és egyéb 382 7 610,8 3 991,9 5,8 4,3 

Összesen 6853 118 741,0 93 040,1 100,0 100,0 

6. táblázat: A fordított szépirodalom megoszlása a szerzők nemzetisége szerint az 1945-

1969. közötti években 25 évi összesítésben [forrás: Bak János, Magyarország 

könyvkiadása 1945–1969, 1970., 84-85. oldal] 
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A szerző nemzetisége 
1970 1975 1980 1981 1982 

évben 

  szám 

Magyar 353 390 386 412 400 

Amerikai (USA) 29 25 27 31 33 

Angol 29 25 37 41 38 

Bolgár 5 4 7 3 3 

Csehszlovákiai 20 21 30 32 44 

Francia 40 38 39 29 28 

Jugoszláviai 8 9 5 6 12 

Lengyel 9 11 14 11 10 

Német 19 24 37 29 34 

   ebből: NDK 3 8 13 13 9 

Olasz 5 8 12 5 7 

Orosz és szovjet 52 59 54 49 46 

Osztrák 3 2 2 2 5 

Romániai 52 33 38 32 24 

Egyéb 49 58 69 53 58 

Külföldi szerzők együtt 320 317 371 323 342 

Összesen 673 707 757 735 742 

  példányszám (ezerben) 

Magyar 4777 6048 7606 8060 9510 

Amerikai (USA) 824 969 1658 1693 2216 

Angol 1054 1296 1372 1705 2039 

Bolgár 14 25 44 6 5 

Csehszlovákiai 186 174 237 240 351 

Francia 1396 1563 2279 1642 1936 

Jugoszláviai 61 46 160 39 99 

Lengyel 98 361 538 576 230 

Német 539 600 874 1061 1015 

   ebből: NDK 38 147 252 309 292 

Olasz 179 463 372 200 343 

Orosz és szovjet 693 1126 974 1318 1226 

Osztrák 96 10 44 46 136 

Romániai 127 265 157 268 87 

Egyéb 863 973 1384 1027 1500 

Külföldi szerzők együtt 6130 7871 10093 9821 11183 

Összesen 10907 13919 17699 17881 20693 

7. táblázat: A szépirodalmi könyvek száma és példányszáma a szerzők nemzetisége 

szerint 1970-1982 között [forrás: Magyarország művelődési viszonyai 1960–1982, 1984., 

186. oldal] 
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Az adatokból nyilvánvaló, hogy nagyon ügyeltek a szovjet-orosz–népi demokratikus 

és nyugati világbeli fordítások arányában arra, hogy az előbbiek többségben legyenek.
 396

 

 A hetvenes évek közepéig változatlanok a két politikai rendszer irodalmának 

megjelenési arányai, általában több orosz–szovjet művet adtak ki, mint angol–amerikai 

eredetűt. Az 1950-es években még jóval több orosz–szovjet mű jelent meg, majd az előny 

kezdett lassan fogyni. A következő táblázat ugyanezt a folyamatot mutatja leszűkített körben: 

csak a legfontosabbnak értékelt szovjet–orosz és angol–amerikai műkiadás tekintetében. 

                                                           
396

 Az 1970-es években a Magyarországon kiadott angol–amerikai szépirodalmi alkotások száma az egész 

évtized során következetesen 80–90 százaléka az orosz–szovjet művekének. Az arány majd csak 1977-ben 

egyenlítődik ki. Ld. ehhez a témához: Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban. Osiris 

Kiadó, Budapest, 2002. Bart István idézi ennek a művének 91-92.oldalán: Bakcsi György, Gerencsér Zsigmond: 

A Szovjetunió népeinek klasszikus és modern irodalma könyvkiadásunkban. Kézirat, Magán archívum, 1971. 

című művét. A 6-8. oldalról való a következő idézet: „Az olvasói érdeklődés alakulására a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár kerületi hálózatának kölcsönzési adataiból hozunk fel néhány jellemző számot. 1952-ben a 

felnőtteknek kölcsönzött kötetekből 14 százalék volt a szovjet (forradalom előtti) művek, 4 százalék az egyéb 

(nyugati) művek aránya; 1960-ban ez az arány 5,1 illetve 15,3 százalékot mutatott a nyugati irodalom javára, az 

utána következő hat éven át pedig a kölcsönzött szovjet művek aránya még az 5 százalékot sem éri el, majd 

1967-ben a jubileumi olvasómozgalom eredményez némi javulást. Az Országos Piackutató Intézet a múlt évben 

végzett vizsgálatot az Európa Könyvkiadó könyveinek olvasottságáról. Jelentésük Külföldi írók kedveltsége és 

ismertsége a rendszeres olvasók körében című listája 106 szerzőt tartalmaz. Hemingway, Dumas, Victor Hugo, 

Stendhal után az ötödik helyen van Lev Tolsztoj, utána Solohov következik, Gorkij a 10., Dosztojevszkij a 21., 

Puskin a 28., Szimonov a 35. helyen szerepel. Listára került még Csehov, Gogol, Turgenyev, Nagibin, 

Majakovszkij, Jevtusenkó, Lermontov, Gajdar, Fagyejev és Katajev. Az Európa gondozásában megjelent 

keresett és meg nem kapott könyvek című, 12 művet felsoroló listán viszont csak Solohov: Emberi sors című 

művét említik (kötelező olvasmány). Ezekből az adatokból le kellett és le kell vonnunk azt a következtetést, 

hogy a mai nyugati polgári irodalom általában olvasottabb, mint a szovjet, az egyes nemzeti irodalmak 

kiemelkedő alkotói pedig (nem vitásan kitűnő művekkel) többszörösen nagyobb olvasói tömegeket vonzanak, 

mint bármelyik szovjet író. Gondoljunk például Hemingway, Mauriac, Faulkner vagy Moravia, Updike, Truman 

Capote műveinek százezres példányszámú könyvterjesztői sikerére.” Ezt az állítást látszik alátámasztani Barta 

Barnabás (szerk.): Magyarország művelődési viszonyai 1960–1982. Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1984. 172. 

oldalának adatai, melyek szerint a XX. századi írók közül 1945 óta 2 millió fölötti példányszámban adták ki 

nálunk Gorkij, Thomas Mann és Hemingway műveit. Nagy példányszámban jelentek meg a szovjet írók közül 

Solohov, Szimonov, Gajdar, Katajev; az angol írók közül: Maugham, G. Greene, R. Graves, A. Christie, G. B. 

Shaw; az amerikai írók közül: Steinbeck, E. Knight, U. Sinclair; a francia írók közül: R. Merle, Aragon, G. 

Simenon, Saint-Exupéry; a német írók közül Feuchtwanger, Seghers, Kästner, Remarque művei. A XX. századi 

amerikai szerzők közül 1960–1982 között leggyakrabban Hemingway műveit adták ki (41 kiadás, 1 765 000 

példányban). A XX. századi angol szerzők közül 1969-1982 között A. Christie műveit (25 kiadás, 2 634 000 

példányban), a XX. századi francia szerzők közül 1969-1982 között R. Merle műveit (29 kiadás, 2 052 000 

példányban), a XX. századi német szerzők közül 1969-1982 között Th. Mann műveit (63 kiadás, 2 003 000 

példányban). A XX. századi szovjet írók közül 1969-1982 között M. Gorkij műveit adták ki leggyakrabban és 

legmagasabb példányszámban (60 kiadás, 1 306 000 példányban). Im.191-195. 

Erdész Tiborné (szerk.): A Magyarország művelődési viszonyai 1945–1958. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1960, 118. című mű is a vizsgált időszakában (1945-1958) között a külföldi szerző közül Maxim 

Gorkij (900 000), Jules Verne (846 000), Mark Twain (600 000) és Jack London (500 000) neveit és 

példányszámaikat említi.  Bár meg kell jegyezni, hogy – mint már említettük – a megjelentetések nagy száma és 

a kiadások magas példányszáma még nem feltétlenül korrelál a befogadók igényeivel. 
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 Angol Amerikai Összesen 
Szovjet- 

orosz 

1971 19 14 33 40 

1972 21 22 43 46 

1973 18 18 36 41 

1974 25 16 41 48 

1975 18 18 33 44 

1976 23 13 36 39 

1977 18 26 44 39 

1978 25 15 40 34 

1979 24 14 38 37 

1980 22 13 35 34 

1981 19 21 40 37 

1982 23 17 40 28 

1983 27 27 54 23 

1984 27 18 45 33 

1985 26 30 56 27 

1986 29 26 55 29 

1987 34 23 57 27 

1988 28 34 62 22 

1989 32 27 59 22 

1990 21 42 63 11 

8. táblázat: Az Európa Kiadó kiadványainak összesített adatai 1971-1990 között, „az 

angol-amerikai” és a „szovjet-orosz” művek címszámának alakulása [forrás: Bart 

István, Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban, 2002., 129. oldal] 

Az 1970-es években – a lassú fogyás nyilvánvalóvá válásának időszakában – egyre 

erőteljesebben kívánták határozatokkal ezt a tendenciát visszaszorítani, a politikai akarat 

többször is kifejezetten erőltette a szovjet-orosz művek megjelenési arányának növelését, 

melyeknek hatása némi időeltolódással megmutatkozott (1976–77, 1984–85-ben). Az 

adatokból nyilvánvalóan látszik, hogy a kiadó 1980-as évekig be tudta tartani a kialakított 

kvótákat a szovjet-orosz művek és az egyéb irodalmak tekintetében. A szovjet-orosz művek 

számának fokozatosan lassú fogyása 1984-ig tart, akkor kétszerte több angol-amerikai cím 

jelent meg, mint ahány szovjet-orosz.
397

 

1990-ben ismét hirtelen ugrás látható a két rendszer könyvkiadási arányaiban: ekkor a 

szovjet-orosz művek száma csak 17,5 százaléka volt az angol-amerikai irodalomból fordított 

könyvek címeinek. Az angol-amerikai művek aránya is érdekes: a korszak nagy részében az 

                                                           
397

 Bak, 1970. Barta, 186. 
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angol irodalom kiadása döntő mértékű, de a Kádár-korszak utolsó öt évében ez 

kiegyenlítődött, s már 1990-ben kétszer annyi amerikai mű jelent meg, mint angol.  

Az egyéb művek átlagpéldányszáma a korszak során mindvégig jóval meghaladta a 

szovjet-orosz művek példányszámát. Mivel csökkent az állami dotáció mértéke, a kiadóknak 

érdekükben állt a nagy példányszámban eladható, az egyéb külföldi művek kategóriáján belül 

a nagy népszerűségnek örvendő szórakoztató, tömegigényeket kielégítő művek kiadása, 

melyeket pedig a 80-as években egyre erőteljesebben próbáltak a kultúrpolitika irányítói 

visszaszorítani.
398

 

A statisztikai adatok bizonyságai annak az erőfeszítésnek, hogy a vélt szovjet 

ideológiai győzelem megmutatható legyen a könyvkiadási arányokban. A hetvenes évek 

közepén még nagy küzdelemmel látszólag sikerült igazolni a győzelmet, de ez volt az utolsó 

alkalom, akkortól az események már kezdték a kultúrpolitikai célokat maguk alá gyűrni. A 

fiktív harc következtében az ideologikus könyvipar – utópisztikus céljait megvalósítandó – 

nagy teret adott a klasszikusoknak, így az orosz klasszikusoknak is, melynek következtében a 

korábban problémás szerzőnek tekintett Dosztojevszkij alkotásai sok és nagyszámú kiadást 

értek meg. 

 

                                                           
398

 „…az eddiginél következetesebben kell kizárni a nyilvánosság fórumairól az eszmei, erkölcsi szempontokból 

káros törekvéseket…a nyilvánosság mértékének megválasztásakor – például a televíziós műsorszerkezet, 

moziforgalmazás, színházi játszási hely, könyvpéldányszám, kiállítási helyszín stb. – következetesen kell 

érvényesíteni az érték, a társadalmi érdek és a kulturális, eszmei nevelés szempontjait.” Az MSZMP KB 

Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP művészetpolitikájának időszerű feladatairól. 

1984. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1980–1985, 1988, 755. Szintén 1984-ből származik Aczél 

Györgytől a következő idézet, mely harciassága ellenére – s Aczél korábbi művészetpolitikai szövegeihez képest 

– védekező jellegű szövegkörnyezetbe ágyazott: „Azt azonban mindenképpen mondom, hogy szórakoztassunk 

nagy értékekkel is, s azt, hogy a „könnyű műfajt” is lehet, kell színvonalasan művelni.” Aczél, 1985, 31. 
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4. DOSZTOJEVSZKIJ 1945 UTÁNI RECEPCIÓTÖRTÉNETE 

KIADOTT MŰVEI ELŐ- ÉS UTÓSZAVAINAK TÜKRÉBEN 

4.1. Hivatalos elvárások az elő-utószavakkal kapcsolatban 

Az elő- és utószavak íratásának önvédelemképpen alkalmazott gyakorlata a Kádár-

korszak legelejéről, az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1957. november 

21-i könyvkiadásról szóló határozatából származik: „A szépirodalmi könyvkiadók 

támogassák a szocialista realista törekvéseket, azokat az irodalmi irányzatokat, amelyek a 

szocialista realizmus irányába mutatnak. A helytelen nézeteket is tartalmazó, vitatható 

műveket megfelelő marxista előszóval jelentessék meg, s ugyanakkor határozottan 

zárkózzanak el az ellenséges munkák megjelentetése elől.”
 399

 Mivel az MSZMP irányítása 

(KB, PB) egyetértett a régebbi magyar irodalom és a külföldi irodalom kiadásának 

bővítésével, ezért vált szükségessé a különböző vitatható írások megfelelő marxista elő- vagy 

utószavakkal való megjelentetése.
400

 „Már a hatvanas évek elején megfogalmazott ideológiai 

irányelvek is leszögezték, hogy a nem szocialista világnézetű, de művészi értéket képviselő 

művek és megnyilvánulások ellen nem a demokratizmus (például a megjelenési lehetőségek) 

szűkítésével, hanem a marxista kritikai bázis egységének és aktivitásának erősítésével kell 

föllépnünk. Az ellenséges indulatú, rossz szándékú, tudománytalan, antimarxista művek 

megjelenési lehetőségének kizárása nem jelenti a szocialista demokratizmus szűkítését.”
401

 Az 

utószavak az irodalmi alkotást, szerzőt és az olvasót a marxista esztétika zárt körében voltak 

hivatottak értelmezni.
402

 Az értelmező jellegű kísérő szövegekben a hangsúlyt az eszmei 

                                                           
399

 Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadásról. 1957. Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1956–1962, 1973, 161. Emellett még: Előterjesztés a könyvkiadás helyzetéről és 

az 1958. évi tervről, MSZMP PB 1957. november 21-i ülés, MNL OL M–KS 288.f. 5/50. ő. e., melyben az 

MDP. PB. 1956.aug. 9-i határozatára hivatkoznak. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  
400

 Előterjesztés a könyvkiadás helyzetéről és az 1958. évi tervről, MSZMP PB 1957. november 21-i ülés,  

MNL OL M–KS 288.f. 5/50. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  
401

 Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása irodalom- és 

művészetkritikánk néhány kérdésében. (1972. szeptember). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 342–343. 
402

 „Az ortodox marxista esztétika ugyanúgy bánik az olvasóval – ha egyáltalán figyelembe veszi –, mint a 

szerzővel: vagy társadalmi helyét kutatja, vagy az ábrázolt társadalmi rétegződésből próbálja ugyanezt 

megállapítani. A formalista iskola csak észlelő szubjektumként igényli az olvasót, akinek – a szöveg utasításait 

követve – meg kell különböztetnie a formát vagy fel kell ismernie az eljárást. Az olvasót egy filológus elméleti 

észlelőképességével ruházza fel, aki a művészi eszközök ismeretében képes nyilatkozni; a marxista iskola 

viszont egyenesen a történelmi materializmus tudományos érdeklődésével helyezi azonos szintre az olvasó 

spontán tapasztalatát – mintha az utóbbinak is alap és felépítmény kapcsolatát kellene felfednie az irodalmi 

műben.” Hans Robert Jauss: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti 

tanulmányok. Vál., szerk. és az utószót írta Kulcsár Szabó Zoltán. Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 46. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1
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befolyásolásra helyezhették, mely a marxizmus-leninizmus tanításainak és az erre épülő 

pártpolitikának szüntelen magyarázatát, a számukra káros, ellenséges nézetek elleni eszmei 

harcot jelentette. 

A Kádár-korszakban a korábbi operatív (bürokrata) beavatkozásokkal szemben 

előnyben részesítették, sőt az irányítás fő eszközének, a legfőbb módszernek tartották az 

eszmei meggyőzést. „A legfőbb módszer ezért: az elmélet bátor továbbfejlesztésére irányuló 

tudományos kutatás, a kultúra valamennyi sajátos eszközének és lehetőségének felhasználása 

a marxista-leninista eszmék terjesztésére, a szocialista világnézet hadállásainak szakadatlan 

erősítése a művelődés minden ágában, eleven elvi vita, eszmei harc az ellenséges vagy 

helytelen nézetek legyőzésére…Az elméleti és kritikai munka, a nevelő és felvilágosító 

tevékenység számottevő megjavítása nélkül ezek a feladatok nem oldhatók meg, Ahhoz 

viszont, hogy a nevelő és felvilágosító tevékenység hatékonysága fokozódjék, hogy élénk 

kritikai élet bontakozzék ki valamennyi kulturális művészeti fórumon, elsősorban az elméleti-

tudományos munkát kell magasabb szintre emelni. Kellő tudományos megalapozottság híján 

ugyanis minden vita, minden bírálat csak sekélyes, ötletszerű lehet, mely nemhogy segítené, 

hanem még zavarja is az eszmei tisztulás folyamatát.”
403

 

A kritikai jellegű kísérő szövegek íratásának gyakorlattá válását elősegítendő 1960-

ban is utaltak erre az elvárásra.
404

 „Növelni kell az igényességet a nem marxista, de értékeket 

képviselő művek kiadásában, ezeket kritikával kell közreadni /elő, utószavak/.” Az elő-

utószavakra való konkrét utalást utólag, júliusban írták a szövegbe. Elismerték, hogy az elő-

utószavak írásának rendszerességén, színvonalán javítani kell, a könyvkiadók, főszerkesztők 

kötelessége gondoskodni arról, hogy az ilyen művekről színvonalas marxista kritika jelenjen 

meg, mert értékes, de vitatható könyvek sokszor megfelelő marxista magyarázat (elő-vagy 

utószavak) nélkül kerültek kiadásra.”
405

 Kádár János hangsúlyozta a kiadói kritika 

felelősségét a kiadásban, az elvi vitában az MSZMP PB 1960. december 20-i ülésén.
406

 A 
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 MSZMP KB 1958. július 25. MNL OL 288. f. 4. 18. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1  
404

 1960. június 21. MSZMP PB Jelentés a könyvkiadás és könyvterjesztés munkájáról és feladatairól 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=276&MT=1  
405

 I.m. mellett elismerték még többször ezt, pl.: a 1972. május 30-i PB ülésén is. 1972. május 30. MNL OL  

288. f. 5. 582. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1  
406

 A PB 1960. december 20-i ülésének jegyzőkönyve MNL OL 288. f. 5. 214. ő. e. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=298&MT=1 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=276&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=298&MT=1
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téma fontosságát jelzi, hogy az irodalomkritikával kapcsolatos téziseiket külön határozatba 

foglalták 1961-ben.
407

 

A Magyar Írók Szövetsége 1962. májusi referátumának téziseiben Darvas József kitért 

a kritikai munka fontosságára: „Meg kell javítani az irodalomelméleti és kritikai munkát. A 

kritika hívja fel a figyelmet a magyar és külföldi szocialista alkotásokra, s elemezze 

alaposabban az új jelenségeket, ugyanakkor harcoljon konkrétabban, műveket vizsgálva és 

meggyőzőbben a visszahúzó nézetek, esztétikai felfogások ellen. Az irodalomelméleti 

munkában helyezzük előtérbe a szocialista realizmus kérdéseit, a pártosság, az irodalom 

nevelő szerepe, a pozitív hős problémájának kidolgozását, a korszerűség és szocialista 

realizmus a különböző modernista irányzatok viszonyát.”
408

 1966-ban Az irodalom és a 

művészetek hivatása társadalmunkban című dokumentumban is utalnak az irodalomkritika-

írás nehézségeire. „A kritika inkább csak alkalomszerűen (huszadik évforduló, országos 

kiállítások stb. esetében) foglalkozik az irodalmi-művészi folyamattal. Általában azonban 

adós marad jelenségeinek, főleg negatív tendenciáinak, összefüggéseinek folyamatos 

feltárásával. Nagyrészt ennek tulajdonítható, hogy az irodalmi-művészeti élet negatív 

jelenségeire a politika kényszerül felhívni a figyelmet.”
409

 „A marxista kritika fő feladata, 

hogy segítse a szocialista eszmeiségű művészi alkotást, ezért fokozza erőfeszítéseit a 

kritikában kísértő revizionista, polgári nézetek, a sematizmus, a hozzá nem értés, az 

elvtelenség,a kispolgári tömegízléshez való alkalmazkodás ellen.”
410

 

Az 1960-as évekbeli művészetbeli koegzisztenia problémájának következtében a 

politikai elvárásra kialakított művészetkritikai tevékenység (elő-utószóírás) szelepfunkcióval 

bírt. „Korunk bonyolultabb, sokrétű ideológiai helyzetében megnövekedtek a marxista kritika 

feladatai és a vele szemben támasztott követelményeknek is. Olyan új kérdésekkel és 

jelenségekkel is szembe kell néznie, amelyeknek megválaszolásához a marxista kritikának 

                                                           
407

 Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról. Tézisek (1961. február). Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1956-1962, 1973, 502–519. 
408

 Darvas József: A Magyar Írók Szövetsége 1962. májusi referátumának tézisei, 1962. május 3. MNL OL 288. 

f. 5. 264. ő. e. http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2161&MT=1  
409

 Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban (1966. június–július). Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1963–1966, 1968, 497. 

Példaként említik Kafka és Beckett művéhez írt kísérő szövegekkel szembeni elégedetlenségük okaként a 

dekadenciához való viszonyt. „Az itthoni elidegenedés-vitában egyes nézetek alkalmasak voltak a dekadencia 

hazai jelentkezésének igazolására; Kafka művének hazai fogadtatása éppen a széles közönség orientálást hivatott 

írásokban kerülte meg dekadens vonásainak kritikáját; Beckett „Godotra várva” című abszurd drámájának 

ugyancsak tájékoztatásra hivatott bevezetője is azzal zárult, hogy a dráma emberről alkotott képének 

elfogadhatatlansága „biztat bennünket a tagadás tagadásra, az optimizmusra”; a darab stúdió-előadásának egyik 

bírálata pedig éppenséggel „humanizmussá” avatta dekadenciáját.” I.m. 496. 
410

 Az MSZMP VIII. kongresszusának határozata a szocializmus építésében elért eredményekről és a párt előtt 

álló feladatokról (1962. november 20–24.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962, 1973, 600. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2161&MT=1
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még kevés a történelmi tapasztalata. Hivatásának lényege, hogy a szocialista elvek, a 

társadalmi valóság és az alkotások összhangját, illetve eltéréseit marxista szemlélettel, a 

közvéleményt és az alkotói tevékenységet befolyásoló módon mérlegelje.”
411

 A hatvanas 

években irodalomtudományi szempontból egyre magasabb színvonalú
412

 írások 

eredményeképpen
413

 az 1970-es évek elejére a politikai vezetés számára újabb probléma 

jelentkezett: egyrészt folyamatos elvárás volt a szakmai színvonal tudományos és esztétikai 

szempontú növelése, másrészt ennek következtében egyre távolodtak a direkt politikai 

szándék megnyilvánulásaitól. „A kritika szakmai fejlődése ellenére gyarapodott az álláspont 

nélküli kritikák száma is, terjedt a semleges kritikusi magatartás, az alkotók körében csökkent 

a kritika tekintélye, a művészetet befogadó közönség is kevésbé bízik benne, egyes 

területeken pedig – a marxista eszmékért helytálló kritikusok erőfeszítései ellenére – feltűnik 

a polgári nézetek hatása.”
414

 Ennek következtében: „…a megnövekedett feladatokhoz képest 

nem erősödött kellő mértékben a kritika ideológiai megalapozottsága, bizonytalanabbá vált a 

marxista kritika értékelő szerepe, csökkent orientáló hatása.”
415

 A polgári nézeteket 

tartalmazó művekkel szembeni kritika megújulásának megoldásaként újra ellentmondásos 

terveket határoznak meg: egyrészt a marxista kritika erőteljesebben nyilvánuljon meg, 

másrészt azt várták, hogy a műelemzés komplexebb (történelmi, társadalmi, művészeti, 

alkotás-és hatáslélektani) elemzést adjon.  

A 1972. március 28-i dokumentumban újra hangsúlyozták a megfelelő kritika (elő-

utószó) fontosságát. „Növelni kell az ideológiai igényességet a nem marxista, de bizonyos 

szempontból értéket képviselő művek kiadásában, ezeket megfelelő kritikával kell 

közreadni.”
416

 

                                                           
411

Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása irodalom- és 

művészetkritikánk néhány kérdésében. (1972. szeptember) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 343.  
412

 „Gazdagodott, fejlődött a kritika szaktudományi eszközrendszere. Elvileg igényes, színvonalas tanulmány- és 

kritikakötetek egész sora jelent meg, mind az idősebb, mind a középnemzedékhez tartozó szerzőktől, s 

megkezdődött egy új, fiatal marxista kritikusgárda fölzárkózása.” I.m. 342. 
413

 „A művészetkritikának a hatvanas évek elején mutatott fellendülése összefüggött azzal a fejlődéssel, amely – 

az ország és a művészeti élet eredményes konszolidációja alapján – a magyar költészetben, prózairodalomban, 

majd a színház-, film- és zeneművészetben végbement. A marxista művészetkritika, lépést tartva a társadalom 

mozgását színvonalasan tükröző művészi folyamatokkal, felkarolta a szocialista tendenciákat, reális értékrendet 

alakított ki, vállalkozott az élő művészet áramlatainak, belső összefüggéseinek orientáló feltárására, a kortárs 

művészet irányzataiból levonható esztétikai általánosításokra, a lapok és folyóiratok élénk kritikai tevékenységet 

fejtettek ki. Mindez növelte a kritika tekintélyét mind az alkotók, mind a közönség körében, fokozatosan 

megszüntette a korábbi bizalmatlanságot.” I.m. 341. 
414

 I.m. 347. 
415

 I.m. 347. 
416

 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, 

feladatairól, 1972. március 28. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–1975, 1979, 267–268. Ugyanitt: 
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Annak ellenére, hogy a külföldi íróknak – különösen a nem kortárs alkotóknak – 

nagyobb volt az eszmei szabadságuk, mégis az ő műveik is legtöbb esetben az ideológiai 

tisztánlátást segítő, vitatkozó, helyretevő célzatú, a kiadó szándékát védő elő- és utószavakkal 

együtt jelenhettek meg. Oly mértékben vált általános gyakorlattá különösen világirodalom 

terén a korántsem csak praktikus, hanem irodalompolitikai funkciót betöltő utószavak 

írásának gyakorlata, hogy nemcsak az ideológiai szempontból problémásnak minősülő 

műalkotásoknál alkalmazták, hanem a politikailag közömbösnek tekinthető művek, pl.: a 

világirodalom klasszikus alkotásai is értelmező jellegű, kísérő szöveggel együtt jelenhettek 

meg.
 417

 „Az utószó szinte önálló kritikai műfajjá fejlődött, melynek jelesebb példáiból akár 

egy-egy külföldi szerző magyar recepciója is rekonstruálható.”
418

 

Már a X. kongresszus határozata kimondta: „Irodalmi és művészeti életünk 

fejlődésében nagy szerepe van a magas színvonalú, marxista szellemű kritikának. Eszmeileg 

szilárd, szakmailag hiteles és formailag közérthető értékelésekkel az eddiginél jobban töltse 

be segítő feladatát, előrehajtó szerepét.”
419

 „A kulturális irányítás ilyen rendszerében a 

művészet területén végzett ideológiai munka elemző, tudatosító, tudat- és ízlésfejlesztő 

szerepe igen jelentős. A szocialista kulturális politika a kritikát a szellemi élet lényeges 

ideológiai tényezőjének tekinti, s nagy fontosságot tulajdonít az olyan marxista kritikai 

tevékenységnek, amely egyaránt orientálja a közönséget, az alkotóműhelyeket és a 

művészeket; támogatja a művészi értéket, felkarolja a szocialista tendenciákat, aktív tudat- és 

ízlésfejlesztő munkára vállalkozik.”
420

 Külön határozatban foglalkoztak az ifjúság olvasási 

igényeinek orientálásával, könyvtári ellátásával.
421

 

                                                                                                                                                                                     

„Fokozni kell a kiadói műhelyek kritikai és befolyásoló tevékenységét. Érvényt kell szerezni annak az elvnek, 

hogy a nagyobb önállóság nagyobb felelősséggel jár.” 
417

 1963. május 18-i dátumú a Kiadói Főigazgatóság munkatársai: Bakcsi György, Tóth Gyula által, Köpeczi 

Béla főigazgatónak készített feljegyzés, mely A XX. századi problematikus polgári irodalom kiadásáról címet 

viseli, hivatkozik a XX. századi polgári irodalom művei kiadásának okaira: „Ez [a műveik felülvizsgálata] 

egyébként egybeesik azzal a lassan kampánnyá fokozódó nyomással, amely – különösen jobboldalról és főként 

Sartre-nak a Béke Világkongresszuson elhangzott felszólalása óta megnyilvánult.” Emellett a szöveg utal az 

utószók szerepének fontosságára: „…Meggondolandó, hogy az adott helyzetben célszerű-e a teljes elzárkózás 

álláspontját fenntartani. Véleményünk szerint érdemben kell megvitatnunk különösen az Amerika, de A kastély 

és A per kiadhatóságát. Kiadás esetén feltétlenül tisztáznunk kell azt is, hogy tudunk-e megfelelő, érdemben 

vitatkozó, és ideológiailag tisztánlátó utószavakat íratni.” Tóth, 1992, 215. 
418

 Bart István, 2002, 45. 
419

 Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása irodalom- és 

művészetkritikánk néhány kérdésében (1972. szeptember) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 340. 
420

 I.m. 340. 
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Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 18 éven aluli ifjúság 

olvasási igényeinek és könyvtári ellátásának kérdésében (1970. június 9.). Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1967-1970. 1974. 626-637.  
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„Művelődéspolitikai törekvéseink lényegéhez tartozik, hogy minden alkotó- és 

publikáló műhely a maga sajátos eszközeivel támogassa, népszerűsítse a magas színvonalú, a 

szocialista elkötelezettségű művészetet. A még nem szocialista, de humánus, értékes 

műveknek ne puszta továbbélésére adjon lehetőséget, hanem segítse elő a közeledést a 

szocializmus eszmeiségéhez, célkitűzéseihez. Akadályozza meg az antimarxista, 

szocializmusellenes vagy művészet alatti, ízlésromboló megnyilvánulások jelentkezését.”
422

 

4.2. A Dosztojevszkij-recepció főbb jellemzői a XX. század első és második 

felében  

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a XX. század első felének releváns 

dokumentumai Dosztojevszkij-recepciójának képét, hogy ehhez képest lehessen értékelni az 

1945 utáni időszak magyarországi Dosztojevszkij-befogadástörténet alakulását az elő-

utószavak vizsgálatán keresztül. 

A D. Zöldhelyi Zsuzsa és Dukkon Ágnes által szerkesztett Orosz Írók Magyar 

Szemmel című négykötetes, az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott 

dokumentumait tartalmazó munka dolgozza fel az orosz írók befogadástörténetének alakulását 

Magyarországon a XIX. századtól kezdődően egészen 1945-ig. Az 1983-ban megjelent első 

kötet 1790-től 1919-ig, az 1989-ben megjelent harmadik kötet 1920-tól 1944-ig terjedő 

időszak anyagát öleli fel. (A második kötet szintén a 1919-es határhoz igazodva 

műfordítástörténeti szemelvényeket tartalmaz). A sorozat harmadik kötetének célja a XX. 

század első felének művészeti, irodalmi tájékozódásáról, fogékonyságáról, az irodalmi hatás-

befogadás folyamatának működéséről képet alkotni. Jelen fejezet témája ebben a 

kontextusban összevetni a XX. század első fele és a cezurális jellegű második világháború 

utáni időszak orosz irodalom recepciótörténetének alakulását Magyarországon – különös 

tekintettel a megváltozott irodalompolitikai viszonyokra és Dosztojevszkij műveinek 

befogadására. 

Az Orosz írók magyar szemmel 1983-ban megjelent első kötete az 1790–1919, az 

1989-ben kiadott harmadik kötete az 1919–1945 között keletkezett orosz irodalmi témájú 

Magyarországon megjelent cikkeket, tanulmányokat tartalmazza. Az első kötetben megjelent 

öt bevezető tanulmány a kezdetektől 1919-ig összefüggő, kisebb korszakonként tekinti végig 

az orosz irodalom magyarországi megjelenését, D Zöldhelyi Zsuzsa munkája, a harmadik 

kötet időszakának orosz irodalmi recepciótörténetét Dukkon Ágnes foglalta össze. Az első 
                                                           
422

 I.m. 340 
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kötetben tárgyalt történeti idő Magyarországon az orosz irodalommal való első találkozások, 

ízlelgetések időszaka. Szellemi és nyelvi értelemben is az orosz irodalom nyugat felől érkezett 

a magyar kultúrába, mivel a XIX. század második felében német és francia fordításokból 

ismerhette meg a magyar közönség az orosz műveket, eredeti orosz nyelvből fordítottan 

magyarul a XIX. század második felére jelennek meg az első művek. Az 1920–30-as évekre a 

nyelvi közvetítés jellege alapvetően megváltozott, egyre több jó műfordító már orosz nyelvből 

ültethette át az alkotásokat.  

Mégsem csupán e nyelvi akadály megszűnése lehet az oka annak, valójában a magyar 

kultúra érzékenységének, befogadóképességének sikeres vizsgájaként értékelhető 

Magyarországon a két világháború között eltelt időszak. „Egy kultúra ereje, nagysága 

nemcsak kisugárzásában (melynek lehetnek objektív akadályai, pl. a nyelvi elszigeteltség), 

hanem felvevőképességén is megmérethetik (melyben viszont a szubjektív tényezőknek, az 

akaratnak, figyelni tudásnak vagy Babits szavaival »a minden gazdagságot befogadó, belső 

nagysággá táguló nemzeti léleknek« van nagyobb szerepe).”
423

 A két világháború közötti 

időszakban Babits a jelképe (akit Radnóti a Naplójában erkölcsi és esztétikai értelemben 

„értéknek és mércének” nevez) a baloldalisággal összekapcsolt nyugatos örökségnek, a 

politikában és kultúrában egyaránt megjelenő szélsőséges ideológiák, zavaros világnézetek 

elutasításának. Az 1945-ig tartó időszakban Ady létünk problémáit megragadó apokaliptikus 

víziójának ellenpólusaként Babits a történelmi folytonosságot hirdeti, a kultúra megtartó és 

felnevelő erejében való hitet, mely egyértelműen a nyugat mint tájékozódási irány választása 

mellett a baloldaliságot és a nyugatosságot szervesen összetartozónak ítéli a zavaros és 

szélsőséges világnézetek kibontakozásának időszakában. Bár visszatekintve úgy tűnik, a 

szélsőséges világnézetek fokozatosan elsöpörték a kultúra ellenállását a 1945-ig terjedő 

időszakban. (Gondoljuk csak Adorno gondolatára, Radnóti, Halász Gábor, Szerb Antal 

tragikus sorsára…) 

A XIX. század és a XX. század első felének dokumentumkincse lényeges változást 

mutat az orosz irodalom és kultúra iránti érdeklődés intenzitásában, tudatosságában. A XX 

század első felében nagy érdeklődéssel fordultak Dosztojevszkij életműve felé Európában és 

Magyarországon is, a XIX. századhoz képest az orosz kultúra és irodalom iránti érdeklődés 

intenzívebbé és tudatosabbá vált. 

A Dosztojevszkij-művek kultusza az 1920–30-as években volt Magyarországon a 

legerőteljesebb, oroszsága és egyetemessége egyaránt az emberi létezés alapkérdéseivel való 
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 Orosz írók magyar szemmel III. Szerk. Dukkon Ágnes, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, 40. 
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szembenézésre kényszerítette a befogadó magyar irodalmat. Dukkon Ágnes jegyzi meg 

Dosztojevszkijjel kapcsolatban – utalva Laziczius Gyula Dosztojevszkij fejlődése című 

tanulmányára és André Gide Dosztojevszkijről szóló 1923-ban megjelent művére: 

„Oroszságában a legtöbben (pl. Kuncz Aladár, Laziczius Gyula, Sárközi György) épp azt az 

egyedi zamatot érzékelik és szeretik, amely megkülönbözteti minden mástól, általában vett 

keleti vagy nyugati íztől, egyetemessége pedig lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja 

benne a magáét, senki ne maradjon közömbös iránta, aki hozzá fordul.”
424

 Ugyanezt támasztja 

alá Németh László Nyugatban megjelent Tolsztoj-recenziója: „Ha Oroszország meg is 

tagadná azt, amit a múlt században »orosz lélekké« korlátoztak, a Dosztojevszkij- és Tolsztoj-

kultusz az országok lelki vizsgája marad. Magyarországnak különösképpen kívánjuk ezt a 

kultuszt. (…) Talán épp az orosz hatás vonhatná a magyar irodalom fölé az örök problémának 

azt a kék egét, amely nélkül a nemzeti irodalom csak egy néptörzs irodalma lehet.”
425

 A két 

világháború közötti időszakban Dosztojevszkijről írt tanulmányok, esszék színvonala 

megegyezik európai társaikéval, egyes gondolataik megelőlegezik korukat, de a legfontosabb 

hatásuk mégis az, hogy „…sikerült az »örök problémák kék egét« a magyar irodalom fölé 

vonniuk, ahogy Németh László kívánta.” – írta bevezető tanulmányában Dukkon Ágnes.
426

 

A két világháború közötti időszak legnagyobb hatású írója Dosztojevszkij. Igazolhatja 

ezt a kijelentést az, hogy az Orosz Írók Magyar Szemmel megjelenési arányokat tükröző 

válogatása, melyben az 1859–1919 közötti időszakból tizenkét cikket, míg a két világháború 

közötti időszakból huszonhárom komoly terjedelmű és gondolati tartalmú írást közölnek a 

szerkesztők. Emellett a Révai Kiadónál a húszas évek elejétől jelenik meg a Dosztojevszkij 

Összes Művei sorozat, melyben Munkácsy Mihály, Trócsányi Zoltán és Szabó Endre orosz 

eredeti kiadásokból fordít.
427

 Más kiadók is jelentetnek meg ekkoriban Dosztojevszkij-

műveket (pl.: Franklin), bár példányszámok terén nincs megfelelő adatunk, azt mégis biztosra 

vehetjük, hogy mivel eladták azokat, a kor szépirodalmi arányaihoz képest nem kevés 
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 Dukkon Ágnes, 1989, 16–17. Rejtő István véleménye Laziczius Gyula gondolatáról: „Mindenki más oldalról 

közelítette meg, mindenki tudott belőle valamit felmutatni. Igaza van Laziczius Gyulának, ez a nagy író érdeme, 

sokrétű gondolati és főleg érzelmi világából mindenki felfedezett egy-egy réteget. Behatoltak a Dosztojevszkij 

problémába, de megoldani nem tudták. Talán a kor számára úgy tűnt, megértettek mindent. De nem vették észre, 

hogy lassan magukhoz idomították és ezzel eltorzították az író gondolatvilágát. Bár más előjellel, mégis 

ugyanolyan egyoldalú képet festettek Dosztojevszkijről, mint elődeik.” Rejtő, 1958, 104. 
425

 Németh László, 1929, 113. 
426

 I.m. 23. 
427

 (Dosztojevszkij) „Az 1920-as évek elejétől az 1940-es évek közepéig állandóan az érdeklődés 

középpontjában marad. Erről tanúskodik Kőhalmi Béla két kiadványa, az 1918-as »Könyvek könyve« és az 

1937-es »Az új könyvek könyve«, melyekben először 87, majd 173 magyar író, tudós, művész, közéleti ember és 

kiadó vall legkedvesebb olvasmányairól. A kötetek végén közölt statisztika jól mutatja Dosztojevszkij 

olvasottságának, hatásának emelkedő voltát, mely a bibliográfiák tényszerű mutatóihoz képest annyival ad 

többet, hogy Dosztojevszkij jelentőségét az egész világirodalom viszonylatában értékeli.” I.m. 14. 
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példányszámban jelenhettek meg. A Nyugatos első nemzedék munkássága mellett az 

átlagolvasó számára megkönnyítették az orosz irodalomhoz való hozzáférést a 

művelődéstörténész Trócsányi Zoltán Dosztojevszkij- és Mereskovszkij-breviáriumai, illetve 

Az orosz irodalom kincsesháza című antológia 1947-beli megjelentetésével. 

A XX. század első felének katartikus Dosztojevszkij-felfedezése mégsem szorította 

háttérbe a többi orosz írót, csupán az ő hatásuk lassúbb sodrású, kiegyensúlyozottabb, illetve a 

magyar irodalomba már esetleg szervesen beépült, nem akkor kellett aktuálisan megbirkózni 

vele.
 428

 Az Anyegin magyar nyelvre történő átültetése óta az Anyegin-kultusz folyamatosan 

jelen van irodalmunkban, de Turgenyev világszemlélete, ábrázolásmódja, hőstípusai is már a 

XIX. század végén megtalálható Gozsdu Elek, Petelei István, Thury Zoltán, Justh Zsigmond, 

Gyulai Pál, Reviczky Gyula művészetében, a vágy és cselekvés, ahogy álom és valóság között 

feszülő szakadékba fokozatosan zuhanó hősök sorsában. Ám ez a problematika már az 

Anyegin világából ismerős, a kettő szervesen összekapcsolódik. Amikorra 1920-30-táján 

Dosztojevszkij művei feldolgozásának jött el az ideje a magyar irodalomtörténetben, akkorra 

Puskin, Turgenyev már elvesztette nagy hatóerejét, bár magas szintű tiszteletük megmaradt. 

Tolsztoj regényei Dosztojevszkijhez képest ekkor kisebb mértékben ugyan, de felkavarták az 

irodalom iránt érdeklődők világát. 1930 táján a nemzetközi érdeklődés következtében jutottak 

el Magyarországra is a korabeli orosz irodalom alkotásai, köztük Gorkij, Blok, Belij, 

Remizov, Ehrenburg, Solohov és Jeszenyin művei.  

Az orosz irodalom (különösképpen Dosztojevszkij) kultusszá válásának folyamata
429

 

megvalósulni látszott a második világháború időszakáig nemcsak Babits 

szerepvállalásának,
430

 hanem a Nyugatosok nemzedékeinek, az egzisztenciális filozófia 

magyarországi gondolkodóinak (Laziczius Gyula, Sinkó Ervin, Újszászi Kálmán, Varga Béla, 

Vatai László) és műveiknek köszönhetően. A szellemi hatások folyamatainak természetéből 

következően Dosztojevszkij magyar befogadásához hozzájárult az egzisztenciális 

(különösképpen a heideggeri) filozófia európai térhódítása, mert a XX. század első felében a 

                                                           
428
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 Már a Dosztojevszkij születésének századik évfordulójára készített méltatások felvillantják a későbbi évek 
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magyarországi Dosztojevszkij-recepciótörténet alakulását nagy mértékben befolyásolta a 

korabeli Európán (és hazánkon is) végighullámzó egzisztenciális filozófia megjelenése, mely 

Dosztojevszkijre mint irodalmi példaképre tekintett.
431

 Ennek a hatásmechanizmusnak a 

szellemi háttere, nyugat-európai jellege összefüggésben áll azzal a kérdéssel, hogy az orosz 

irodalom és kultúra hatása miért Nyugat felől érte el a magyar kultúrát, mely Szent István óta 

kulturális (és politikai szempontból is) többségében eleve nyugatos érdeklődésű. 

Az 1920–30-as évekbeli nagy Dosztojevszkij érdeklődés okai között – a már említett 

nyelvi korlátok leküzdésén túlmenően – kereshetjük az orosz író műveinek filozófiájában, 

apokaliptikus látásmódjában az emberi szellemet, lelket mélyen érintő egzisztenciális 

kérdésfelvetésére való nyitottságot. Dosztojevszkij olvasása felkavaró élménnyel jár, 

oroszsága és egyetemessége
432

 önmagunkkal való szembenézésre késztet, s erre a folyamatra 

fogadóképes volt az akkori magyar irodalom, sőt Németh László szerint erre volt a 

legnagyobb szüksége. S mindez nagy erővel gyakorolt hatást az első világháború után 

politikai és ideológiai szempontból helyét kereső Magyarország irodalmára akkor is, ha végül 

mégsem a dosztojevszkiji istenember
433

 abszolút értelemben vett erkölcsi eszméi győztek. 

 Az orosz irodalom és kultúra iránti érdeklődés intenzitásában, tudatosságában a XIX. 

század és a XX. század első felének időszaka között megfigyelhető lényeges változáshoz 

képest sokkal radikálisabb a második világháborút követő cezúra hatására megmutatkozó 

különbség az 1945 előtti és utáni időszak recepciótörténetében. A második világháború végét 

követően Magyarország szovjet érdekszférába került, melynek következménye lett e téren a 

sztálini irodalompolitikának való teljes ideológiai és politikai alárendeltség. Abban érhető 

tetten a XX. század első és második fele közötti legerőteljesebb eltérés, hogy míg a század 

első felében a „ható” és „befogadó” fél közötti kapcsolat spontán jellegű, organikus 

természetű: a külső hatás keltette folyamatok gondolatai továbbgyűrűztek, egymásra 

inspiratívan hatottak, akár ellentmondásokat gerjesztettek, megtermékenyítő erővel 

rendelkeztek.
434

 A külső hatás a második világháborút követően (változó erősséggel), 

irányított jellegű volt. A szellemi hatások ritkán szoktak csupán kétpólusúak lenni, az 1945-ig 

tartó hatás-befogadás természetes folyamata hűen tükrözi ezt. Viszont ezt a kölcsönhatást 
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1945 után erőltetetten kétpólusúvá igyekeztek tenni teljes mértékben megváltoztatva annak 

természetes alakulástörténetét. Az irodalom szerepe is átértékelődött, és alárendelődött a 

sztálinista ideológia tudatmódosító céljainak, melynek következményeképpen a művészetbeli 

dialógus lehetősége ekkortól kezd a hatalom által tudatosan manipulálttá válni. Más kérdés, 

hogy mely időszakban mekkora sikerrel avatkozott a politika, ideológia a folyamatba, hiszen 

a Kádár-rendszerben folyamatosan alakítaniuk kellett állásfoglalásaikat. A felülről való 

irányítás folyamata megváltoztatta a magyar kultúra befogadó-, felvevőképességét is, mert 

megfélemlítéssel, adminisztratív és gazdasági jellegű intézkedésekkel kontrollálta, 

szabályozta és irányította a recepció folyamatát 1945 után, s csak a sztálinizmus kritikájának 

megjelenését követően válhatott újra érzékelhetővé a kultúránk eleve meglevő 

befogadókészsége- és képessége. 

A XX. század első felében az orosz irodalom magyarországi recepciójára nagy 

hatással voltak az európai szellemi élet fontos áramlatai, többek között a freudizmus és az 

egzisztenciális filozófia (leginkább ennek heideggeri változata). Különösen Dosztojevszkij 

életművével kapcsolatban lehetett ezt a folyamatot megfigyelni. (pl.: többek között Újszászi 

Kálmán, Kuncz Aladár, Sinkó Ervin, Varga Béla, Laziczius Gyula, Vatai László, N(eufeld) 

Apáti Jolán írásai). 

1945 után a kultúra nyitottságában is nagy változás következett be. 1945 előtt a 

korszak kulturális életét általában sokrétűség jellemezte. 1945 után a kulturális életben az 

egysíkúság értékrendszerét alkalmazva elsősorban a Nyugat-Európából jövő szellemi hatások 

terjedését igyekeztek hatékonyan megakadályozni elszigeteltséget, el- és bezártságot 

eredményezve, így az akkoriban Európán végighullámzó egzisztenciális filozófia jelenléte 

1945 után szintén visszaszorított helyzetbe kényszerült Magyarországon. 

Elvárták a szovjet irodalom iránti kritikátlan elfogadást az 1950-es évek elején, viszont 

Sztálin halála utáni politikai olvadás következményei nagymértékben átalakították a 

kommunista kulturális ideológiát és a két világrendszer közötti kapcsolatokat. A politikai és 

majd művészetbeli koegzisztencia gondolatának hatásmechanizmusát lehetett érezni az 1950-

es évek végén, az 1960-as évek elejétől kezdődően.  

A XX. század első felének többségében baloldali, progresszív gondolkodású írói, 

esztétái közül, akik a forradalmakkal nem vállaltak szolidaritást, a demokratikus eszmék 

átmentésére törekedtek, sokan munkaszolgálatban, haláltáborokban haltak meg, az életben 

maradottakat pedig elhallgattatták, vagy maguk vonultak vissza, így kevés személy esetében 
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mutatható az orosz irodalom recepciótörténetében az írás folyamatossága 1945 után.  Kevés 

példa van arra, akiknek élete és magas esztétikai színvonalú munkássága megmaradhatott 

(Kárpáti Aurél, Institoris Irén, kis ideig Trócsányi Zoltán vagy Laziczius Gyula
435

), de 

többségükben mellőzött, tehetségükhöz képest nem eléggé értékelt személlyé váltak vagy 

kivándoroltak (Vatai László). 

A XX. század első fele és a második világháború után született orosz irodalomról 

szóló írások művészetképében különbség mutatkozik az írások esztétikai, tudományos 

színvonala között, hiszen az irodalomról, szerepéről vallott felfogás alapvetően megváltozott, 

átpolitizált lett, s már nem egzisztenciális érdeklődéssel fordultak Dosztojevszkij művei felé. 

Az Orosz Írók Magyar Szemmel harmadik kötete az 1919–1945 közötti időszakból a korhűség 

kedvéért bemutat kevésbé zseniális véleményeket is (általában szintén átpolitizált, más 

ideológiai elvárások mentén értelmezett írások), melyekben „a lelkesedés pótolja a 

gondolatok mélységét és átütő erejét…”, 
436

 de a közölt tanulmányok döntő többségének 

filozófiai, tudományos, esztétikai szempontból magas színvonalához nem férhet kétség.  

A második világháború után egészen az 1950-es évek második feléig a század első 

feléhez képest nagyon kevés Dosztojevszkijről szóló cikk, tanulmány jelenhetett meg, s 

azokon (pl.: művek bevezető tanulmányai) belül a korábbi tudományos, filozófiai, esztétikai 

mércével mért értelmezések, értékelések aránya összességében fordítottnak tekinthető. A 

tendencia okai közé sorolhatjuk a magas esztétikai, etikai színvonalon alkotó szerzők 

sorsának alakulása és az értelmiségellenesség mellett az irodalom erőltetett politikai 

kontextusba helyezését, az elvárt ideológiai szemlélet és sematikus nyelvezet alkalmazását. 

Ez utóbbi lehetőség – igaz szórványosan és csekély jelentőséggel – már korábban is 

megjelent. A munkásmozgalmi sajtóban (Munka, 100%) már az 1930-as évekre áttevődött a 

hangsúly az irodalomról a politikára. A Szovjetunióban élő magyar kommunista emigránsok 

folyóiratai közül a már említett Sarló és kalapács létrejötte pillanatától a sztálini 

irodalompolitika elveit képviselte, az Új Hang mérsékeltebben jelenítette meg. 

Különösképpen az 1948-49 után keletkezett írások színvonalára, beszédmódjára, szemléletére 

emlékeztetnek leginkább az 1930-as években megjelent Sarló és kalapács írásai, ha 

egyáltalán keletkezhettek cikkek e témáról. 
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Az a munkásmozgalmi sajtóban előforduló tendencia, hogy az orosz irodalom iránti 

érdeklődés is (a szovjet irodalmat követve) egyre gyakrabban társult a politika iránti 

elköteleződéssel, még csak ilyen jellegű fórumokon vált uralkodóvá, az egész 1945 előtti 

időszak publicisztikájában szórványosnak volt tekinthető. A második világháború után ennek 

nemcsak az arányai cserélődnek fel kívülről vezényelten, hanem már az orosz irodalom, 

nemcsak a szovjet (s általában az irodalom) is egyértelműen felhasználódik a politika céljaira.  

Az 1920–30-as években a Szovjetunióban zajló események és azok nemzetközi 

visszhangja a folyamat belső jellegéből adódóan irányítja a figyelmet jobban az orosz és 

szovjet irodalomra. Az érdeklődésben nincs jelen még az az értékminősítő tendencia, mely 

1945 után felsőbbrendűnek ítéli politikai okokból a szovjet irodalmat, sőt, a klasszikus orosz 

irodalmat is ezen a szűrőn keresztül rostálja meg. Mindennek következtében a Sztálin halála 

előtti irodalomszemlélet az 1945 előttihez képest alapvetően megváltozott, irányított jellegű 

lett. „Az irodalmi művek szélsőségektől mentes középszínvonala állandósult, ami az 1949–

51-ben virágzó sematizmus normatív funkciójához hasonlóan szükséges volt a politikai 

stabilitás szempontjából, de nem volt már elégséges mint irodalom.”
437

 

A Dosztojevszkij-művek ilyen kultuszméretű hatásának szakasza 1945-tel lezárult. A 

második világháborút követő időszakban Dosztojevszkij műveit a Szovjetunióban és ennek 

következtében Magyarországon is veszélyesnek, károsnak tartották, személyét deviánsnak, 

betegesnek bélyegezték. Műveit 1948-ig alig, 1948 és 1956-57 között nem jelentették meg. 

Az 1950-es években Dosztojevszkij elhallgattatása fontosnak tekinthető negatív értelemben, 

mert az ő meg nem értése, az elfogadni nem tudása legalább annyira jellemző a korra, mint a 

kortárs szovjet irodalomról szóló recenziók pozitív viszonyulása azok íróihoz, művéhez. 

Moszkvában a Sztálin halála utáni megváltozott politikai, kultúrpolitikai viszonyokat 

jelzi Dosztojevszkij műveinek 1955-től induló újrakiadási folyamata. Dosztojevszkij 

műveinek magyarországi rehabilitációjában levő ideológiai lehetőségeket a kádárista vezetés 

az 1950-es évek végétől az újrakiadási folyamatban az elő- és utószavak értelmezéseiben 

igyekezett kihasználni. A művek újraértelmezése felhasználható a kvalifikáltabb társadalmi 

rétegek megnyerésében, mivel a korábbi, Révai nevével jelzett korszak archaikusabb, erősen 

emocionális ideológiája 1956 után a Sztálin halála miatti szovjet politikai változásoknak és az 

1956-os forradalom belpolitikai következményeinek köszönhetően is anakronisztikussá vált.  
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A XX. század első felének sokrétűsége után a szocialista hatalomátvételt követően 

igyekeztek az irodalmat is minél inkább problémátlanra redukálni, ahol a formális logika 

eszközeivel egyértelmű eredményeket lehet felmutatni. Sokszínűség tekintetében is az 1960-

as évektől érzékelhető változás, egyre inkább elismerhetővé váltak a megtűrt nyugati 

irodalom értékei. Bár a kortárs nyugati irodalommal szemben megfogalmazták a 

modernizmus-kritikájukat: a nyugati modernizmus polgári szemléletmódja, meghatározott 

formai sajátosságai miatt már letűnőben levő irányzat, mellyel szemben az igazi 

modernizmust a szocialista művészet és irodalom jeleníti meg, mégis ennek ellenére a 

művészeti egymás mellett élés filozófiája is megtette hatását. Bár a Kádár-korszakban a 

kultúrpolitikai vezetés hirdette, hogy az ideológiában és a művészetben nincs koegzisztencia, 

ennek ellenére mégis beáramlottak Magyarországra Nyugatról és Keletről is azok a szellemi 

irányzatok, melyek kihívást jelentettek a merev kultúrpolitikai irányítás, könyvkiadás és a 

hazai alkotók számára is.  

A Kádár-korszakban mindvégig hangoztatott „nyitottság” főként az értékesebbnek 

tartott szovjet irodalom és orosz klasszikusok kiadása támogatásában nyilvánulhatott meg, 

beleértve más szocialista országok irodalmát is.
438

  

Az 1960-as évektől újrainduló Dosztojevszkij-reneszánsz idején a kultusz jellege az 

1930-as évekhez képest megváltozott: a művek egzisztenciális olvasata, értelmezése mellett 

fokozatosan megjelent a szakkérdések irodalma, vagyis már nem csupán személyes ügy volt 

az igazságkeresés a művekben, hanem kutatási téma, tudományos problematika. Az 1920–30-

as éveket követően csak 1960–70-es években indul Dosztojevszkij összes műveinek 

újrakiadása a Magyar Helikon sorozatban az átlagos szépirodalmi arányokhoz képest jóval 

kisebb példányszámban attól függően, hogy az adott mű melyik T-kategóriájába tartozhatott 

aktuálisan.
439
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A XX. század elején Dosztojevszkij kultuszának az egyik oka, hogy az autonóm 

művek önálló életet élhettek, hatást gyakorolhattak, létezhettek teljes mondanivalójukkal, 

esztétikumukkal. Dosztojevszkij oroszsága és egyetemessége egyaránt felkavarhatta az 

olvasót, önmaga sorsában reflektálásra késztethettek művei, dialógusba léphettek a magyar 

irodalom gondolataival a létezés kérdéseit feszegetve. A művészetben az esztétikai-filozófiai 

dialógus lehetősége 1945 után korlátozottá vált, majd 1948-tól a Rákosi diktatúra kiépülésével 

kezdődően fokozatosan megszűnt. A föntebb már idézett Gide-vélemény egybecseng 

Dosztojevszkij műveinek az irodalomtudományban gyakran hangoztatott provokatív 

jellegével, melynek egyik oka az lehet, hogy Dosztojevszkij rendkívül szuggesztív szerző 

volt, aki nem hagyta (hagyja) közömbösen az olvasóját. Mivel a művei pozitív és negatív 

irányban is nagyon erőteljes reakciókat váltottak (váltanak) ki, ezért a spontán hatásnak 

lehetőségét a marxista irodalompolitika nem hagyhatta ellenőrizetlenül működni, irányításával 

uralni kívánta, a maga céljaira felhasználni.  

Dosztojevszkij műveinek rehabilitációja Magyarországon beleilleszkedett a Sztálin 

halála utáni enyhülési politika kulturális következményeinek sorába, a két nagyhatalom által 

formált koegzisztencia gyakorlatába, illetve az 1956-os forradalmat követő új értelmiségi 

megegyezés folyamatába, melyet kívülről nagyon felgyorsult technikai és tudományos 

fejlődés vett körül. 

A Dosztojevszkij–művek befogadástörténetének háttérében megfigyelhető a 

koegzisztenciális ideológia paradox természete. A kibékíthetetlen szembenállás és a békés 

egymás mellett élés politikájának összeegyeztetésének kísérlete Magyarországon először 

Lukács György nevéhez kötődik, s ez az előadás lett a kádárista Lukács-kritika alapja is 

egyben.
440

 1956 nyarán a Politikai Akadémián tartott előadást A haladás és a reakció harca a 

mai kultúrában címen, melyben a választóvonalat nem a kapitalizmus és a szocializmus közé 

tette, mivel közös cél és érdek a háború elkerülése, ezért lehetséges, sőt szükségesnek tartotta 

a kultúrák szakadatlan érintkezését.
441

 A kultúrák egymásra hatásának következménye az 

ideológiai fellazulás lehetősége, melyet jelez a depolitizáltabbá, ideológiamentesebbé válás 

                                                                                                                                                                                     

32 francia, 25 angol, 23 amerikai regényt adtak ki. Az orosz és szovjet szerzők regényei évente 1 millió, a 

franciáké 1 millió 400 ezer, az angoloké 1 millió 100 ezer, az amerikaiaké 900 ezer példányban jelentek meg a 

hazai könyvpiacon.” Ez kiszámítva ebben az időszakban a szovjet-orosz művek esetében 22 727 ezer 

példányszámot, a francia művek esetében 43 750 ezer, az angol művek esetében 44 000 ezer, az amerikai művek 

esetében 39 130 ezer példányszámot jelent. 
440

 A Lukács-vitáról hosszabban ld: Kalmár Melinda, 1998, 206-243. Scheiber Tamás, 2014. már idézett műveit.  
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 A haladás és a reakció harca a mai kultúrában. Társadalmi Szemle, 1956/6–7. 
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ténye.
442

  A Dosztojevszkij-művek kultusza az 1920-as években volt Magyarországon a 

legerőteljesebb. Az 1930-as években még mindig nagy érdeklődéssel fordultak az író világa 

felé, bár az évtized végére a lelkesedés lankadni kezdett, majd a közömbösség vált 

uralkodóvá. Az 1940-es évek elején újra – bár a húszas-harmincas években tapasztalthoz nem 

hasonlítható mértékű – figyelem kísérte Dosztojevszkij alkotásait, de ez összefüggésben 

állhatott az orosz irodalom iránt a XX. század első felében megnyilvánuló általános 

nyitottsággal, illetve azzal, hogy a történelmi krízisek időszakaiban általában megfigyelhető 

Dosztojevszkij művei iránti érdeklődés növekedése,
 443

 mely minden esetben újra minősíti az 

életműhez való viszonyulást.
444

 

4.3. Dosztojevszkij hazai recepciótörténete 1945–1958 között  

A fentiek is bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a Dosztojevszkij-életmű 1920–30-as 

évekbeli feldolgozásának ideje nem jelentette azt, hogy a XIX. század második felében és a 

XX. század elején kedvelt orosz szerzők (Puskin, Turgenyev; Tolsztoj, Csehov) elfelejtődtek 

volna, sőt a két világháború között a magyar kultúra és irodalom nagy érzékenységről, 

befogadókészségről és felvevőképességről tett tanúbizonyságot, mely a kultúra erejét mutatja 

annak hatása mellett.
445

 Az 1940-es évek közepéig marad Dosztojevszkij az érdeklődés 

középpontjában. 

Az 1945–1958 közötti időszakban Dosztojevszkij-recepciótörténetében
446

 

megfigyelhető, hogy az íróra és a műveire alkalmazott legfontosabb sémák tekintetében a 

XIX. századtól kezdve öröklött Dosztojevszkij-kép egyes vonásai megjelentek attól függően, 

hogy a hatalom politikai és ideológiai szempontrendszere hogyan változtatta az értelmezések 

hangsúlyait. Mintha a történelem bizonyos értelemben ismételné a helyzetértékelésben az 

értékítéleteket: „Amíg Dosztojevszkij művészete a XX. század első két évtizedében az 

oroszországi politikai küzdelmek részese lett, addig Nyugat-Európában az irodalmi 
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 Ld. ehhez a kérdéshez Roger Garaudy: Parttalan realizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. Ebben a 

szerző kifejti, hogy a szocialista realizmus fogalma felismerhetetlenné vált a fellazult irodalmi kategóriák között. 
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szociális rendszer filozófiájává, melynek már új fogalmakat kellene találnia a történelem leírására. 
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 Orosz írók magyar szemmel, III. Dukkon Ágnes bevezetője, 1989, 12. 
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mozgalmak képviselői Dosztojevszkijben találták meg az általuk keresett újítások egyik korai 

előfutárát. Az első világháborút követő években pedig a háború borzalmától agyongyötört 

emberiség vigasztalójának tartották.”
447

 Hasonlóságot mutat ezzel a folyamattal 

Dosztojevszkij műveinek megítélése a II. világháború után Nyugat-Európában. Ugyanekkor a 

marxista irodalomkritikában megjelent a szocialista irodalom eszmeiségének és 

Dosztojevszkij művészetének szembeállítása, de emellett Dosztojevszkij műveinek 

értelmezési lehetőségeit kritikai érvként felhasználva pozitív és negatív értelemben a marxista 

irodalomkritika szembeállította a szocialista irodalom eszmeiségét Dosztojevszkij 

művészetével, de emellett Dosztojevszkij műveinek értelmezési lehetőségei felhasználhatóak 

voltak a különféle időszakokban akár egymással ellentétes jelentések megfogalmazásaira is.  

4.3.1.  Az 1945 utáni politikai változások hatása Dosztojevszkij műveinek 

kiadására 

A II. világháború utáni időszak radikális változást eredményezett minden tekintetben. 

Magyarország politikájának Szovjetunió felé meglevő pozitív elfogultsága hozzájárult a 

szovjet és az orosz irodalom iránt megnyilvánuló érdeklődés fokozódásához, mégis az 1945 

utáni szovjet ideológiai, politikai kívánalmak nem a Dosztojevszkij-művek kiadásának 

kedveztek sem a Szovjetunióban, sem Magyarországon.
 
Az 1920-as évektől kezdve az orosz 

irodalom iránti érdeklődés egyre gyakrabban társul a politika iránti érdeklődéssel, de ez 

fordítva is megnyilvánul: a szovjet események is ráirányítják a figyelmet az orosz, de a 

második világháború után inkább a szovjet irodalomra.
448

 

1945 és 1957 között Magyarországon összesen több mint 1500 külföldi szépirodalmi 

alkotás jelent meg együttesen 25 milliós példányszámban (Romsics Ignác adatai szerint). A 

háború előtti időszakhoz képest teljesen átalakult a lefordított művek nyelvek szerinti 

megoszlása, mivel 1945 után az összes cím kétharmadát orosz szerzőktől fordították, és 

ezekre a művekre esett az összpéldányszám több mint egyharmada. A külföldi szerzők közül 

Makszim Gorkij műveit adták ki legnagyobb, közel 1 milliós összpéldányszámban. Nagy 

példányszámban jelentek meg jelentéktelen orosz szerzők sematikus partizánregényei, mint 

amilyen A volokalamszki országút vagy A szokolini fenyves titka, s az Egri csillagok, A Pál 

utcai fiúk és a Légy jó mindhalálig mellett ekkortól ismerkedhettek meg a magyar fiatalok 
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Gajdar és Katajev ifjúsági regényeivel, a Timur és csapatával, illetve a Távolban egy fehér 

vitorlával.”
449

 Az 1945–1957. években leggyakrabban kiadott szovjet-orosz írók nevei között 

az első tizenkettőben nem szerepel Dosztojevszkij neve.  

 

Az író neve 

Művei 

kiadásának 

száma 

Ebből 

további 

kiadás 

Egy kiadás 

átlagos 

példányszáma 

Összes 

példányszám 

ezer kötet 

Szovjet és orosz 

írók 
    

Csehov 32 4 8,7 279,6  

Fagyajev 17 11 12,0 203,3 

Gajdar 23 12 9,9 227,2 

Gorkij 78 26 11,5 894,2 

Iljin 22 9 10,3 226,7 

Katajev 19 10 10,6 201,8 

Makarenkó 25 15 8,2 203,8 

Marsak 19 4 15,2 287,9 

Puskin 35 10 9,2 321,6 

Solohov 24 11 12,0 287,8 

Tolsztoj A. 36 19 11,6 418,4 

Tolsztoj L. 39 14 9,0 352,4 

Amerikai írók     

London 25 4 20,8 519,6 

Mark Twain 27 9 22,7 612,3 

Angol írók     

Dickens 16 3 16,5 263,4 

Kipling 12 6 28,4 341,1 

Shakespeare 23 5 8,5 194,8 

Wells 10 – 19,3 193,0 

Dán író     

Andersen 21 5 13,1 275,2 

Francia írók     

Balzac 26 4 18,1 469,3 

Maupassant 19 6 12,2 231,5 

Stendhal 10 5 21,8 217,5 

Verne 30 15 28,2 845,6 

Német írók     

Grimm testvérek 33 6 9,2 305,0 

Olasz író     

Boccaccio 17 2 21,3 362,0 

9. táblázat: Egyes külföldi írók műveinek kiadási adatai az 1945-1957. közötti években 

[forrás: Magyarország művelődési viszonyai 1945–1958, 1960., 293. oldal]  
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Az említett nagy példányszámban kiadott két mű A. Bektől A volokalamszki országút 

(1948–1954 között 11-szer, alkalmanként 10-12 000 példányban, legkésőbb 1977-ben) és 

Zbanackijtől A szokolini fenyves titka szintén 10 000-es példányszámban megjelent szövege 

könnyen érthető, egyszerű szerkezetű. Az I. mellékletben megtalálható a két mű világának 

bemutatása. A stílusában kevéssé szépirodalmi jellegű, sokkal inkább mindenki számára 

érthető köznyelven íródott partizánregények sematikusságukkal az irodalmi lektűr szerepét 

töltötték be.  

1945 után a kor hivatalos magyar (kultúr-, irodalom) politikája teljes mértékben 

igazodott a szovjet elvárásokhoz, s mivel Dosztojevszkij-mű a Szovjetunióban nem jelenhetett 

meg, ennek következményeképpen nálunk sem adhatták ki az orosz író alkotásait, vagy 

esetleg csak nem teljes terjedelemben. Magyarországon a negyvenes évek második felében a 

klasszikusnak számító orosz írók, így Dosztojevszkij esetében is gyakoriak voltak a 

regényrészlet megjelentetések (A Karamazov testvérek, 1947-ben két alkalommal; Bűn és 

bűnhődés, 1947;), emellett kiadták még a Sztjepancsikovo és lakosai, 1947; Emlékbeszéde 

Puskinról, 1949 című írásokat. Viszont 1949 és 1956 között (valószínűleg) nem jelentettek 

meg teljes alkotást, de részletet sem Dosztojevszkij-műből. Az általam fellelt kiadások 

példányszáma 1956 és1959 között 3000 és 25 000 közötti, de leggyakrabban 10 000 alatti. 

Sztálin halála után Hruscsov enyhülést hozó politikájának következtében és az 1945 

utáni regényrészlet közléseket követően Moszkvában 1955-ben megjelentethették a Bűn és 

bűnhődés című regényt, illetve az írónak 1956–57-ben gyűjteményes kiadását engedélyezték a 

moszkvai Állami Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában, melynek hatására 1956–57-től 

kezdődően Magyarországon is elkezdték kiadni az orosz író bizonyos műveit. Ugyanakkor 

Dosztojevszkij továbbra is „súlyos probléma” volt a kor hivatalos kultúrpolitikája számára, 

ezért művei mindenképpen csak „megmagyarázva”, kommentálva voltak kiadhatók. 

A könyvkiadás munkafolyamatának hosszadalmas és összetett jellegét figyelembe 

véve, a fordítások elkészülési idejét is beleszámítva, 1955-től a politikai szándéknak már 

léteznie kellett Magyarországon Dosztojevszkij műveinek újrakiadására. Viszont a művek 

megjelentetésének 1957-től felívelő szakasza egybeesett Magyarországon az 1957 végéig 

tartó meglehetősen színes, a szanáló politikai viszonyoknak ellentmondó, és az ötvenes évek 

általános gyakorlatához képest már-már liberális kiadói gyakorlattal. 

Az MDP Politikai Bizottságának a politikai engedmények sorába tartozó 1956. 

augusztus 9-i határozatát követően „…a még mindig elengedhetetlen ideológiai nevelés 
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mellett most már valamelyest figyelembe vehették az olvasók igényeit is.,…a kiadók 

kiadhattak nem szocialista realista, de „haladó irányzatokhoz” tartozó műveket is. Vagyis 

innentől fogva lehetőségük volt többet és többfélét nyújtani a kvalifikált olvasóknak és 

laikusoknak egyaránt, a szakmai könyvektől a népszerűsítő, illetve szórakoztató irodalomig. 

A különös csak az volt, hogy a határozat megvalósítása jórészt a forradalmat követő időszakra 

maradt, hiszen a hátralevő két hónapban már nem lehetett a korábban elkövetett hibákat 

korrigálni, nem is beszélve a pártvezetés teljes politikai inkompetenciájáról.”
450

 

Mindebből következik, hogy a klasszikus értéket hordozó orosz irodalom, mely 

egyszerre antikapitalista célokra is felhasználható volt, egyre könnyebben kiadhatóvá vált. „A 

kánonba beemelt klasszikus műalkotások technikailag beilleszthetővé lettek a szocialista 

kultúrába. Éppúgy átalakultak mintegy a jelen előzményévé (és indokává!), mint ahogyan a 

szovjet irodalomtudomány is a szovjet irodalom előzményévé formálta át a klasszikus orosz 

irodalmat. (Ennek köszönhetően lettek az orosz klasszikusok – vagyis mindig csak a 

kultúrpolitikailag épp befogadottak – mintegy eleve értékesebbé és kiadandóbbá más nyelvű 

klasszikus szerzőknél.)”
451

 

A fordításirodalomban a Kádár-korszakban egyszerűbb volt a cenzúra alkalmazása, 

mint a nehezebben átlátható magyar irodalomban, mert a tabuk tisztábban jelentkeztek, 

emellett személyes, egzisztenciális hatása nem volt az elutasító döntéseknek. A külföldi 

íróknak – különösen a nem kortárs alkotóknak – nagyobb volt az eszmei szabadságuk, de a 

legtöbb esetben az ideológiai tisztánlátást segítő, vitatkozó, helyretevő célzatú, a kiadó 

szándékát védő elő- és utószavakkal együtt jelenhettek meg. 

A művek esztétikai, irodalomelméleti szempontú értelmezéseit a korszakban végig 

befolyásolják a párt irodalompolitikai állásfoglalásai. Az irodalmat elsősorban tudatformáló 

hatású, ideológiai képződménynek tekintették, melynek erkölcsi, tanító ereje van, mellette az 

esztétikai szempontok háttérbe szorultak. Az irodalompolitikai, akár irodalomelméleti 

kérdéseket is tárgyaló párthatározatok célja az irodalom politikai hatalom általi irányítása. 

Részletesen előírták a tennivalókat az államosított kultúra minden szintje, intézménye, 

alkotója és szervezője számára, majd szintén tanulmányokban elemezték a kialakult helyzetet, 

a tanulságokat levonva. Az értelmezésekben a művek irodalmi szempontrendszerű, esztétikai 
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megközelítése háttérbe szorult az irodalompolitikai célok, társadalmi fejlődés nézőpontja 

mellett.
452

 

Dosztojevszkij művei közül a politika számára elfogadhatókat jelentették meg, ezek 

közül a legjelentősebbnek tartott alkotás a korai Kádár korszakban is a Bűn és bűnhődés című 

regény volt. Általában elmondható, hogy Dosztojevszkij bizonyos írásait visszás jellegűnek 

ítélték, különösen a Feljegyzések az egérlyukból, a Bűn és bűnhődés, A Karamazov-testvérek, 

de leginkább A kamasz, Az író naplója, az Ördögök és A hasonmás című műveket. Az okok 

között szerepel többek között az is, hogy nem kedvelték ebben az időszakban a 

Dosztojevszkij műveiben megjelenő szatírát, szemben például Szaltikov-Scsedrin szatirikus 

látásmódjával, melyet nagy megbecsülés övezett a Rákosi- és korai Kádár-korszakban. „…a 

szocializmus ideológiája Szaltikov-Scsedrin szatirikus látásmódját, az egyéni és társadalmi 

bűnöket ostorozó magatartását egy leszűkített értelemben, mint a pusztulásra ítélt osztályok és 

politikai irányzatok (nemesség, polgárság, liberalizmus) leleplezőjét veszi figyelembe 

csupán.”
453

 

A Bűn és bűnhődés mellett a Feljegyzések a holtak házából című alkotást adták ki 

viszonylag gyakran: 1957-ben háromszor is megjelent egy éven belül, de mindegyik esetben 

kommentár nélkül. A gyakoriság okai közt szerepel az, hogy a holtak háza – Szibéria 

azonosítást könnyen fel lehetett használni annak megmutatására, hogy a kapitalizálódó 

Oroszország szörnyűségei a második világháború utáni kapitalista, „imperialista nyugat” 

állapotával rokoníthatóak. 

4.3.2. Az első Dosztojevszkij-utószavak 

Az 1945–1958. között kiadott Dosztojevszkij-művekben (pl.: Bűn és bűnhődés, 1949, 

1957, A kis hős 1958, Feljegyzések a holtak házából, 1957, 1958) még gyakori, hogy 

egyáltalán nincs elő- vagy utószó, így a szerkesztők nem adnak támpontot az értelmezéshez, 

ha mégis, akkor általában rövid terjedelmű és nagyon irányzatos kísérő szövegek jellemzőek a 

korra. Az értelmezések a műveket az életrajz eseményeivel magyarázták (pl. Szibéria–
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epilepszia). Az 1950-es évek második felében írt utószavakban általában Dosztojevszkijt 

realistának tartották, a szenvedés, társadalmi pokol képének ábrázolása miatt értékelték, mely 

felhasználható volt a kapitalista társadalom negatív jellegének bizonyítására. Dosztojevszkij 

hitére humanizmusa és a társadalmi gondok iránti érzékenysége kapcsán utaltak. Az írások 

terjedelme ekkoriban nagyon rövid (pár oldalas), viszont az 1960-as években már hosszabb 

esszék, tanulmányok születtek.
454

 

Az utószavak az életút vázlatos ismertetésével kezdődnek, az író egyéniségét 

kuriózumnak tekintették, de gyakran kiemelték azt is, hogy Dosztojevszkij tehetsége az élet 

sötét oldalának ábrázolásában nyilatkozik meg legfőképpen. Hangsúlyozták a szereplők 

szélsőséges személyiségrajzát, amelyet általában összekötöttek az író betegségével, mely 

burkolt elítélést fejezett ki (ez főként az Ördögök című alkotásra, illetve A kamasz című 

regény egyes vonásaira vonatkoztatható). Különösen a korai kisprózáját interpretálták 

életrajzi adalékként, melyekben kiemelték az e korban hangsúlyosnak tartott momentumokat: 

nyomorúság, apja kegyetlensége és halála, örökség elpazarlása, szegénység, epilepszia, 

játékszenvedély, illetve Petrasevszkij utópista szocialista köréhez tartozás és a tízévi fegyház, 

ahonnan a legtöbb regényalakját származtatták. Rejtő István idézi Gorkij vélekedését
455

 – 

akinek a művei 1945–1957 között a legnagyobb példányszámban jelentek meg – ezzel 

kapcsolatban, mely hathatott Dosztojevszkij művei befogadástörténetének alakulására a 

tárgyalt korszakban: „Vitathatatlan és kétségtelen: Dosztojevszkij lángelme, de ő gonosz 

lángelménk. Csodálatosan mélyen megérezte, megértette és élvezettel ábrázolta az orosz 

ember két betegségét, amelyet torz történelme, nehéz és sérelmekkel teli élete fejlesztett ki 

benne: a mindenből kiábrándult nihilista szadista kegyetlenségét és ennek ellentétét – a 

megfélemlített, elnyomott lény mazochizmusát, aki képes arra, hogy gyönyörködjék saját 

szenvedéseiben.”
456

 

A Dosztojevszkij műveivel szembeni túlzott kritika másik oka volt az is, hogy a 

nyugat-európai irodalomtudomány értékítéletében Dosztojevszkij nagy népszerűségnek 

örvendett, misztikusnak tartották, aki a szenvedés, alázatosság filozófusaként megbékélést 

ajánlott a forradalmiság ellenében. Ezzel szemben a korszak magyar (és szovjet) 
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irodalompolitikájában megjelent az a remény, hogy bár eddig a „polgári”-nak nevezett 

irodalomtudomány elhomályosította a művek társadalomábrázoló erejét, reflektorfénybe téve 

a haladás-ellenességet, de majd eljön a szovjet irodalmárok ideje az igazi mérlegkészítésre.  

A „realista” jelző valóságábrázolásukban elérendő célt jelzett, bár a realizmus 

megítélésében sok a tisztázatlanság, mégis ezek legteljesebb megvalósulását a Bűn és 

bűnhődés mellett a Feljegyzések a holtak házából és a Szegény emberek című alkotásokban 

találták meg. (Szinte mindegyik utószó utalt az első sikernek tekintett Szegény emberek című 

alkotásra, mely műben Dosztojevszkijre – idézve Belinszkijt – a gogoli realizmus 

folytatójaként tekintettek.) 

Az utószavakban teljes nyitottsággal, pozitív elfogultsággal viszonyultak a művekbeli 

társadalmi problémák ábrázolásához. A Rejtő István által minden esetben, szinte kötelezően 

hiányolt társadalmi környezetrajz ezekben az értelmezésekben már hangsúlyosan jelen van. 

Az 1950-es évek második felében az orosz irodalom egyik legjellemzőbb vonásának tartott: 

„túlhaladott társadalmi viszonyok beható és pusztító erejű bírálata” szolgál bizonyos 

Dosztojevszkij-művek értékességének bizonyítására. A hatalom számára pozitív módon 

felhasználható volt az, hogy az író műveit, művészetét áthatja a nagy társadalmi célok iránti 

fogékonyság, mely alapot adott a messzemenő következtetések levonására alkalmas 

társadalomábrázolás méltánylásához.  

4.3.3. Kárpáti Aurél és Institoris Irén utószavai 

Már a XX. század elején, de az 1950-es évek második felében az árnyaltabb 

hangvételű (Kárpáti Aurél, Institoris Irén), és a szélsőségesebbnek tekintető kommentárokban 

(Bóka László) is a Dosztojevszkijjel szemben leggyakrabban megfogalmazott kritika az író és 

művei szellemiségének forradalomellenessége volt. 

A marxista ideológia alapján íródott értelmezések Dosztojevszkij forradalommal 

szembeni ellenérzéseit a fegyházbeli szenvedések időszakából eredeztették, megemlítve, hogy 

Dosztojevszkij érezte a társadalmi forradalom előszelét, de úgy vélte, hogy el lehet azt 

kerülni, ha az egyes ember rátalál „önmaga megváltásának” útjára. Kárpáti Aurél szerint az 

ellentmondásosság Dosztojevszkij és saját korának bonyolult szellemiségéből fakadt, s nem 

az 1950-es évek értékrendjének ellentmondásosságából: „Ám ha tévedett is, írói nagyságából 

ez mit sem von le”, illetve: Dosztojevszkij bonyolult eszme-szövedékében felfejthetetlen, 

megközelíthetetlen szálak vannak, de Dosztojevszkij életműve érthető, világos, hiszen az 

ellentétek egysége is lehet összefoglaló erő. Mindez azért különösen érdekes, mert 
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Dosztojevszkij műveit 1956–1957-től adták ki nálunk, ezért a forradalomra utalás erőteljesen 

problematikus jellegű. 

Dosztojevszkij műveit árnyaltabb hangvételben megközelítő kommentárok Institoris 

Irén (a Fehér éjszakák 1957-es kiadása, mely tartalmazta még A játékos című kisregényt is) és 

Kárpáti Aurél (a Bűn és bűnhődés 1957-es és 1958-as kiadása) tollából származnak. A 

marxista irodalomkritika velük szemben hangoztatott álláspontja szerint ezekben a 

tanulmányokban csak a művekből áradó világkép foglalkoztatja a szerzőket, ennek 

következtében szinte teljesen háttérbe szorul az író korának, a vele kortárs művészeknek 

vizsgálata. Institoris Irén Dosztojevszkij munkássága csúcsának A Karamazov testvérek című 

regényt tartja, Dosztojevszkij védelmében megemlíti, hogy az eszméi bárhogyan is változtak, 

a szíve a „népé” (korabeli hívószó) maradt, meg tudta őrizni a megalázottak iránti részvétét. 

Az orosz író világnézetét összességében ellentmondásosnak, de művészetét esztétikai 

szempontból értékesnek ítélte mindkét szerző, nyelvezetük szemléletmódja jelzi, hogy 

személyükben még a Nyugat folyóirathoz közelálló alkotókként a XX. század első felének 

kritikus-nemzedékéhez tartoztak. 

Kárpáti Aurél esetében a kontinuitás konkrétan tetten érhető: az 1945 előtti idők egyik 

szereplője az 1945 utáni korszakban is megszólalt. A Visszaemlékezések a halottak házából 

című, 1923-ban írott cikkében a címadó mű és a Bűn és bűnhődés című regény közötti 

tematikai rokonságot fejtegeti a szenvedés és bűn tekintetében. Bár utal a kisregény 

kompozíciós hiányaira, mégis jóval fontosabbnak tartja, hogy a szereplők az Apostolok 

Cselekedeteiből érkezetteknek tűnnek, s a „biblikus erejű és egyszerűségű” műből „a hit örök 

misztériuma sugárzik”. Talán többek között az öncenzúra jelenlétére utalhat az, hogy 

Dosztojevszkij személyiségének betegessége kérdésében is eltérően vélekedik az 1950-es 

évekhez képest. „De a szem, amelynek recehártyáján ezek a szörnyű képek tükröződnek, 

sohasem kandi, beteges kíváncsiságból, objektíven fürkésző. A részvét és szeretet könnyes 

megindultsága von rá csillogó fátyolt. Dosztojevszkij nemcsak konstatál, hanem meg is ért és 

meg is bocsát, anélkül azonban, hogy felmentené a hibázót minden egyéni felelősség terhe 

alól.” 
457

 

Megjegyzései az emberről biblikus szemléletre utalnak, a fegyház rabjainak (az 

emberiség minden tagjának) amorf lelke megváltásra vágyik, mert mindenkiben megvan az 

„örök, változatlan igazság”. 

                                                           
457

 Orosz írók magyar szemmel, III. 1989, 130. 



135 
 

A Bűn és bűnhődés 1958-as kiadásának utószavában Kárpáti Aurél is Dosztojevszkij 

személyiségét a körülményeiből meghatározottnak láttatja. „Dosztojevszkij élete olyan, mint 

legszerencsétlenebb regényhőseié” [305.] Kárpáti Aurél írásában védelmébe vette 

Dosztojevszkijt, és több olyan kifejezést is használt vele kapcsolatban, mely finomítottan 

ugyan, de törekedett a valóság érzékeltetésére. Dosztojevszkij hite misztikus sugallatként, a 

„pokol” képe pedig földi dimenzióban értelmeződött („Éppúgy a misztikus sugallatok, mint a 

reális élet, főképp a földi pokol gyötrődő világának költője”). Szerepeltek még a szövegben a 

lelki alvilágban élő démonok, de nem valóságosan, hanem álom szintjén, annak igazolására, 

hogy Dosztojevszkij megelőzte Freud álomelméletét. Az inkrimináltnak tekintett szavakkal – 

melyek a későbbiekben (pl. a hatvanas évektől kezdve) viszont egyre gyakoribbá váltak – 

ekkor még ritkán találkozunk az értékelő szövegekben, ilyenek: pl.: „szellemi”, „Jézus”, 

„démonok”, „hit-hitetlenség”, „megváltás” kifejezések. Viszont megjelent a korabeli pozitív 

jelentéskörbe tartozó szavak használata, melyek hangsúlyozása alkalmas volt Dosztojevszkij 

mentegetésére („megalázottak iránti részvét”, „szíve a népé maradt”).
458

  

Általában kijelenthető, hogy idegenül és értetlenül, némely esetben ellenségesen 

viszonyultak a Dosztojevszkij kései műveiből áradó egyfajta misztikussághoz vagy az 

evangéliumi hithez, mely megnyilvánult abban is, hogy pl. a Bűn és bűnhődés Epilógusának 

jelentőségét egyáltalán nem hangsúlyozták. Kárpáti Aurél szövegében mintha egyfajta inga-

mozgás jelenne meg: először kedvezett volna a hatalom akkori véleményének (miszerint 

Dosztojevszkij realistának tekinthető a számukra értékelendő társadalomábrázolásai miatt), 

majd egy másik állítással finomítottan ugyan, de szembe is szállt volna az előzőekkel. Ez jól 

látható a következő szószerkezetekben: Dosztojevszkij „realistának vallotta magát, s valóban 

az is”, de olyan, aki „a valóságot látja a legvalószínűtlenebbnek, a legfantasztikusabbnak”.  

Kárpáti Aurél a Bűn és bűnhődés című regényt tartotta a legzártabb, legművészibb 

gonddal megszerkesztett regénynek. Raszkolnyikovval kapcsolatban megemlítette a 

meghasonlottság problémáját, a lélek megosztottságából fakadó hitbeli harcát, ahol a főbb 

feszítőerő a megváltás vágya. (A Bűn és bűnhődés magyarországi megjelenése után az 

elemzések inkább csak Raszkolnyikov alakjának, lélektani ábrázolásának boncolására 

korlátozódtak.) Kárpáti konklúziójában az író tehetségét Shakespeare-éhez hasonlította, mely 

ritka dicséretnek tekinthető a korban. Emellett az írót egyrészt az evangéliumi jóság 

megbocsátó, rezignált hívőjének tartotta, akinek „Megkötöttsége annyi, hogy ő még az egyes 
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emberek megváltásától várta a társadalmi megváltást”, másrészt lángelmének nevezte, igaz 

ezt a betegségre, szenvedésre, gondokra való utalásaival vélte igazolhatónak. 

4.3.4. Fehér éjszakák (Bóka László utószava) 

1956-ban a Fehér éjszakák kiadását az író halálának 75. évfordulójára jelentették meg. 

A kötetben szerepelnek még A játékos, A szelíd teremtés, Marej muzsik, Szegény emberek, 

Sztyepancsikovó falu és lakosai című elbeszélések, kisregények. A mintegy tízoldalnyi 

utószót Bóka László írta, akinek nevéhez a marxista ideológia irodalomkritikai koncepciója 

alapján megírt kommentárok fűződnek. Az irodalmi lektűr szerepét betöltő, 1948–1955 között 

hatalmas példányszámban kiadott partizánregények értelmezéseinek sematikussága 

nyomokban fellelhető kommentárjaiban, melyekben az is nyilvánvaló, hogy szerzőjük 

rendelkezik irodalmi műveltséggel. 

Bóka László elő- és utószavaiban az orosz kritikai realizmus jelentős mesterének 

nevezi Dosztojevszkijt, de végletes hibájának tartja a forradalmi úttól való visszarettenés 

mellett, hogy „a misztikus orosz lelkiség hirdetőjeként Dosztojevszkij az istenkeresés 

semmibe vesző útjának vándora” volt. Dosztojevszkij új eszménye „a nyomorúságtól 

elgyengült, alkoholmámortól és templomi tömjénfüsttől tántorgó passzív orosz paraszt 

mitikus és hazug eszménye, aki nem lázad, hanem bután meghajlik az isten alkotta társadalmi 

rend előtt…” [555.] Dosztojevszkij nagyságát egyedül az emberábrázolásban, 

stíluskészségben és alkotóerőben ismerte el, illetve a társadalom, a kapitalizmus 

embertelenségének ábrázolásában, a lélektani elemzés kompozíciójában, de összességében 

Dosztojevszkijt a megtévesztés veszélyes eszközeként láttatják, mivel társadalombírálatát 

szerintük ugyanaz teszi hatásossá, mint ami „reakciós” nézeteit veszedelmessé, melyet fokoz 

„megjelenítő erejének” hatásossága, stílusa, az alkotások: „a torzítás, az eszelős kancsalság, 

butító misztifikáció példái”. Dosztojevszkij szerinte jól meglátott problémákat, de nem tudta 

helyesen értelmezni azokat, kiutat nem tudott mutatni a számukra elfogadhatatlan hit útján 

kívül („a hit ingoványba vezető lidércfénye”). Bóka László véleménye alapján (Lenin szavait 

követve) amikor az uralkodó osztályok a tömegek forradalomba sodródásától tartottak, akkor 

adattak ki Dosztojevszkij műveket orvosságként vagy kábítószerként, melyek a mindenbe 

belenyugvást hirdető, a szenvedés megtisztító erejéről prédikáló misztikus Dosztojevszkijt 

népszerűsítették. 

Bóka László Dosztojevszkij egyetlen kiegyensúlyozott időszakának a korai 

művészetét tartja, mert ekkor keletkeztek a „forradalmi demokratikus” eszmeiségű művek. 
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Indoklásában megemlíti a szerző, hogy a Szegény emberek, Proharcsin úr, Fehér éjszakák 

(„harmonikus, áradóan elemi erejű”), Sztyepancsikovó falu és lakosai („a meglelt út ironikus 

derűje”), A játékos („kapitalista társadalombírálat, egyenes vonalú koncepció, egyértelmű 

emberábrázolás”) című Dosztojevszkij-művek a kapitalizmus válságát realista módon 

mutatják be. Szerinte hiányzik az alkotásokból a társadalmi válságra való válaszadás, de 

legalább nem mutatnak „álutat a misztikus ábrándok felé”, mint a későbbi alkotások (pl.: A 

Karamazov testvérek című regény, mely nemcsak ideológiai szempontból elítélendő, hanem 

még szerkezetileg befejezetlen is). A Karamazov testvérek befejezetlenségének kritikai 

hangvételű hangoztatása szintén jellemző a korai Kádár-korszakban. 

Bóka László az utópista Petrasevszkij kört értékeli Dosztojevszkij ideológiai csúcsa 

gyanánt, az utána következő büntetés, a szibériai kényszermunka és fogság megtörte a 

„gyenge idegzetű fiatalembert”, és már a megkezdett, realista útra való visszakanyarodás nem 

járt sikerrel. A „reakciós”, szlavofil folyóiratok, játékszenvedély „a kapitalista társadalom 

emberének haláltánca”-ként határozódik meg Bóka kommentárjában. 

A „forradalmi” Csernisevszkijjel történt szembefordulást a haladás megtagadása miatti 

morális és filozófiai lesüllyedésként értelmezték a Dosztojevszkij művészetét szélsőségesen 

megközelítő kommentárok. Az író életét és munkásságát a világirodalom legképtelenebb 

folyamatának értékelték, melyet csak „az esztelen ellentmondások öngyilkos társadalmi 

rendje, a kapitalizmus hozhatott létre”, mert a hősök sérültek, mind eszelősök, a látomások 

megszállottjai, a meghasonlott lelkek, akiket Dosztojevszkij „az emberalatti világ iszapjában” 

ábrázol. Lukács Csernisevszkij elődjének tartotta Belinszkijt és harcostársának 

Dobroljubovot, akiket a forradalmi (marxista) kritika megalapítóinak nevez. Lukács György  

Csernisevszkij és Dobroljubov kritikusi munkásságát értékelve állapította meg, hogy 

Puskintól Tolsztojig az orosz irodalom jelentős alkotói úgy élnek az utókor emlékében, ahogy 

őket a nagy orosz kritikusok (Csernisevszkij, Dobroljubov) fellépésükkor jellemezték.
459

 

4.4. Az 1960-as években kiadott Dosztojevszkij-művek elő- és utószavainak 

vizsgálata  

A fejezet megkísérli felfedni az orosz író műveinek 1960-as évekbeli 

recepciótörténetét az elő-, utószavak vizsgálatán keresztül, különös tekintettel a Kádár-

korszak külpolitikai – irodalompolitikai függőségeinek rendszerére. A különféle 
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Dosztojevszkij-művek kiadásait tudatos választás eredményének tekinthetjük, a kiválasztás 

mechanizmusának folyamatosan változó tendenciái, a kiadások példányszámai korrelálnak a 

korszak irodalompolitikájának alakulásával. A fejezet keresi a politika számára eszményített 

realizmus és az orosz irodalmi alkotások kiválasztása és értelmezése között fellelhető 

kapcsolatokat, illetve annak az újjáéledő nagy irodalmi hatásnak az okát, melyet 

Dosztojevszkij az 1920-30-as évek után az 1960-as években gyakorolt a szellemi életre. 

Magyarországon 1957-től kezdődően lassú fokozatossággal adták ki Dosztojevszkij 

egyre több művét, az 1960-as évek elejétől pedig elkezdődött – az 1920–30-as években 

tapasztalt Dosztojevszkij-reneszánszhoz hasonlóan – az orosz író műveinek újrafelfedezése, 

újraértelmezése. Az értelmiség Dosztojevszkijre való rátalálása, az író művei iránti 

szenvedélye jelezte azt, hogy Dosztojevszkij művészete ismét adekvát művészetté vált az 

1960-as évek első felére. 

4.4.1. Az 1960-as évek irodalompolitikájának hatása Dosztojevszkij műveinek 

értékelésére 

Az 1950-es és 60-as évek fordulója a Dosztojevszkij-művek értékelésében és így a 

kiadásokban is fordulópontot jelentett. Az irodalom céljairól és feladatáról vallott 

alapkérdésekben megszűnőben volt a korábban erőltetett, kikényszerített irodalmi egység.  Az 

újrakiadási és fordítási hullám következtében többféle Dosztojevszkij-művet jelentethettek 

meg a Szovjetuniót követve Magyarországon is, melyek során az 1956-57-es új, orosz kiadást 

használták. A kiadások példányszáma átlagosan 10 000 és 20 000 közé tehető, szemben a 

korábbi évtized átlagosan 10 000 körüli adataival.
460

 „1966-ban orosz és szovjet szerzőktől 

140 mű 1535800 példányban, 1970-ben 127 mű 1126500 példányban, 1971-ben 130 mű 

1729400 példányban”
461

 jelent meg. 

Az 1960-as években a baráti államokkal kötött közös kiadási program keretében 

Budapest mellett rendszeresen adtak ki magyar nyelven Dosztojevszkij-műveket Pozsonyban 

(Bratislava), Ungváron (Uzsgorod) és Bukarestben. 1956 után a szépirodalmi művek – 
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különös tekintettel a világirodalmi alkotásokra – a legtöbb esetben az ideológiai tisztánlátást 

segítő, vitatkozó, helyretevő célzatú, a kiadó szándékát védő elő- és utószavakkal együtt 

jelenhettek meg. Mint korábban említettük, oly mértékben vált általános gyakorlattá az 

irodalompolitikai funkciót betöltő utószavak írásának gyakorlata, hogy nemcsak az ideológiai 

szempontból problémásnak minősülő műalkotásoknál alkalmazták, hanem a politikailag 

közömbösnek tekinthető művek, például a világirodalom klasszikus alkotásai is értelmező 

jellegű, kísérő szöveggel együtt jelenhettek meg. 

Az utószók írásának célja az – említett az irodalompolitikai kényszerek mellett – 

főként ismeretterjesztő jellegű volt,
462

 bár hangsúlyozni kell, hogy a Kádár-korszakban az 

1960-as években írt kísérő szövegek tekinthetők a leginkább irodalomértelmező jellegűnek, 

terjedelmük az 1950-es években keletkezettekhez képest hosszabbodott, megjelenhettek a 

művek kapcsán az árnyaltabb vélekedések, az értelmezések pedig mind inkább tudományos, 

esztétikai, elemző nyelvezeten íródtak. Az 1930-as évekhez hasonló mértékű érdeklődés 

nyilvánult meg az orosz irodalom iránt az 1960-as években általában véve, de különösképpen 

Dosztojevszkij tekintetében figyelhető meg nagy változás a korábbi évtized vélekedéseihez 

képest, mely összefüggésben állhat azzal, hogy a hatvanas évek elején már jelentkező 

gazdasági válságjelenségek kultúrában – mindig korábban – érzékelhető előszele jelenik meg 

a Dosztojevszkij-művekhez írt elő-utószavak szellemiségében. A fiatalabb értelmiségi 

nemzedék az egzisztenciálisan élhetőbb élet megteremtéséért folytatott küzdelmében 

segítségül hívta Dosztojevszkij műveit, s azok új értelmezéseit, melyek kontinuitást mutatnak 

az 1920–30-as években írott elemzésekkel. A differenciáltabb szemlélet megvalósításában az 

orosz irodalomnak, ezen belül Dosztojevszkij műveinek nagy jelentősége volt.  

Az 1960-as évek elején újrainduló Dosztojevszkij-kultusz kezdetén a kritika még 

ingadozást mutatott az író művészetének megítélésében, s az ekkor íródott értelmezések 

szemléletmódját vizsgálva négy nagy irányt különböztethetünk meg. Az új, pozitív 

értékítéletű és esztétikai, filozófiai szempontból értő kritika megjelenése A Karamazov 

testvérek 1959-es kiadásának Sőtér István írta előszavához, Fehér Ferenc A játékos címmel 

megjelent válogatott elbeszéléseket tartalmazó kötetében levő értelmezéséhez, de leginkább A 

félkegyelmű 1960-as kiadásának Török Endre alkotta utószavához köthető. Az 
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újdonságértéket fokozta, hogy az említett művek az 1950-es években nem jelenhettek meg 

Magyarországon. A Sőtér István készítette kísérő szövegek akadémikus jellegűek, az 

egyetemes kultúra, világirodalom kincseit értéknek tartó, humanista szellemiségűek, 

melyekben esztétikai, eszmetörténeti, filozófiai és regénypoétikai kérdések egyaránt 

felmerültek. A Török Endre írta, szellemében úttörő jellegű értelmezések tükrözik alkotójuk 

filozófiai, vallásbölcseleti, esztétikai és etikai szemléletmódját, az örökkévalóság távlatát, 

melynek alapja keresztény antropológiája és erkölcsfilozófiája. Fehér Ferenc írásai a 

marxizmus esztétikáját megreformálni próbáló, Lukács Györgyöt követő iskola újító 

szándékait láttatják. A fiatalon elhunyt Forgács László írásai ötvözik főként Sőtér István, de 

részben Török Endre írásainak szemléletmódját. A kamasz 1960-as kiadása Bóka László 

kritikájával még az 1950-es évek szigorú irányzatosságot követte. 

4.4.2. A kamasz (Bóka László előszava) 

A kamasz című regény 1960-as kiadásához írt Bóka László-féle rövid terjedelmű 

utószó fogalmazta meg talán a legelítélőbb vélekedést az ekkoriban megjelent értékelések 

közül
463

. Már az utószó címe („A kamasz és a Dosztojevszkij – kérdés”) jelzi a szerző negatív 

értékítélete mellett a téma megkerülhetetlenségét. Mindamellett, hogy Bóka László ezt a 

regényt tartja Dosztojevszkij utolsó nagy alkotó korszaka legkiegyensúlyozottabb művének, 

kijelenti, ez a „végletek Dosztojevszkijének labilis egyensúlya”. Az első narratológiai 

megjegyzések sok év után itt fogalmazódnak meg újra (például a regény formájáról: vallomás, 

fiktív én-regény forma), emellett általánosnak mondható a politikailag hitelesítő célzatú 

hivatkozások használata. Dosztojevszkij még (az 1950-es években megszokotthoz hasonlóan) 

értelmezési oppozíciók kereszttüzében áll, de Krisztus Dosztojevszkij műveiben betöltött 

szerepe már védelem javára felhasználhatónak tűnik: „azért kellett Dosztojevszkijnek 

Krisztus, hogy a szocialista igazsággal való kapcsolata fennmaradjon”. 

A kamasz című regény negatívumaként a következők jelennek meg: nincs jövőbe 

világító eszméje és emberségesen fejlődő hőse, ezért nem tud a szlavofil messianizmusa által 
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a válságból kiutat mutatni, pozitívumaként fogalmazódik meg: a „haladó” eszmék elleni 

elfogult gyűlölet hiánya, a kapitalista világ válságának árnyalt társadalmi körképe, melyet 

Dosztojevszkij szinte egyetlen értékének tartottak.
464

 Az írók kötelességének tekintették a 

társadalom ábrázolását, melyek szükségszerűen a „realista” regényeket eredményezik, melyek 

a leginkább becsült prózai alkotások. Vélekedését a szinte kötelezően idézett, szovjet 

irodalmár Jermilov
465

 szavaival is alátámasztatja: „A bomlás – a regény nyilvánvaló fő 

gondolata…A társadalom kémiailag felbomlik.” S mivel ez a kapitalizmus felbomlásával 

könnyen azonosítható, ezért számukra ez a nézőpont a legértékesebb a műben („a kritikainak 

nevezett, valójában perspektívátlan realizmus egyik remeke”). Mindezt fokozza a párhuzam 

vonása a nácizmus és a polgári értelmiség kapcsolata, illetve a kamasz sorsa között (a rossz 

felismerését, ha nem követi a rossz ellen való harc, akkor, a kamasz hozzázüllik a korához). 

Bóka László utal Dosztojevszkij személyiségének meghasonlott voltára, melynek 

következményeként értékeli kora zűrzavarának megjelenítését. Tehát a kórkép 

megmutatásában elismerik tehetségét, de a kórképet csak materiális szinten értelmezik, csak a 

társadalomra vonatkoztatottan, illetve, ha az emberre is értik, akkor a sérültség oka nem 

szellemi, belső eredetű, hanem csakis a körülményekből, a társadalom kapitalizálódásából 

következhet. Dosztojevszkij viszont az emberi méltóság megsértésének tartotta a csupán 

körülményekre való hivatkozást, és az ember szabad akaratból történő választását, a 

felelősség és a szabadság terhét hangsúlyozta a döntésekben. 

4.4.3. A Karamazov testvérek (Sőtér István előszava) 

A Karamazov testvérek
466

 című regényhez Sőtér István, A félkegyelműhöz Török Endre 

készítette előszó terjedelme a korábbiaknak többszöröse (az 1950-es évekbeli 2-3 oldalhoz 

képest pl. Török Endréé 24 oldalas). Szövegük szelleme, minősége radikálisan szakít az 1950-

es évek utószó-írási szokásaival, s kontinuitást inkább az 1920–30-as évek értelmezési 

hagyományával mutat. Közös vonásuk az, hogy egyértelműen nagyra becsülik Dosztojevszkij 

műveit, többek között azáltal, hogy Tolsztoj mellé emelik Dosztojevszkij művészetét. Nem 

folytatják az életmű életrajzi, pszichologizáló megközelítésének gyakorlatát, nyelvezetük és 
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szempontrendszerük sokkal inkább irodalomtudományi, esztétikai és etikai alapelveken 

nyugszik. 

A Sőtér István írta értelmezés Dosztojevszkijt típusteremtő művészetében 

Shakespeare-hez való hasonlítása, Tolsztojjal való összevetése („a derűs nyugalom és a 

zaklatottság mestere egymás testvérei”) s Gogol „köpönyegére” való utalása („mindketten 

Gogol köpönyegéből bújtak ki”) Dosztojevszkij világirodalmi kánonba tartozását, 

életművének legitimálását hivatott bizonyítani. Az értékelés alapja a művek esztétikai értéke, 

a társadalom válságának ábrázolása, amelyben Tolsztojjal szemben Dosztojevszkij az Inferno 

látomásának, anarchia, megalázottság, megszállottság önpusztító indulatainak mestere, 

melynek oka – a már ismerős érvelés szerint – a szétbomló, demoralizálódott társadalom, 

melyben felsejlik az 1960-as évekbeli „imperialista” világról alkotott elképzelés. 

A szöveg foglalkozik Dosztojevszkij nyugat-európai befogadástörténetével.
467

 A 

második világháború után az írót misztikusnak, az orosz alázatosság hitvallójának, valamiféle 

„új kereszténység” apostolának, műveit a szenvedés evangéliumainak tekintették.
468

 

Az általános bevezető rész után következik – az eddigi előszók tipikus felépítésének 

megfelelően – az életrajzba ágyazott műismertetés. Az életút jellemzői ismerősek: az árvaság, 

szibériai tapasztalatai, betegségre való hajlama, törékeny egészsége, érzékenysége, sérülékeny 

idegrendszere, melyeknek következtében Dosztojevszkij életismeretéből hiányzik a tolsztoji 

arisztokrácia világa, az övé kisemberek, kereskedők, értelmiségiek miliője. Sőtér István ezen 

eseményekkel magyarázza Dosztojevszkij passzív belenyugvásként értelmezett hitét. Az író 

mentegetésének szándéka nyilvánulhat meg abban – a véleményünk szerint nem egyértelmű – 

gondolatban, hogy „Dosztojevszkij poklának kapuit nem Zoszima sztarec töri föl, hanem a 

forradalom.” Első olvasatban az 1950-es évek forradalmi elképzelésére vonatkozható, de az 

utószó későbbi részében tárgyalt humanizmus reménylett hatásaira is érthető. A Karamazov-

testvéreket Dosztojevszkij egyik legfontosabb alkotásának nevezte, de mivel a tervezett s el 

nem készült folytatás már Zoszima eszméinek jegyében foganhatott volna („Tehát esetleg 

ama rendkívül problematikus programnak illusztrációjaként, melyet utolsó éveinek 
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 Ennek részeként Nietzsche és Camus esetében szinte kinyilatkoztatásszerűnek tartja Dosztojevszkij 

lélektaniságának megállapítását, de Gide „action gratuite” fogalmát félreértésként értékeli, melyre bizonyíték A 

Karamazov testvérek című alkotás, melyben minden váratlan cselekedetnek megvannak a mély emberi vagy 

társadalmi indokai. 
468

 Akárcsak az 1920-as évek Nyugat-Európájában. Rejtő István írta, hogy "…a nyugat-európai Dosztojevszkij-

kritikát is befolyásoló Merezskovszkij tanulmányok nyomai lelhetők fel a "misztikus Oroszország"-ról szóló 

magyarázatokban, illetőleg Tolsztoj és Dosztojevszkij művészetének összevetésében és szembeállításában." 

Rejtő, 1985, 96-97. Ezt befolyásolhatta még többek között Lev Sesztov Dosztojevszkijt és Nietzsche-t összevető 

műve és az 1930-ban megjelent Julius Meier-Graefe Dosztojevszkij életrajza. 
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publicisztikájában kifejtett.”) ezért megjegyzi: „Ez a „tanítás” nem minden részletében 

problematikus, csak a szorosan vett „tételeiben”, melyek főként Zoszima végrendeletében 

foglaltattak.”  

Megfigyelhető, hogy a kritika hangja halkul és árnyaltabbá válik,
469

 de a témája 

ugyanaz: Dosztojevszkij forradalomellenessége és téves eszmei célkitűzései – gondolva itt az 

evangéliumokhoz való viszonyára, keresztény hitére. Sőtér István megvédi Bóka Lászlóval 

szemben A Karamazov testvérek mellett az Ördögök című alkotást,
470

 és szembefordul az írót 

beteges személyiségűnek láttatókkal.
471

 Dosztojevszkij védelmében hangsúlyozza, hogy nem 

képes szenvtelen távolságot teremteni maga és hősei között, illetve, hogy ami Gogolnál és 

Csehovnál kétségbeesett kacaj, szatíra, gúny, az nála humor és irónia formájában jelenik meg.  

Valószínűsíthetően követelmény és a védelem része egyben a Leninre való s a 

szövegbe szervetlenül illeszkedő legitimációs célzatú hivatkozás. Mindebben látható a kettős 

Dosztojevszkij-kép megnyilvánulása. Egyrészt Sőtér István szerint Dosztojevszkij eszméi 

szélsőségesen kitérnek az orosz irodalom forradalomi vonulatából, mégis Dosztojevszkij 

jellem- és lélekábrázolása, valóságképe beletartozik ebbe a folyamatba, értékelhető a kor 

számára.
472

 A védekezés mellett támadás tapasztalható korábbi elő-és utószavak tévesnek ítélt 

megállapításaival szemben.
473

 Erőteljes irányváltás érzékelhető a korábbi Dosztojevszkij 

képpel kapcsolatban: szerinte Dosztojevszkij lényege az emberi jóságba, lelki nemességbe 

vetett hit.  

A Dosztojevszkij-hősökről való vélekedése is alapvetően más, mint az 1950-es 

években: Dosztojevszkij negatív főszereplőinek nem a gyilkosokat, tékozlókat tekinti, hanem 

Szmergyakovot, vagyis akiknek a lelkük szerinte sivataggá vált, rögeszmések, gépiesek. Az 

értékelésében megjelennek az erkölcsi méltóságukat vesztett emberek kapcsán a korábban 
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 Sőtér István szembehelyezkedik Freud híres Dosztojevszkij tanulmányának következtetéseivel. Sőtér István 

szerint az apagyilkosság nem mitikus, archaikus jelentéstartalmakban gyökerezik, hanem társadalmilag jelképes 

értékűnek lehet érezni – mintha ez gesztus lenne az 50-es évek kritikái felé –, de egyben árnyalja is a problémát, 

nehogy az 50-es évek leegyszerűsítéseire lehessen gondolni. „…de nem szabad ezt sem túlzásba vinni és pl. a 

régi rend „forradalmi megdöntésének” jelentését belevinni.” 
470

 „Mégsem szabad elfelednünk, hogy az Ördögök anarchistáinak kegyetlen elítélésében nem 

forradalomellenesség vezeti. A szívtelen lázongás, a cinikus bajkeverés, az indulatok káosza, az öncélú 

gonoszság és kegyetlenség – vagyis az Ördögök aranyifjú anarchistáinak lelkülete – ugyancsak távol áll a 

forradalmiságtól”. 
471

 „Dosztojevszkijt az emberi lélek mélységeinek felfedezőjeként, a beteg és meghasonlott lelkek ábrázolójaként 

– túlságosan érzékeny, eksztázisra hajló művészként szokták emlegetni, ez igaz is, de akik művében a betegség 

mozzanatát túlontúl fontosnak, egyeduralkodónak mutatják, azok egy csalóka első benyomásnak engednek. 

Dosztojevszkij egész művészetének alapszínezete: a szeretet, a gyengédség.” 
472

 „Mert Dosztojevszkij – még ha téves eszmei célkitűzéssel is – a régi Oroszország tarthatatlanságát bizonyítja 

be, alakjai, sorsai ennek az Oroszországnak felbomlását hirdették.” 
473

 „De mindazok, akik a szocializmus égisze alól visszatekintve Dosztojevszkij világát elvetették, egyvalamiről 

megfeledkeztek. Dosztojevszkij világában… az esztelen misztikum mélyén épen él…” 
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szinte elképzelhetetlen szavak idézőjelben: „démoni”, „ördögi erő”, de még hiányzik az a – 

Török Endrénél már meglevő – gondolat, hogy ez a pusztító lehetőség mindnyájunkban 

megtalálható.  

A „realista-regény” problematika árnyalódik: nagyobb a távolságtartás a 

„Dosztojevszkij mint realista író” kategóriával (a Karamazov testvérek sorsáról írtakban nem 

a társadalombírálatot tartja fontosnak, hanem az egyéni sorsokban bekövetkező változásokat), 

ennek ellenére a realista jelző használata Dosztojevszkij legitimációjához segít hozzá.
474

 

A bűnfogalom is változáson ment keresztül. Dosztojevszkij hőseinek bűnösségérzetét 

rokonítja Tolsztoj és Turgenyev alakjaiban lejátszódó folyamatokkal. Ivan alakját összeveti az 

Ördögökbeli Kirillovéval, érvelése hasonlítható Újszászi Kálmán cikkében
475

 foglaltakhoz, 

vagyis ha nincs halhatatlanság (Újszászinál Isten), akkor nincs erkölcs sem, és mindent 

szabad. Sőtér István értelmezése lélektani szempontú, Ivan drámájának azt tartja, hogy az 

Inkvizítor „emberszerető” cinizmusát éppannyira kevéssé tudja elfogadni, mint Aljosa 

álláspontját. Ivan alakjában az orosz értelmiség egy részének helyzetének érzékeltetését látja, 

de a helyét nem lelő lázongás még nagyon is távol áll szerinte a forradalomtól, a kórképet, a 

„látleletet” Dmitrij és Ivan sorsa képezi, az író tanítása Zoszima és Aljosa
476

 alakjában 

testesül meg.  

Az orosz út gondolata Sőtér István szerint nem szélsőséges nacionalizmus, hanem 

utópikus, rajongó ábrándosság, ahol a tiltakozás egyfajta bezárkózássá válik. S csak ennek 

kapcsán jelenik meg és itt is csak zárójelben, hogy a XIX századi eszmék bírálata 

Dosztojevszkijnél misztikus, „evangéliumi színezetű”. A regényekben Dosztojevszkij 

kereszténységét humanista nevelő célzattá finomítja, amely szerinte képes megtisztítani az 

erényt a bűntől. Valójában az utószó írójának humanizmusa nyilvánul meg abban, hogy el tud 

képzelni olyan társadalmat, melyben az emberek már nem eredendően bűnösök, ahol a fiatal 

nemzedék tagjai, Kolja és társai már a karamazovi bűnöktől mentes Oroszországot testesítik 

meg.  A jövőkép a testvéresülés eszméje, mely a kor szocialista ideológiáinak elképzeléseihez 

                                                           
474

 A Karamazov testvérek című regény realizmusán a lélek legmélyén létező erők és erények diadalra juttatása, 

a bűnök, a ziláltságok, önzések alatt sértetlenül maradt humánumot, mint az emberlét végső lényegét érti. 

Véleményünk szerint nem biztos, hogy a bűnök súlya alatt sértetlenül tud maradni humánum, s az sem biztos, 

hogy végül a humánum győz az emberben. Sőtér István szerint Dosztojevszkijt azért lehet tekinteni az emberi 

lélek egyik legnagyobb ismerőjének, mert ehhez – a szerinte humanista – alaphoz el tudott jutni, pedig az író 

pontosan látta, hová tud jutni az ember az Isten nélkül megélt világában.  
475

 Újszászi Kálmán: Dosztojevszkij. In: Orosz Írók Magyar Szemmel III. 1989, 471-480. Gondban lét és a 

feltámadásban való lét mint az ember lehetséges állapotai a témája a cikkének. 
476

 Aljosa azért kedvesebb szereplő számára Zoszima sztarecnél, mert Aljosából hiányzik a „kenetesség és a 

misztikum”. (Bár A kánai menyegző című fejezetben foglaltaktól – gondoljunk a fényszimbolika jelentéseire – 

nem áll távol a misztika.)  
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kapcsolható. Sőtér István véleménye szerint Dosztojevszkij alakjait testvéreknek érezzük, és 

tanainál, eszméinél többet, maradandóbbat közöl velünk ez a testvériség, mert az író vágyát 

fejezi ki az egész emberiség testvéresülése iránt. De a két testvériség értelmezésé között nagy 

különbség van. Nem vagy nehezen eldönthető eme írás esetében, hogy szerzője valóban így 

gondolta-e, amit írt, vagy azért alkalmaz egyes témáknál egyszerűsítést, hogy Dosztojevszkij 

alakja, művei nagyobb elfogadást élvezhessenek a közéletben. 

4.4.4. A félkegyelmű (Török Endre utószava) 

A második világháború után megjelent Dosztojevszkij-kiadások közül először az 

1960-ban megjelent A félkegyelmű tartalmazza az első olyan utószót, amely esztétikai és 

filozófiai, személyiség-lélektani szemléletmódja és nyelvezete alapján a legkiemelkedőbbnek 

tekinthető, s az első kiadás 1945 után, amely (az 1950-es években írottakhoz képest) hosszú 

terjedelmű utószó mellett alapos jegyzetapparátust is magában foglal (Scher Vera 

munkája).
477

 

Török Endre szemlélete kontinuitást mutat az 1930-as évek Dosztojevszkij 

értelmezéseivel, különösképpen Laziczius Gyula, Újszászi Kálmán, Vatai László írásainak 

szellemiségével
478

, nem egyértelmű igazságot hirdet, s az említett kérdésekre nem kívánja a 

szocializmus már meglevő válaszait adni, hanem érzékelteti a probléma bonyolultságát. 

Szóhasználata teljesen új az előző értékelésekhez képest: a tudományos, esztétikai, filozófiai 

nyelvezet ötvöződik a személyes érintettséggel. Török Endre nagy szellemi intenzitású, 

dialogikus személyiség, karizmatikus egyéniség volt, zavarba ejtő kérdéseiben, látható 

valóságon túlmutató szavaiban foglalkozik a lelkiismeret felett ható erő, közös emberi lényeg, 

tételezett erkölcsi középpont, a szabadság korlátai problematikájával az orosz regények 

elemzése kapcsán.
479

 Írásai, előadásai többek között az ember az evilágban (a „technikai 
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 Jegyzetek közlését a kiadók szándékai határozták meg. 
478

 Újszászi: Dosztojevszkij. In: Orosz írók magyar szemmel III. 1989, 471-480. Laziczius Gyula: Dosztojevszkij 

fejlődése. In: I.m. 296-312. Vatai László: Dosztojevszkij. A szubjektív életérzés filozófiája. A Magyarországi 

Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 1992. 
479

 „Kiváló, nagy tehetségű gondolkodó és előadó volt, szuggesztív egyéniség, aki hihetetlen koncentrációval, 

intellektuális erővel tartotta kezében a folyvást lényegre törő gondolatmenetet. Egyéni módon, de mindig 

közérthetően fejezte ki magát, az irodalom- és történettudomány, a filozófia és az esztétika, a logika és a 

retorika, sőt olykor a teológia eszköztárára támaszkodva. A legfelsőbb szintézisét adta ezeknek a 

tudományoknak valamennyi óráján. Sajátos, egyedi nyelvében és fegyelmezett, kiforrott szóhasználatában a 

transzcendencia utáni vágy és szomjúság fogalmazódott meg, sokszor anélkül, hogy Isten nevét kiejtette volna.” 

„Az Istenemberről, az áldozatról vagy a szabadság fogalmáról olyan szenvedélyesen beszélt, mintha mindennek, 

életünknek is, tétje volna… Az 1990-es években nem lett sem pragmatista, sem nihilista, az intézményesített és 

minden áron propagált létfelejtésben ő egyre csak emlékezni akart, de ez talán egyre lehetetlenebbnek és 

értelmetlenebbnek tűnt.” Török Endre nem egyféleképpen és nem egyszer próbált ezekre a kérdésekre választ 
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civilizációban”) való, Istenhez, a felebarátaihoz és önmagához mért helyzetét, az ember 

sorsát, az emberi szabadság kérdését, „önalakítását” és felelősségét kutatják. Pontosítja a 

Dosztojevszkij – realizmus problematikát azáltal, hogy megkülönbözteti az orosz realizmust a 

többi országban megjelentektől, s végigtekinti az orosz irodalmi előzményeket (a puskini-

gogoli út különbségei), vállalja Gogol realizmusa kapcsán, hogy nála nem a szépség, hanem a 

groteszkbe hajló rút nyűgöz le. Megállapítja, hogy a klasszikus orosz irodalomban, minden 

más egykorú realizmust túlszárnyalva nyilatkozik meg a világot szakadatlanul alakító és 

önmagát kereső ember vallomása, az ún. „felesleges emberek” kategóriáját a 

személyiségkeresés hívja életre, a nemesi életforma csődje, a kor tehetséges, de elvetélt 

fiatalságának kérdései az értelmiség helykereső próbálkozásait mutatják, akik végül nem 

találnak igazi eszményekre. 

Kijelöli az író szellemi helyét saját korának gondolkodóihoz képest,
480

 Dosztojevszkijt 

önanalizáló hajlamú, szubjektív egyéniségnek tartotta, akinek epileptikus alkata a szeretet és 

gyűlölet végleteihez kötözte, analitikus lényében a gyermek – álmodozó – őrült ölelkezett. 

(„…ismeretlen vizek mélységei felett lebegett…”).  

Magyarországon a második világháború utáni időszakban ő ír először a nőalakok 

szerepéről, típusaikról Dosztojevszkij regényeiben. Szonyát testetlen lénynek tartja, aki belső 

szépséggel rendelkezik, és az életét áldozza fel, ezáltal szemben áll Raszkolnyikovval, aki 

mások élete árán akarja megváltoztatni az embereket. Dosztojevszkij eszményének Miskin és 

Aljosa alakját tartja, akik szemben állnak a Raszkolnyikov képviselte típussal. A kor 

materialista ideológiájának ellenére közli Török Endre, hogy az eszményi hősök tudata nem 

konkrét, társadalmi osztályokhoz fűződő élmény, mint a tolsztoji hősöknél, hanem az 

emberiség gyötrelmeinek heroikus átvállalása ez, olyan mélységekből ered, ahol a fájdalom és 

öröm már találkozik, ahol a lélek az álom és valóság rejtett kapcsolatát idéző éteri 

„anyagtalanságban” lebeg.  

Az ideológiai oppozíció folytatódik abban a nagyon fontos és a korban újdonságnak 

számító kijelentésben, hogy a felelősség a rosszért egyetemes. Tehát nem a nyomor, a 

körülmények vagy egy társadalmi csoport a felelős: „A Karamazov vért – mint minden ember 

vérét –megfertőzte a gonoszság, az „ördögi” benne is ott leselkedik. Szemébe kell nézni a 

                                                                                                                                                                                     

adni: életműve bizonyos értelemben nem más, mint az ezekre az alapvető kérdésekre adott felelet-kísérletek 

gazdag együttese. Mindkét idézet lelőhelye: http://www.vigilia.hu/2006/4/havasi.htm, 
480

 „Tolsztoj írásai nyomán elterjedt a közösségben való erkölcsi megújhodás eszménye, az előbbi materialista 

módon folytatott próbálkozások után (radikális írók: Csernisevszkij, Nyekraszov, Scsedrin), Tolsztojnál 

idealisztikusan, az ember belső, öntökéletesítő munkájában és „őskeresztényi szocializmusban” látja a 

felemelkedés útját.” 

http://www.vigilia.hu/2006/4/havasi.htm
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démonoknak, s jót hirdetni a világban.” Török Endre írásában – szembehelyezkedve a 

korábbi, Dosztojevszkij hitét humanizmussá szelídítő gondolatokkal – az evangélium üzenete 

fogalmazódik meg, melyben minden gonoszság, fájdalom a szabadítóért kiált, s a démonok 

kifejezés már valóságos értelmet kap azáltal, hogy elmarad az idézőjeles használat. Szerinte 

Raszkolnyikovot az értelemtől az erkölcsi tudat felé vezető úton cipeli a lelkiismerete, ahol 

nem az értelem, intellektus hoz szabadulást. A megváltozott Raszkolnyikov és Aljosa az 

érzéki léttel szemben a „tudatfeletti”, „isteni” világból kapott válaszok szerint igyekszik 

rendezni az életét. 

Rövid életrajzi összefoglaló után Török Endre a kor gondolkodásával 

szembehelyezkedve leírja, hogy a társadalom valójában eltorzult teremtmények halmaza, de 

az emberben rejlik a szentté válás lehetősége is. Dosztojevszkij Török Endre szerint a 

szeretetet és a gonoszságot természetfölötti erők játékszerének tartja. Sőtér Istvánhoz 

hasonlóan a tébollyal való ismerkedés és érzékenység következményeinek tartotta, hogy a 

világirodalomban elsőként Dosztojevszkij tárta fel az affektusok és az ösztönök sötét, 

kaotikus rendszerét 20-25 patologikus jellemet megrajzolva. Az író az értelem alatti szinten 

vélte megtalálni a szellemi és erkölcsi eltévelyedések forrását, a rációt is megszálló 

„démonok” lakóhelyét, amelyek Raszkolnyikovot, az individualista lázadót gyilkosságba, 

másokat, az aljas szörnyeteg, figurákat, mint Szvidrigajlov, az öreg Karamazov, az állati lét 

felé, a szadista érzékiségbe kergetik. Az értelem és az értelemalatti világ küzdelme Török 

Endre szerint Ivan Karamazov és az ördög beszélgetésében kapja a legélesebb fényt: „az 

ördög Ivan ösztön énje”, Ivant modern ateista főnek, Isten elleni lázadónak nevezi. 

Dosztojevszkij világirodalmi nagyságát abban látja, hogy a tébollyal érintkezve, az arányokat 

nem ismerve először hoz hírt az emberi lélek mélyéről.  

Török Endre a korban szinte elsőként Miskin alakjában nem a humanizmus diadalát 

látja, hanem a rendkívüli tudású és érzékenységű ember képét, aki a klinikai esetté válás 

határán mozog, de még így is Miskint Dosztojevszkij legharmonikusabbnak tetsző jellemének 

nevezi, mert a tudatfelettiből, s nem az alattiból jön. Miskin az értelemmel szemben 

alulmarad, nem adhat választ a kétségekre, mert benne nincs kétség (?), a „tudatfelettibe” 

vetett hite nyújt számára boldogságot. Vele szemben Rogozsin az állati féktelenséget 

jelképezi, a testi vágyakozást, ahol nincs morális szabály, s akiben csak ritka pillanataiban van 

bűnbánat. Szerelmi kielégületlenségét a gyilkosság kéje oldja fel (feloldja?). Nasztaszja 

Filippovna egyszerre bűnös és áldozat, nem tud határozni, büszkesége elhárítja a részvétet, 

átlépte a határokat, megismert valamit az erkölcsi igazságból, de nem tudott aszerint élni, 
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elragadta az „alvilág”. Török Endre hangsúlyozza Miskin felelősségét abban, hogy nem 

akadályozta meg az általa fakasztott tragédiákat, mivel az etikus lázadás belső 

ellentmondásossága abban rejlik, hogy a tragikum élménye nélkül Dosztojevszkij szerint az 

ember sem önmaga, sem az „isteni lét” megértéséhez sem jut el.  

Török Endre árnyaltan ábrázolja Dosztojevszkij társadalomhoz való viszonyát.
481

 

Szerinte Dosztojevszkij kapitalizmusellenessége európai tapasztalatból, a nyugati 

individualizmus negatív hatásaiból származik, s ezért elítéli a kapitalista életformára 

felesküdött orosz liberálisok elképzeléseit, de elítéli a társadalmi forradalom gondolatát is, 

mert Dosztojevszkij szerint az önkénynek, a pénz mindent megvásárló kíméletlenségének 

nem lehet „anyagszerűen” ellenállni, minden erőszak újabb erőszak fellángolásába ível át (pl. 

Ördögök), ezért csak isteni szeretettel lehet kiirtani a rosszat. Ennek kapcsán megtalálható a 

kötelezően idézendő Jermilovtól az Ördögök című alkotást ócsárló
482

 idézet kommentár 

nélkül.  

Dosztojevszkij forradalomellenessége kérdéskörhöz több magyarázattal találkozunk. 

Török Endre szerint Dosztojevszkijnél kettős lázadás képe bontakozik ki: az etikus hős az 

erkölcsi érték-rendszer felől ítéli el a konvenciókat, míg a megbolydult ösztön-ember a 

közösségi lét szabályait rúgja fel. Kritikai megjegyzés a művészi kidolgozottság gyengeségére 

(bőbeszédű, néhol egyenetlen stílus, a szerkezeti arányosság hiánya) vonatkozik, mely az író 

szubjektív alkatából és az önkontroll iránti érzéketlenségéből fakadhat, ennek ellenére 

kijelenti: a regény egyértelműen szuggesztív erejű. 

4.4.5. Dosztojevszkij elbeszélései (Fehér Ferenc utószava) 

Fehér Ferenc az 1960-as években – Lukács György szellemi műhelyébe tartozó 

gondolkodóként – képviselt alternatív, egyben autentikusabb marxizmusértelmezésében, 

reformnézőpontú politika-, művészetfilozófiai írásaiban szembeszállt a korabeli, hivatalos 

marxista elképzelésekkel,
483

 írásai máig érvényes megállapításokat is tartalmaznak.
484
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 Török Endre megjegyzi, hogy mivel A félkegyelmű című regényben hangsúlyosabb a társadalmi valóság 

ábrázolása, a külső világ jellege, az 1860-as évek orosz életének elviselhetetlensége, emiatt érthető, hogy a 

szovjet olvasók legszívesebben ezt a művet olvassák, filmváltozat is ebből készült Dosztojevszkij emlékére. 
482

  „az Ördögök éppen azért rágalmazó gúnyirat, mert Sztavrogint, Verhovenszkijt, Liputyinokat 

Dosztojevszkij… alamuszi módon igyekszik összekapcsolni az akkori Oroszország legjobb, leghaladóbb 

elemeivel.” Jermilov, 1959. 
483

„A realizmust, mint a marxista esztétika középponti kategóriáját értelmező, azt ágazati esztétikában 

érvényesítő, marxista filozófusok, esztéták (például Almási Miklós, Hermann István, Mészáros Vilma, Zoltai 

Dénes stb.) mellett vannak, akik esztétikai szemléletben közel állnak ugyan ehhez, de egyes kritikusi vagy 

teoretikus megnyilvánulásaikban gyakorlatilag feladják a marxista esztétikai szempontokat…(Ilyen 

megnyilvánulások olvashatók a marxista filmtudomány erősítésére létrehozott, de ezt a feladatot az utóbbi 
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Dosztojevszkij elbeszéléseihez írt tanulmányában összefoglalóan foglakozik az addig 

kevésbé értékesnek tekintett elbeszélésekkel, írása oppozicionális szerkesztésmódú. Annak 

ellenére, hogy Dosztojevszkij elismertetésének egyoldalúsását jelzi a novellák ilyen mértékű 

elhanyagolása
485

, elismeri, az író határtalan műfajokra törekedő egyénisége a regény 

viszonylagos teljességében jobban kifejeződhet. A novellákat sajátosan formátlannak 

nevezi,
486

 mivel Dosztojevszkij mindenütt felbontja lírai kitörésekkel, gondolati 

monológokkal az elbeszélés arányait, egy szál következetes végig vitele helyett motívumok 

sokaságát szerepelteti, melynek következtében a csattanós szerkesztésmód is fellazult. A 

novellák formai megoldásai a regények eszközeivel bővülnek ki, ezért Fehér Ferenc szerint az 

elbeszélésekre joggal lehet alkalmazni a kisregény megnevezést (vagyis a műfaji kategóriákba 

sorolást nem terjedelmi okok indokolják). A Cudar história, a Sztyepancsikovó falu lakosai 

esetében kritikai realista elbeszélésekről van szerinte szó, de A játékos, a Feljegyzések az 

egérlyukból, A szelíd teremtés, Örök férj alkotások formátlanságának, szabálytalanságának 

okát Dosztojevszkij – a még ki nem kutatott problémák megragadását szolgáló – merész 

előretöréseiben látja.  

Fehér Ferenc – Belinszkij álláspontját elfogadva – A háziasszony című elbeszélést 

egészében elhibázott alkotásnak tartja,
487

 mivel Dosztojevszkij új életjelenségek sorát fedezte 

fel, de nem találta a lényegüket visszaadó ábrázolási formákat. A Biblia átírása kezdetének 

tekinti a lelki szegények betegekké válását tiltakozásul az „egészséges” világgal szemben, 

ahol normálisnak lenni egyet jelent a gátlástalan önzéssel. 

                                                                                                                                                                                     

évfolyamokban gyakran szem elől tévesztő Filmkultúrában vagy Eörsi István, Fehér Ferenc és mások néhány 

cikkében.)” Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása irodalom- és 

művészetkritikánk néhány kérdésében. (1972. szeptember). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 345.  
484

 Fehér Ferenc: Az antinómiák költője. Dosztojevszkij és az individuum válsága. Cserépfalvi kiadása, Második, 

átdolgozott és javított kiadás, Budapest, 1996. Az első kiadás: 1972. 
485

 André Gide bizonyította a Dosztojevszkij-novellisztika önértékét, regényekkel meglevő kapcsolatát, bár 

Fehér Ferenc megjegyzi, mivel André Gide Dosztojevszkij politikai konzervativizmusának hamisnak bizonyult 

tételeit akarta megmenteni, ezért megtette őt a XX. századi dekadencia előfutárává. Fehér Ferenc vitába száll 

Gide-del, illetve a „polgári kritika” véleményével, amely szerinte csak az 1861 utáni novellákat értékeli, a 40-es 

évekbeli Dosztojevszkijt csak Gogol epigonjának tartja mellőzve az orosz író fiatalkori demokratikus 

törekvéseit. 
486

 Érdekes fordított helyzet jelenik meg a novellák és a kisregények viszonylatában az eltelt száz év 

értelmezéseiben. Míg Dosztojevszkijjel elbeszélései és kisregényei révén kezdett megismerni a nyolcvanas évek 

közönsége (1880-as). „A regényíró Dosztojevszkijjel már lassabban ismerkedtek meg az olvasók.” A 

megismerkedés és a művek hatása fordított folyamatban jelentkezik. Rejtő, 1958, 61. 
487

 „Igaza volt. A cselekmény rossz értelemben vett sejtelmességével, lapos, romantikus motívumaival, nyelvi 

keresettségével, a Fehér éjszakák, a szegény emberek szerzőjének szellemi torzszülötte.” Példaként idézi az 

említett elbeszélésből Murin-Katyerina elborzasztó szerelmi históriáját, mely lélektanilag felidézi 

Szvidrigajlovot, Sztavrogint a Volga melléki betyárballadák előadási stílusában. Katyerina jellemének 

patologikus vonásai már A félkegyelmű című regény Nassztaszjájára emlékeztetnek. Ordinov szobája 

odújellegű. 
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Fehér Ferenc nem ért egyet a marxista irodalomértelmezésben korábban megjelent 

„két Dosztojevszkij” elméletével. Úgy véli, nincs két Dosztojevszkij, hanem egyetlen viharos 

írói pálya: ahol ugrások, robbanások uralkodnak, nem lassú előrehaladás. Az író 

forradalomellenességét azzal magyarázza, hogy Dosztojevszkij prófétikusan látott meg rossz 

fejlődési irányokat (pl.: elmélet-gyakorlat szétszakadása az orosz illegalitásban, teória 

utópiává válása), de mégis a pravoszláv Oroszországtól várta Európa szocialista barbárságtól 

való védelmét. A téveszmék árának véli az író gyűlölködésre hajló kitöréseit, „hatalom előtti 

megalázkodását”, mindezek következtében a „renegát lelkű” Dosztojevszkij képtelen a tények 

ábrázolására, mert tehetsége elferdült a politikai pálfordulása „reakciós mániája” 

következtében. Hiányolja Dosztojevszkijből a hősiességet, ami szerinte az orosz forradalom 

egészséges vagy elferdült képviselőire is (!) igaz, és teljesen hiányzik Dosztojevszkij 

világából. Ennek ellenére Dosztojevszkij védelmében felhozza, hogy szerinte minden 

fordulatán, eltévelyedésén és meghasonlásain keresztül szinte rögeszmésen ragaszkodott 

eredeti kérdésfelvetéseihez, illetve Csernisevszkij szerepeltetése szintén hitelesítő célzattal 

szerepel: „Mi több: írói anyagában, problémakörében elszakíthatatlan szálak fűzték őt össze a 

legnagyobb forradalmár íróval és filozófussal, Csernisevszkijjel”, bár elismeri: Csernisevszkij 

és forradalmi köre (Szovremennyik kör) bizonyos fokig modellje volt a bolsevizmusnak.
488

 

Az 1950-es évek személetével szembeszállva a Feljegyzések az egérlyukból című 

művet igazi mesterműnek tartja, amelyet szerinte még mindig divat úgy tárgyalni, mintha a 

haladás elleni förmedvény lenne. Fehér Ferenc megjegyzése – a mű hamis értelmezésének 

oka az, hogy a főhőst azonosítják az íróval – bizonyítéka az értelmezések irodalomelméleti 

szemléletmódjában bekövetkezett változásoknak. Jermilovval vitatkozva
489

 kijelenti: a polgári 

társadalom egoizmusa ilyen emberroncsokat teremt, Dosztojevszkij meg olyan nőalakokat 

hoz létre, akik fizikailag vagy lelkileg elpusztulnak esélytelen küzdelmükben, de nem adják 

fel humanitásuk utolsó morzsáit. A későbbiekben is értékálló, fontos észrevétele az inkognitó 

problematikájának megnyilvánulása a kisregényben, mely szerinte a kompozíció az álarc és 

rejtély kérdéskörére épül.  

                                                           
488

 Az orosz utópikus szocialista filozófussal való vélt kapcsolat hitelesítő célzatú, bár az értelmes egoizmus 

elméletét (az igazi érdekek humanista célok szolgálatába állíthatók) Dosztojevszkij elutasította, de ezt Fehér 

Ferenc egy régi filozófiai, etikai vita egyik állomásának tekinti.1957-ben Rejtő István Csernisevszkijt megvédi: 

„…Csernisevszkij nem volt a nihilisták „legkiválóbb agitátora”, és az sem szorul részletesebb fejtegetésre, hogy 

a Mit tegyünk? a szocialista mozgalom előtt álló társadalmi, etikai stb. kérdéseket elemezte a regény 

eszközeivel.” Rejtő, 1958, 61. 
489

 Jermilov felháborodott azon, hogy a lánnyal való kapcsolata tekinthető egy lélek meggyilkolásának. Jermilov, 

1959. 
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A védelem részeként Dosztojevszkij személyiségében plebejus vonásként értékeli azt, 

hogy számára mindenfajta önzés gyanús, és sajnálatát kifejezi amiatt, hogy a bírálók ezt nem 

veszik figyelembe. Dosztojevszkijt „voltaképpen az első modern költő”-nek
490

 nevezi, aki 

felfedezte azt a válságot, amelyet az 1848 után létrejövő polgári társadalmak burzsoá erkölcsi 

rendje átélt, amíg Flaubert, Ibsen, Tolsztoj világképében az egyes ember, a jóra törekvő 

individuum éli át a krízist s a társadalom megrendíthetetlen, addig Dosztojevszkij társadalma 

már apokaliptikus képet mutat.  

Fehér Ferenc kitér Dosztojevszkij és Nietzsche közti ideológiai kapcsolatra
491

. A 

döntő különbséget abban látja, hogy az orosz író az evangéliumot abban az értelemben 

használta, amiért a kereszténységet Nietzsche gyűlölte: Dosztojevszkij a megváltásban 

keresett védelmet a zűrzavarral szemben, amibe a burzsoá cinizmus sodorta Európát. Ezzel 

összefüggésben a művekben megjelenik, hogy a rendi Oroszország hagyományos légkörében 

felnőtt emberek hogyan vesztik el biztonságukat, amint modern közegbe lépnek (pl. A játékos 

című kisregény nagymama alakja, akit a rulett-szenvedély megtébolyít). A Dosztojevszkij 

kapitalizmusellenességének kérdéskörét részletesen tárgyalja, s a patrícius hagyományok 

hiányával, a háttér tragikusságával magyarázza, hogy a polgári társadalmak válságának első 

mély ábrázolása miért éppen a kapitalisztikusan fejletlen országból származik.  

A realizmus-problematikát érintve Dosztojevszkijt klasszikus kritikai realistának 

nevezi, de emellett prófétikus művésznek is. Sőtér Istvánnal, Török Endrével egyetértve 

vitába szállt az „action gratuite” fogalmával: ha valami irracionális, megfoghatatlan tör elő a 

lélek mélyéből, az még nem feltétlenül véletlen cselekvés. Éppen ezért Dosztojevszkij minden 

esetben feltárja a lázadások okait a hős gondolatáramát, asszociációit megjelenítő „belső 

monológ” formájában, mely újítás szerinte valójában Dosztojevszkijtől származik.
492
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 A „költő” a görög „poiétész”szóból származik, magasabb értelemben vonatkozik Dosztojevszkijre, „alkotó”, 

teremtő” értelemben akárcsak Forgách László előszavában. 
491

 Lev Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche. Ford. Patkós Éva. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1991. Fehér 

Ferenc szerint Nietzsche nem válságfilozófus, a XIX. századi liberális-szabadversenyes kapitalizmus kritikája 

nem ennek krízisét, hanem elégtelenségét hangoztatja. Nietzsche olyan jövőt előlegez, amely megőrzi a polgári 

önzést, csak éppen „csőcselékes szatócsjellegét” misztikusan hősies formákra cseréli fel. 
492

 E kérdésben megegyezik Gide és Fehér Ferenc álláspontja. Bár emellett Fehér Ferenc megkülönbözteti a 

„dekadensek” Dosztojevszkij-képét a sajátjáétól. Fehér Ferenc szerint igaz az, hogy a forma kifejezi az emberek 

fokozódó elmagányosodását, de Dosztojevszkij ezt az életanyagot másképp használja fel, mint a dekadensek. A 

művek szereplői szélsőséges figurák, a moralitás vagy az amoralitás kivételei, nem átlagos kispolgárok, mint pl.: 

az Ulyssesben Bloom úr. Dosztojevszkij eljárása jelenti az igazi előrehaladást az átlagtól a típusalkotás felé az 

utószó írója szerint. De Dosztojevszkij írásaiban Joyce-hoz képest más a belső monológ szerepe, jellege.  
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Fehér Ferenc nem tartja Dosztojevszkijt a pszichoanalízis előfutárának
493

, de azt 

elfogadja, hogy Dosztojevszkij a konzervatív-pozitivista pszichológia felbomlasztásában 

vállalt szerepet azáltal, hogy új módon fogalmazza meg a „tudatos” – „nem tudatos” világ 

összefüggését. Dosztojevszkij széles csapást tör a modern irodalom számára, de egészen más 

cél felé halad, mint akik rá hivatkoznak. „Lehet bírálni…utópiáit az aranykorról…, de nem 

tagadhatjuk annak a gesztusnak szimbolikus nagyságát, amellyel Raszkolnyikov, a művelt 

egoista meghajol Szonya, az utcalány és az egész emberi szenvedés előtt.”
494

 

4.4.6. Bűn és bűnhődés (Forgács László előszava) 

A 60-as években a Bűn és bűnhődés című művet többször jelentették meg, melyek 

közül az 1962-es kiadás előszavát Forgács László
495

 írta. A korabeli szokásos terjedelemhez 

képest a 19 oldalas írás is viszonylag hosszúnak tekinthető. Dosztojevszkijt ő is géniusznak 

nevezi, személyisége lényegének a lázas, önmarcangoló útkeresést tartja, de – a korábbiakkal 

ellentétben – ezt a vonást az író művészi egyéniségében az ábrázolandó világ átmeneti jellege 

által látja meghatározottnak s nem fordítva. Az író személyisége és a szereplők világa közötti 

összefüggések kutatása következtében nála is megfigyelhető az elbeszélő és az író 

(Dosztojevszkij) alakja közötti különbség elmosódása. 

A realizmus problematikája kapcsán – az 1950-es években elfogadott állásponttal 

szemben – kijelenti, Dosztojevszkij titkát nem lehet egy időtlennek vélt realizmus ismérveiből 

megfejteni, bár a művek értékének tartja a társadalmi nézőpont nagyváros plebejus tömegeire 

fókuszáló megjelenítését. Forgács László szerint senki nem ismerte fel eléggé a korábbiakban 
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 Hivatkozásul megemlíti Shakespeare Macbeth-jét, mely már tartalmaz ilyen vonásokat. A freudizmus 

szellemi rokonságának tagadásaként értékeli – az általa zseniálisnak nevezett – Az örök férj című művet. 
494

 Fehér Ferenc Dosztojevszkij elbeszéléseinek egyik jelképeként használja Dürrenmatt: Az alagút című 

novelláját, mert szerinte ezek a novellái is sötét alagút felé haladnak. 
495

 Forgács László neve talán ma már kevésbé ismert. A nagyon fiatalon elhunyt (Bp., 1931. jún. 7. - Bp., 1970. 

jan. 3.) esztéta, irodalomtörténész, a filozófiai tudományok kandidátusa (1960), a Lenin Intézet hallgatója volt. 

1952-53-ban tanársegéd a szegedi JATE-n. 1954-56-ban az Új Hang és a Társadalmi Szemle, 1957-61-ben a 

Nagyvilág munkatársa. Több szépirodalmi művet fordított oroszból. 1961-től haláláig az MTA Irodalomtörténeti 

Intézetének munkatársa. Átfogó tudományos szintézisek elkészítésére törekedett. A magyar reformkor 

forradalmi ideológiája, a magyar irodalmi kritika megszületése, a szocialista realizmus esztétikai kategóriájának 

meghatározása foglalkoztatta. - F. m. Bajza és Belinszkij (Bp., 1955); Ünnep után. Petőfi Apostola és a márciusi 

ifjak világnézete (Bp., 1960); A szocialista realizmus esztétikai meghatározásához (I-II., Bp., 1962); József 

Attila esztétikája (tanulmányok, Bp., 1965); A költészet bölcselete (Bp., 1971); A mindenséggel mérd magad 

(válogatott tanulmányok, 1954-1970, Bp., 1973). - Irod. Fenyő István: F. L. (Élet és Irod., 1970. 2. sz.); Szauder 

József: F. L. (Irod. tört. Közl., 1970. 1. sz.). 
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Dosztojevszkij realizmusának ellentmondásosságát, mely megnyilvánul a pinceodúk, 

padlásszobák és sikátorok, lebujok és tömegszállások lakói sorsának ábrázolásában.
496

  

Az életművet ellentmondásos jellege ellenére
497

 alapvetően egységesnek tartja 

szemben az 1950-es évek Dosztojevszkij-képével. Mégis az Ördögök című műben 

szándékoltan haladásellenesnek látja a kérdésfelvetést és megformálást is, de értékeli a 

szatírát (a kormányzósági székhely talpnyaló hivatalnokai), illetve az individualista értelmiség 

lelki összeomlásának ábrázolását. A kor materialista nézőpontja nyilvánul meg abban, hogy a 

műalkotások társadalmi tartalmát nevezi a leghangsúlyosabb kérdésnek, emiatt összességében 

Dosztojevszkijt egyetlen témát boncolgató, „az örök átmenetiség” művészeként értékeli. A 

műveket összekötő közös tulajdonságok között említi a kisember elesettség elleni humanista 

tiltakozás pátoszát, a lírai szenvedélyességet és a belülről láttatás szuggesztivitását. Írásában a 

„költő” szó magasabb értelemben vonatkozik Dosztojevszkijre, akárcsak a görög „poiétész”, 

tehát „alkotó”, teremtő”, ezzel szemben az „író” kifejezés modernebb és konkrétabb 

jelentésben szerepel a „prózai műalkotások létrehozója”-ként. 

Az 1950-es évekhez képest ellentétes értelemben
498

 lát nagy értékbeli különbséget az 

író korai és a késői művei között. A korai korszak novelláira vonatkozóan jelenti ki, hogy 

Dosztojevszkij írói szemléletében az eszményivé stilizált szenvedők megjelenítése visszafogja 

Dosztojevszkij tehetségét, A háziasszony, A hasonmás című művekre hivatkozva a hasonmás-

problematikát elítélő módon értelmezi: „hasonmás-kultusz… esztétikai fonákja az eszményítő 

ellágyulásnak.” (V.) A korai alkotások jellemzői közé sorolja az érzelmességre, ellágyulásra 

való hajlamot, melyek még nem eredményeznek „intellektuális drámát”. A drámaiság 

tekintetében bekövetkezett változásokat a műalkotásokban az átalakult társadalmi helyzettel 

magyarázza (jobbágyság eltörlése), s nem belső okokkal. 

Az 1960-as évek magyarországi kultúrpolitikai, gazdasági, külpolitikai változásai 

következtében Raszkolnyikov pozitív értékű hőssé vált, mert benne a jövő emberét látták, aki 

szembeszáll a társadalmi igazságtalanságokkal. Dosztojevszkij „most már az állapot kiváltó 

okait kutatja, s annak a hősnek a tragédiáját állítja műve középpontjába, aki az élet értelmét 

keresve döngeti az elnyomó társadalom falait.” (VI.) – írta Forgách László, aki Dosztojevszkij 

                                                           
496

 „A géniusz tévelygéseivel is vall küldetéséről, árulkodik a törekvéseit megszabó társadalmi erő 

ellentmondásairól – mint ahogy igazmondásával annak történelmi progresszivitását tükrözteti.” (III.) A Forgács 

László előszavából vett idézetek lapszáma római számmal van írva, ezt közöljük mi is.  
497

 „Az életmű egésze ellentmondásos: nincs makulátlanul realista és nincs egyértelműen reakciós 

Dosztojevszkij-mű.” (III.) 
498

 Ld. Fehér éjszakák 1956-os kiadásának Bóka László készítette utószava a kései műveket tartotta kevésbé 

értékesnek a korai korszak elbeszéléseivel szemben. 
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tehetségét abban látta, hogy bár nem érhette meg, de „a történelem napirendre tűzte az ő 

kérdéseit.” (VII.), mert az ő hőse lépett fel a történelem színpadára.
499

 Bár Raszkolnyikov 

sorsa leszűkített módon jelent meg az ilyen típusú vélekedésekben, mert az 1930-as évekbeli 

Újszászi Kálmán, Laziczius Gyula, Vatai László-féle bibliai nézőpont hiányzott az 

értelmezésekből,
500

 (kivétel Török Endre munkássága) mely teljesebb képet mutathatott volna 

a bűn témakörében a regény főszereplőjéről, mégis ennek ellenére mindez hozzájárult az 

1960-as évekbeli Dosztojevszkij-kultusz terjedéséhez. 

Dosztojevszkij forradalomellenessége témakörében Jermilovra hivatkozik, aki szerint 

tisztázatlan Dosztojevszkij alapállása, mert nem tesz különbséget a „forradalmár demokraták” 

és a „ragadozó tőkefelhalmozók” között. Forgács László ezt a vélekedést elfogadva mégis 

abban talál felmentést Dosztojevszkij számára, hogy a kisember szemével néző író, aki 

egyidejűleg részese és tanúja az eseményeknek, nem fejthette meg a történelem áradó 

mozgását. Erre majd csak Gorkij lesz képes Forgács László szerint. „Gorkij ezért folytathatja 

– és vitathatja el Dosztojevszkij életművét.”
501

(VIII.) Emellett Dosztojevszkijt a materialista 

szellemű gondolkodók rendszerint azáltal próbálják védelmükbe venni, hogy azt állítják: 

Dosztojevszkij a bűnözés, lelki betegség témájában a nagyvárosi polgári társadalom szellemi 

elnyomásából fakadó anomáliáira figyelmeztet. Ebből következően zaklatottság jellemzi 

Dosztojevszkij szemléletét és ábrázolóművészetét, mely megnyilvánul az alapvetően 

meghasonlott egyéniségek megjelenítésében,
502

 a monologikus-dialogikus beszédmód 

váltogatásában. 

                                                           
499

 Ellentmondásosság fedezhető fel Raszkolnyikov értékelésében, mivel Forgách László konzekvens akar 

maradni a lázadás általában véve pozitív megítéléséhez, ezért mentegetnie kell Raszkolnyikov tettét, mintha az 

„igazságos” lenne (pl.: milyen szép célokat is szolgálhatna az uzsorásnő vagyona, Raszkolnyikov bűnét 

eufemisztikusan „kétségbeesett kitörési kísérletnek nevezi.”) XIII. Összegezve lázadását tartalmilag jogosnak 

nevezi, csak a formáját tartja kudarcra ítéltnek. A kereszténységet a „plebejus humanizmussal” szemben a 

keserves életsorsba beletörődés utópiájának nevezi. (XIII.) Szerint Raszkolnyikov még nem láthatta meg a 

valóban járható utat, melyet szerinte a narodnyiksággal vitatkozva bizonyítanak majd a marxizmus képviselői. A 

főszereplő alakjában a hőskultusz, a lázongó, romantikus antikapitalizmus és a keresztényi moralizálásba rejtett 

plebejus humanizmus találkozik.  
500

 Sőt üdvözli és helyénvalónak tartja Raszkolnyikov gúnyolódását Szonya „vallásba-menekvést” ajánló 

szavain, ugyanígy A Karamazov testvérek című műben a sztarec halála körüli eseményekben is Forgács László 

csak a groteszk, komikum hangját véli kihallani. Forgács László nem ír arról, hogy Aljosa számára ekkor nyílik 

meg az út a valódi Istenhit, a megtérés útja felé, s Raszkolnyikov számára sem ott zárul le a történet, ahol a 

szerző abbahagyja: a gúnynál, hanem az evangéliumok olvasásánál, az újjászületés küszöbén. Az az gondolat is 

problematikus, hogy Raszkolnyikov „Nem érlelődő hős: útja nem fokozatosan emelkedő, nem is zárható le 

mesterkéltség nélkül… Ő sokkal inkább „átlendül” tévelygéseiből a megtisztulásba, semmint átalakul.” (IX.)  
501

 Dosztojevszkij – Gorkij szembeállítása szintén az XX. század elejéről eredeztethető. Rejtő, 1958, 84. 
502

 A meghasonlott hősök szemben állnak a Forgách László szerint egységes ember képében megjelenő 

Hamlettel, Sorel világával vagy akár Ivan Iljics jellemével mivel ez utóbbi személyek integráns jelleműek, 

ezáltal lehet jellemezni őket egyetlen szólammal, a meghasonlott jellemeket csak dialogikus ábrázolásmódban, 

pl. belső monológokkal. 
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Dosztojevszkij esetében hitelesnek tartja a szorongás állapotának dramatikus 

ábrázolásmódját, mert a meghasonlottság belső állapotrajzának szociális jelentést tulajdonít, 

ahol nincs a szorongásnak egyfajta dekadens kultusza.
503

 Összegzésében Dosztojevszkijt 

teljesen a társadalomhoz forduló művésznek tartja, küldetését a szociális érdeklődésében látja, 

ezért értékeli Dosztojevszkij művészetét. 

4.4.7. Egyéb kommentárok az 1960–70-es évek fordulóján 

Az 1960–70-es évek fordulóján – a politikai, gazdasági, kulturális reformfolyamatok 

megtorpanása idején – az értelmezési irányok is várakozó álláspontra helyezkedtek, 

újdonságokat az évtizedben megjelent értékelésekhez képest nem tartalmaztak: a 

Dosztojevszkij-kötetek általában kevés jegyzettel vagy csak fülszöveggel jelennek meg (a 

korábbiakhoz képest több, 11 művet tartalmazó válogatás: Kisregények és elbeszélések, 1965), 

esetleg úgy is, hogy mindkettő hiányzik (pl.: Bűn és bűnhődés, 1973). 

A rövid kommentárok általános értelműek, a cselekményre vonatkoznak,
504

s a művek 

erényeiként kiemelik: drámai stílusukat, mesteri kompozíciójukat, a lélektani ábrázolás 

finomságát, melyek következtében a műveket a világirodalom remekei közé sorolják. 

Leginkább a művek társadalmi aspektusa értékes a kor számára, melyen belül a kisember 

elesettsége elleni humanista tiltakozás lírai szenvedélyességének, a belülről láttatás 

szuggesztivitásának hangsúlyozása mellett a groteszk, szinte vígjátéki szituációkat értékelik 

(az orosz kisváros nyárspolgárainak sekélyes élete, rangkórság, pénzszerzés szenvedélye). 

Viszont a narratológiai vagy az ember sorsát egzisztenciálisan érintő kérdések pl.: 

sokszólamúság
505

 vagy a hasonmás–problematika
506

 csak éppen megemlítődnek. 

Dosztojevszkij legművészibb gonddal megszerkesztett alkotásának továbbra is a Bűn 

és bűnhődést tartották, s az okok is megegyeznek a korábbiakkal: lélekábrázolási képesség, az 

emberi jellemek szuggesztív jellege, a mű stílusa és kompozíciója, s a mű legnagyobb 

érdemének tartották antikapitalista szemléletmódját, a nagyváros „odúi”-nak hiteles képét, 
                                                           
503

 Forgách László szerint a „ hanyatlás irodalmának legfőbb képviselői”: Joyce, Kafka, Proust esetében mindez 

pusztán technikai, artisztikus rendeltetésű. 
504

 „A regény központi alakja, Raszkolnyikov, tehetséges, nagy tettekre termett fiatalember, aki egy könyörtelen 

társadalomban magára hagyatva, hamis célt tűz maga elé, nagy tett helyett bűnt követ el, közönséges gyilkossá 

válik. Lelkiismereti válsága végül a valláshoz űzi, hogy erkölcsileg megújhodjék.” 
505

 Az elő-, utószavak szövegében nem volt szokás a hivatkozás, Mihail M. Bahtyin neve sem kerül említésre a 

polifónia kapcsán. Indokolható ez a kiadók szándékaival, szokásjoggal, kiadás terjedelmi meghatározottságával, 

s azzal, hogy ezeknek a rövid értékeléseknek a figyelemfelkeltés, ismeretterjesztés a célja, s nem 

irodalomtudományi diskurzus. 
506

 A hasonmás 1974-es kiadása is csak fülszöveggel jelent meg, melyben XIX. századi problémának nevezték a 

hasonmás téma gyakori előfordulásait. Párhuzamként Babits Gólyakalifa című művét említik, de valójában 

elemző írás nem foglalkozik az 1970-es években a hasonmás-kérdéssel. 
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mivel ez felhasználhatónak tűnt a jelen kapitalizmusellenessége és Dosztojevszkij korának 

átalakulásai között érzett kapcsolat bemutatására.
507

  

Az 1960-as évek elejének szellemi megújulásának hatására keletkezett értelmezések 

az évtized második felében az irodalomtudományi diskurzus részeivé váltak, de az 1960-70-es 

évek fordulóján már nem jönnek létre hasonló komolyságú elemző szövegek. E finom 

hangsúlyeltolódásban érzékelhető a következő korszakban általánossá váló tendencia 

előszele: az ismeretterjesztő jellegű, nagyközönségnek íródó, rövid terjedelmű értékelések 

felé fordulás, mely korrelál az irodalompolitikai változásokkal. Mint már említettük 

Dosztojevszkij irodalmi reneszánszával összefüggésben levő, eleinte kulturális, szellemi téren 

érzékelhető, majd gazdasági és (irodalom)politikai változásokban manifesztálódó 

reformkorszak elsőként külpolitikai téren (1968-ban a csehszlovákiai bevonulás), majd 

gazdaságilag a hetvenes évek elején szovjet nyomásra és a hazai keményvonalasok 

fellépésének eredményeként megszakadt, melynek következményeképpen a hatvanas évek 

második felében a kultúra területén elindult reformok a következő évtizedekben inkább a 

közművelődés területén éltek tovább. 

4.5. A Dosztojevszkij művekhez írt elő- és utószavak vizsgálata az 1970–80-

as években  

A fejezet keresi annak okait, hogy az író 1960-as évekbeli reneszánszát követően, az 

újraértelmezések iránya s egyáltalán az a nagy szellemi hatás, melyet Dosztojevszkij ekkor 

Magyarország szellemi életére gyakorolt, miért nem folytatódott a korábbihoz hasonló 

mértékben az 1970–80-as évek közművelődési szemléletében, ismeretterjesztő, népszerűsítő 

jellegű megközelítéseiben. 

A kiadáspolitikai intézkedések a Kádár-korszakban meghatározták a világirodalom 

megjelentetésében a nyugati (és amerikai) világ és a szovjet (orosz), népi demokratikus 

államok irodalmának éppen aktuális arányszámát: az 1970-es évek közepéig címek 

tekintetében az angol-amerikai címek száma csak 80–90%-a lehetett csak a szovjet (orosz) 

címekének.  Példányszám terén viszont az angol, amerikai, francia művek száma majdnem 

                                                           
507

 A Bűn és bűnhődés című regény 1966-os kiadásában is csak pár mondatos fülszöveg jelzi a kiadó 

vélekedését. Ebben a művet Dosztojevszkij legdrámaibb, legsodróbb erejű regényének nevezik, amely tükrözi az 

író világnézeti bonyolultságát, ellentmondásosságát (mint negatívumot) és ábrázoló művészetét, mély 

pszichológiáját (mint pozitívumot). A Bűn és bűnhődés 1967-es kiadása is csak pár sor kíséretében jelent meg, 

melyben a már ismert sztereotípiákat hangsúlyozzák: Dosztojevszkij ellentmondásokkal küzdő, meghasonlott 

lelkű, a társadalom felé forduló emberbarát művész képét. 
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kétszerese a szovjet (orosz) példányszámoknak.
508

  A korra jellemző, hogy a fordítások 

példányszáma eleve nagyobb a magyar irodalmi alkotások példányszámához képest.
509

 Az 

1970-es években gyakori volt a könyvkiadásra vonatkozó állásfoglalásokban annak a 

követelése, hogy növeljék a szovjet és népi demokratikus államok irodalmának magyarországi 

kiadását.
510

 Mint már említettük az 1970-es évek elején a szovjet–magyar kultúrpolitikai 

kapcsolatokban feszültség mutatkozott, mely abban is megnyilvánult, hogy a szovjet fél 

elégedetlen volt a szovjet irodalom magyarországi megjelentetésével.
511

 Nagyon érdekes, 

hogy az ennek hatására bekövetkezett irodalompolitikai intézkedések következtében a szovjet 

irodalmi jelenlét növekedése terén elért sikereiket már 1975-ben rögzítik,
512

 de 1977-re mégis 

kiegyenlítődik az angol-amerikai és a szovjet (orosz) világirodalmi jelenlét cím szerinti 

arányában meglevő – eddig az utóbbi túlsúlyát mutató – küzdelem.
513
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 „1970–1974 között évente mintegy 44 orosz és szovjet, 32 francia, 25 angol, 23 amerikai regényt adtak ki. Az 

orosz és szovjet szerzők regényei évente 1 millió, a franciáké 1 millió 400 ezer, az angoloké 1 millió 100 ezer, az 

amerikaiaké 900 ezer példányban jelentek meg a hazai könyvpiacon.” Ez kiszámítva ebben az időszakban a 

szovjet-orosz művek esetében 22 727 ezer példányszámot, a francia művek esetében 43 750 ezer, az angol 

művek esetében 44 000 ezer, az amerikai művek esetében 39 130 ezer példányszámot jelent. 
509

 I.m. 23 és 27. Átlagpéldányszámról szóló adatai szerint: „1945 és 1974 között az eredeti magyar művek 

átlagpéldányszáma 12,2 ezer volt, a fordításoké 15,3 ezer. Ezen belül az 1970–1974. évben a két csoport között 

már nagyobb az eltérés: a hazai szerzőktől 16,5 ezer, a külföldiektől 21,9 ezer a megjelent művek átlaga.” S 

ezekben az adatokban természetesen benne vannak a magas példányszámban eladható, nagy közönségsikerre 

igényt tartó tömegigényt kielégítő művek. Varga, 1975, 29. 

„A könyvforgalom – lényegében változatlan könyvárak mellett – az évtized során két és félszeresére nőtt. 1970-

ben 4793 könyv jelent meg mintegy 47 millió példányban, 1980-ban 8421 mű közel 95 millió példányban. 

Magyarország a világ könyvkiadásában a középmezőnyből az élvonalba került.” 1981. december 8-i PB ülés 

jegyzőkönyve. (288.f. 5/ 842.ő.e.) A könyvkiadás, a könyvterjesztés VI. ötéves tervének művelődéspolitikai 

koncepciója, gazdasági irányításának és szabályozásának korszerűsítése  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=21941&MT=1  
510

 „A világirodalommal való eleven kontaktus érdekében gyorsabban kell reagálni a szocialista, a haladó 

művekre. Növelni kell a szovjet és szocialista országok irodalmának jelenlétét, szerepét a magyar kulturális 

életben. El kell zárkózni a polgári irodalom középszerű vagy éppen jelentéktelen termékeinek megjelentetése 

elől, akkor is, ha ez a műszám csökkenéséhez vezet.” Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása a könyvkiadás helyzetéről, feladatairól. 1972. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971–

1975, 1979, 268. 
511

 Kiadói Tanácsadó Bizottságot hoztak létre, megállapodtak a Szovjet Irodalom Könyvtára sorozat indításában, 

mely 1973-tól jelent meg, ezzel párhuzamosan kezdték meg Szovjetunióban a Magyar Irodalom Könyvtára 

sorozat kiadását, s a Szovjet Irodalom című, 1975-től induló kiadvánnyal is politikai tetszést kívántak szerezni. 
512

 1975-ben jegyzik meg a könyvkiadásról: „A világirodalmi könyvkiadásban tovább növekszik a szocialista 

eszmeiségű művek aránya. Ezek az alkotások sikeres, nagy példányszámú világirodalmi sorozatokba beépülve, a 

legszélesebb olvasóközönséghez jutnak el. Kiemelt helyet kapnak a Szovjetunió és a szocialista országok mai 

életéről, szocialista fejlődéséről szóló értékes szépirodalmi alkotások. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 

Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás, könyvterjesztés V. ötéves tervéről. 1975. Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1975–1980, 1983, 84.  
513

 Bart István az 1970-es évek elejére vonatkozóan jegyzi meg: „A világirodalmi könyvkiadásban nem sok jele 

van a szigorításoknak, hacsak az nem, hogy a klasszikus szerzők amúgy is nagyon magas (40 százaléknál sosem 

alacsonyabb) aránya a következő években 45 százalékra növekszik, illetve az, hogy a kortárs cseh és szlovák 

irodalom (Hrabal kivételével) évekre eltűnik a kiadói tervekből; viszont 1970-ben, hosszú halogatás után végre 

megjelenhetett Samuel Beckett válogatott drámáinak kiadása, és egyébként sem szorult vissza a kortárs nyugati 

irodalom megjelentetése. Például az angol–amerikai címek száma az egész évtized során következetesen 80–90 

százaléka az orosz–szovjet címekének, ami aligha tekinthető a véletlen művének. Ez az arány majd csak 1977-

ben egyenlítődik ki.” Bart, 2002, 89. 
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Jellemző volt a könyvkiadás terén a biztonságra törekvés, a már kipróbált, ismert 

könyvek új kiadásáé, gyakoriak lettek az életmű sorozatok, emellett az 1980-as évek 

klasszikus világirodalmi kánonában a XIX. századi realizmus mértéke a korszak 

törekvéseinek megfelelően nagy. Mindennek következtében az 1950-es évek Dosztojevszkij-

ellenességét s az 1960-as évekre jellemző újrafelfedezés megtűrt állapotát követően az 1970-

es évek politikai regressziója idején az irodalompolitika Dosztojevszikjjel szembeni 

távolságtartása átalakult. Az 1960-as évek újrafelfedezése következményének tekinthető 

annak az összegző szándéknak a megnyilvánulása, hogy az Európa Kiadó felvállalta az orosz 

író legtöbb művének újrakiadását a Radványi Ervin szerkesztette Magyar Helikon 

sorozatban,
514

 mely azért is fontos momentum, mert legutóbb az 1930-as években 

vállalkoztak az író összegyűjtött műveinek kiadására. 

Az 1970-es évekbeli sorozatban már olyan művek kiadása is napvilágot látott – igaz, a 

többi művéhez képest kevesebb példányszámban –, melyek korábban tiltottnak vagy tűrtnek 

számítottak, mint például a Feljegyzések az egérlyukból vagy az Ördögök című alkotások. A 

megjelentetés alapjául a moszkvai Állami Szépirodalmi Könyvkiadó 1956-57-ben megjelent 

orosz nyelvű gyűjteményes kiadása szolgált. Emellett a korszak Dosztojevszkij műveinek 

kiadásaiban tetten érhető újdonsága még abban áll, hogy nagy példányszámban jelentetnek 

meg az orosz írótól olyan műveket, melyek az irodalompolitika által befolyásolt világirodalmi 

kánonnak már az 1950-es évek végétől kezdve fokozatosan részeivé váltak (pl.: Bűn és 

bűnhődés, A félkegyelmű, Feljegyzések a holtak házából).
515

 

Bár a szovjet irodalmi kánon közvetítésében Magyarországon egyes kiadók 

megpróbálták a műveket saját értékük szerint kezelni legalább az értelmezés kérdésében vagy 

a hivatalos elvárástól eltérő művek közreadásában, de az efféle törekvéseket nyilvánvalóan 

nem díjazták a Szovjetunióban. Az így kialakított újfajta nyilvánosság nem annyira 

                                                           
514

 A Révai könyvkiadó gondozásában 1922-ben  indult meg Dosztojevszkij műveinek kiadása Dosztojevszkij 

Összes Munkái címen. 
515

 Dosztojevszkij műveinek példányszámában nagy változás következett be: 1973-ban A félkegyelmű (Európa, 

Budapest, A világirodalom remekei sorozat) 130 150 példányban jelent meg, 1975-ben A szelíd teremtés 

kisregények. (Európa, Budapest) című művet 138 200 példányban adták ki. Ez azért is érdekes, mert 1945–1973 

között csak a Bűn és bűnhődés című regényt adták ki 41 500-as példányszámban, az összes többi Dosztojevszkij-

alkotás jóval kevesebb példányszámban jelent meg, s a híres Dosztojevszkij-művei sorozat a 70-es évek elején is 

csak 6800 példányszám (1970 Megalázottak és megszomorítottak) és 11 550 példányszám (1973 Elbeszélések és 

kisregények I, II.) között jelent meg. Mindez annak fényében még érdekesebb, hogy az 1970–1974. évben hazai 

szerzőktől 16,5 ezer, a külföldiektől 21,9 ezer a megjelent művek átlagos példányszáma a nagy közönségsikerre 

számot tartó művekkel együtt. Varga, 1975, 23 és 27. Tehát pl. A szelíd teremtés kisregények (Európa, 

Budapest, 1975.) példányszáma ennek majdnem hétszerese, míg Dosztojevszkij kevésbé kedvelt alkotásait – bár 

az 1970-es években már kiadták újra – az átlagnál jóval kevesebb példányszámban jelentették meg. 
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reprezentáló és elitista, hanem a társadalom minden rétegét meg akarta szólítani.
516

 Ennek a 

folyamatnak a hatása a politikai elvárásokon túl érzékelhető volt a klasszikus szépirodalom 

egyes alkotásai kiadásához fűzött utószavak stilisztikai vizsgálatában, szóhasználatában. Az 

érvelés nyelvezete is megváltozott: pragmatikusabb, észérvekre és érdekekre hivatkozó lett 

szemben a szépirodalomban használt esztétikai–etikai irodalmi szóhasználat elsőbbségével. 

Ebből következően és a közművelődési szemlélet hangsúlyozása miatt a legtöbb 

esetben a Dosztojevszkij-műveket is ismeretterjesztő célzatú, könnyen érthető és befogadható, 

viszonylag rövid terjedelmű utószavakkal és gyakran jegyzetapparátussal együtt jelentették 

meg (összesen 7-8 oldal), melyeket az 1970-es évektől az 1980-as évek második feléig Bakcsi 

György,
517

 a Gondolat Kiadó vezetője készített. A népszerűsítő jellegű kísérő szövegek 

segítségével több embert lehetett megszólítani, azonban a művek komolyabb értelmezésére, 

mely az 1970–80-as évek számára problémásnak tekintett kérdéseket is magába foglalhatta 

volna, ebben a formában nem volt lehetőség, de a korra sem volt jellemző az efféle igény 

szemben az 1960-as évek irodalmi értelmezéseivel. 

Bakcsi György könnyen befogadható írásaira jellemző a többségében ismeretterjesztő 

közlések közé egy-egy irodalomtudományi jellegű megjegyzés beillesztése, mely alkalmas 

arra, hogy az 1960-as évekbeli újrafelfedezés katarzisa, a művek különféle szempontú, de 

mindenképpen komoly értelmezési kísérleteinek éle tompítottan jelenjen meg, miközben a 

felszín témái mégis sejtetnek egyfajta kontinuitást. Azért különösen érdekes ez a tény, mert az 

1960-as évekhez képest az 1980-as évek irodalompolitikája sokkal engedékenyebbnek 

nevezhető, az ideologikusság elvárása visszaszorulóban volt, a szaktudományok szerepe 

növekedett, s már könnyebben lehetett az értelmezésekben foglalkozni a hatalom számára 

problémásnak tekinthető, művekben megjelenő gondolatokkal, de mégsem a szellemében és 

irodalomtudományi jellegében is újító, 1960-as évekbeli irodalmi törekvésekhez nyúltak 

vissza Dosztojevszkij műveinek értelmezése kapcsán. 

                                                           
516

 Kádár János véleménye 1956. november 21-i MSZMP PB ülésen: „Nem igaz, hogy a nép nem akarja a 

szocializmust. Hazudnak, akik ezt mondják, hazudnak, akik azt mondják, hogy a nép fasizmust akar. A nép nem 

lát tisztán. Az egész világ el van szánva arra, hogy nem engedi a magyar szocializmust. Mi magunk meg 

csináljuk végre a saját dolgunkat, egy nép nem pusztulhat el. Meg kell mondani: menj komám, dolgozz, azután 

majd tárgyalunk, de amíg rend nem lesz, kemények leszünk. Épp ez, amit látnunk kell, a nép jó, de becsapják a 

ténylegesen meglevő és működő deklasszált elemek. Most nem a propagandán van a sor, hanem az agitáción. 

Nem sok dologról kell meggyőzni kevés embert, hanem egy dologról sok embert.” 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1  
517

 Bakcsi György (sz. 1933) irodalomtörténész, nemzetközi sakkfeladvány-szerző nagymester, 30-szoros 

magyar bajnok és örökös bajnok. 1959-től a Kiadói Főigazgatóságon főelőadó, majd 1964. január 1-jétől 1993-as 

nyugdíjazásáig a Gondolat Könyvkiadó felelős szerkesztője. 
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160 
 

A korszak vélekedései leképeződésének tekinthető utószavakban már Dosztojevszkij 

tehetségét el kell ismerniük,
518

 de nem értékelhetik teljes egészében pozitív módon 

művészetét, mégis ezek a szövegek értelmezhetők Dosztojevszkij elfogadtatására tett 

próbálkozásokként.
519

 A szövegek részben kontinuitást mutatnak a XX. század első felének 

írásaival (pl.: Újszászi Kálmán, Laziczius Gyula vagy Vatai László) abban a tekintetben, hogy 

elismerik: a bűnös emberi természet mindnyájunkban megvan, de a gondolat nem folytatódik 

(mint pl. Újszászi Kálmánnál a „feltámadásban való lét” felé).
520

 Mivel az irodalmat 

tudatformáló eszköznek tartották az 1970–80-as években is, az utószók értelmezésében 

érzékelhető az a törekvés, hogy valamiféle tanulságot, célt meghatározzanak, mely a bűn 

elkövetésének, lelket torzító hatásának, pszichikai vonatkozásainak felderítésében 

fogalmazódik meg. 

A Bakcsi György írta ismeretterjesztő, népszerűsítő jellegű utószavak minden esetben 

életrajzi környezetbe ágyazottak,
521

 a művek korabeli fogadtatásának alakulását érintik, s 

Dosztojevszkij társadalmi érzékenységét hangsúlyozandó az „író-proletár” képével zárulnak 

valószínűleg a kor egyik művészsztereotípiájára utalva. A legtöbb korábbi utószóval (pl. 

Kárpáti Aurél, Bóka László, Sőtér István, Forgách László) összhangban megjelenik a fikció 

valóságra vonatkoztatottsága, regények alaphelyzeteinek Dosztojevszkij élete momentumaival 

való összekapcsolása,
522

a szereplők vélt előképeinek azonosítása (jellemük Dosztojevszkij 

személyiségéből, életútjából egyértelműen levezethetőnek tűnik: Fjodor Pavlovics Karamazov 

képe Dosztojevszkij apját mintázhatja, Dmitrij szertelen orosz lélek, ösztönember, Ivan 
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 A tehetség pszichológiai megközelítéséhez ld.: Czeizel Endre: Sors és tehetség. FITT Image és Minerva, 

Budapest, 1997. Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest, 2006. 
519

 A magyarországi áttekintésről szóló részben az 1888-as Szabó Endre fordítást követően Mikszáth Kálmán 

elismerő véleményét említi, illetve Tisza Kálmán negatív kritikáját, melyben „felforgató” műnek nevezte a 

regényt. 
520

 „Dosztojevszkij számára „kizökkent az idő”, amikor látta, hogy egyik ember megölheti a másikat. Nem 

lelheti békéjét, mert ismeri azt a felelősséget, ami ezért a szörnyűségért valamennyiünket terhel. Aki csak 

egyszer is átélte az ő Raszkolnyikovját... az többé sohasem rejtőzhet el a maga csigaházába…” 
521

 Az utószavak életrajzi eseményváza azonos, még ha nem is minden esetben szerepel a teljes életrajz 

(szenvedések, nyomor, adósság…), csak a művek keletkezése körüli időszak.: Dosztojevszkij második, Anna 

Grigorjevnával kötött házassága nyugodtabb időszakot hozott az író számára élete minden területén. Anyagi 

ügyinek intézése a feleségére hárult, az adósságokat sikerült rendezni, Dosztojevszkij minden idejét írásra 

összpontosíthatta. Kétes hírneve feledésbe merült, műveit elismerő kritikák kísérik. Dosztojevszkij híressé vált 

Az író naplójának rendszeres megjelentetése, a Puskin-emlékbeszéd miatt. Nagyhatalmú támogatója is akadt 

Pobedonoszcev, a Szent Szinódus főügyésze személyében.  
522

 Ezzel kapcsolatban Bakcsi György fontosnak tartotta megjegyezni A Karamazov testvérek (1971, 1975 ) 

apalakjának és fiainak története nagyon hasonlít a Feljegyzések a holtak házából című alkotásban egy hírben 

szereplő nemesi apagyilkos és testvére történetéhez. Illetve fontosnak tartja megemlíteni, hogy Dosztojevszkij 

gyermekkori nagy élménye volt Schiller Haramiák című drámája, mely hasonló szituációban játszódik. Vagy 

hangsúlyozza, hogy Dosztojevszkij mekkora műgonddal készítette műveit, pl. ez esetben a jelenetek 

előkészítéséhez tanulmányozta a szentek élettörténeteit, az optyinai kolostorba elutazott, gyermeklélektanról 

levelezett pszichológusokkal vagy ilyen a bírósági ügymenet egyeztetése szakértőkkel. 
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Raszkolnyikov, Sztavrogin, Verszilov utóda lehet). A szövegekben továbbra is hangsúlyosan 

szerepelnek azok a társadalombeli változások, melyek révén Dosztojevszkij kora és az 1970-

es évek Magyarországa között hasonlóság fedezhető fel, (a leggyakrabban emlegetett a 

családi, társadalmi kötelékek felbomlása, nemzedékek összeütközése, mely általánosságokkal 

nem nehéz szinte minden korban rokonságot érezni). A műről való írás megfogalmazásának 

módja nem tudományos igényű, esztétikai elemző nyelvezet, hanem irodalmi jártassággal 

nem rendelkezők számára íródott, közérthető szöveg, hiszen a cél sem az irodalomtudományi 

megközelítés volt, hanem a népszerűsítés.  

Bakcsi György A Karamazov testvérek problematikáját
523

 a 70-es években is 

időszerűnek tartja, nyugtalanító, felkavaró élménynek nevezi, Dosztojevszkij 

alapproblémájának látja Isten létezésének és az evilági boldogságnak a kérdését, az erőszakos 

úton történő népboldogítás elutasítását, de az író forradalomellenessége kérdésének egysíkú 

értelmezésétől még mindig nem lehetett eltérni.
524

 A korban általában Aljosával és 

Zoszimával szemben Ivan érveit érzik erősebbnek, s ennek következtében jóval többet is 

foglalkoznak vele. Az utószó szerzője is Ivan eszmei ellenpontjának Zoszimát
525

 tekinti, nem 

Aljosát, szerinte Zoszima érvei nem cáfolják meg Ivan lázadásának indokait, mivel Ivan a 

sztarec tanításainak élettelenségére mutat rá, bár Ivan „napóleonkodásának”, lázadásának 

következményei nyilvánvalóak. Az oppozícionális szerkesztésmódú írás zárásában átveszi 

Sőtér István jövőképére (és a korban pozitív jelentéskörű testvériség hívószóra) vonatkozó 

gondolatát 1959-es kiadás utószavából, mely szerint Dosztojevszkij realizmusa a lélek 

legmélyén létező humánumot mint az emberlét legvégső lényegét juttatja diadalra, mely az író 

és egyben az utószó szerzőjének vágyát fejezi ki az egész emberiség testvériesülése iránt. 

A Bűn és bűnhődés 1970-es kiadásának utószava változatlan formában megjelent az 

1976-os, 1981-es, 1986-os kiadásban. Ebben Raszkolnyikov az emberpusztító nagyváros ellen 

lázadó intellektuális bűnözőként jelenik meg, akinek megtérése kényszerhelyzettel 

indokolható, mivel szerinte Dosztojevszkij nem akarta öngyilkossággal befejezni 

Raszkolnyikov sorsát. A művet továbbra is a kapitalizmus embertelenségeinek, személyiséget 
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 Németh László: Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. In: Kámán Erzsébet (szerk.) Orosz írók magyar 

szemmel IV. Az orosz és a szovjet irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai I. kötet 1945–

1969. Szerk. Kámán Erzsébet. Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 343–347. 
524

 Értelmezésében a Karamazovok a forradalom előtti Oroszország szimbólumai, a nemzedékeket egymással 

szembeállító vadság, gátlástalanság jelképei. 
525

 Bakcsi György Zoszima sztarec alakját megengedőbben értelmezi, a legmélyebben elemzett és legszebben 

megrajzolt eretnek sztarec-figurának, Aljosát pedig Dosztojevszkij legkedvesebb figurájának nevezi, aki a 

sztarec tanításait élettel tölti meg, de nem foglalkozik e probléma alaposabb elemzésével, az igazi bibliai 

értelemben vett egyház és a Dosztojevszkij, illetve a saját korabeli egyház értékkülönbségével, a humanizmus 

problémájával.  
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romboló hatásainak megmutatása tekintetében értékelik. Az oppozíciók felsorolása, a középút 

keresése jelenik meg a Dosztojevszkij korabeli kritikusok vélekedéseinek sorrendjében: egy 

negatív, elítélő megjegyzés mellé egy pozitív véleményt igyekszik helyezni.
526

 

A félkegyelmű 1973-as kiadáshoz írt másfél oldalas, rövid utószó arra keresi a választ, 

hogy mi Dosztojevszkij „varázslatos hipnózisának titka”. A szerző nem tartja 

megalapozottnak a nagy orosz lélek, a próféta, epilepszia áldozata, gondolkodó vagy a lázadó, 

teológus kizárólagos képét Dosztojevszkijjel kapcsolatban, mivel az életművet nem lehet 

monolitikus egésznek tekinteni, irodalmi titkát az író tragikus életútja következményének 

láttatja. Dosztojevszkij varázslata szerinte abban állott, hogy megsejtette és megértette a 

pszichológiai-etikai fejlődés törvényszerűségeit, és korát megelőzve megjeleníteni is tudta 

azokat, életművét egy kivételes egyéniség és egy kivételes kor összetalálkozása 

eredményének véli. A művek nőalakjai kapcsán régi közhelyeket idéz, nem foglalkozik a 

kérdés mélyebb tárgyalásával.
527

 A keletkezése korában kritikával illetett, de az 1970-es 

években humanizmusa miatt kedvelt regény valódi megértésére
528

 elérkezettnek látta az időt, 

mivel Dosztojevszkij „szépséges” álmának megvalósulásához olyan megváltozott 

szemléletmódra volt szükség, melyet saját korában vélt felismerni. Ennek ellenére a 

humanizmus-hit problematika sejlik fel abban a kijelentésben, hogy a „már-már Krisztusra” 

emlékeztető Miskin lehetőségei korlátozottak a szépség eszméjével való megváltásban, 

melyről a mű tragikus befejezése is tanúskodik. (E kérdéssel még A félkegyelmű 1970-es 

kiadásához írt utószavában foglalkozik Miskin személyének formálódásával kapcsolatban.
529

)  

Az Ördögök című regény 1943 után csak 1972-ben jelenhetett meg újra 

Magyarországon.
530

 A jegyzetapparátus és az utószó hossza a korábbiakhoz képest ebben az 

esetben jóval terjedelmesebb, mintegy 20 oldalt ölel fel, ebből az utószó hossza is 

megnövekedett, az eddigi 1-3 oldal helyett már hatoldalnyi terjedelmű, mely jelezhette a 

                                                           
526

 Pl.: Luzsin, Lebezjatnyikov karikaturisztikus figurái Csernisevszkij etikáját, az „értelmes egoizmus” elméletét 

és a Mit tegyünk című írást támadják, de elutasítja Bakcsi György azt a feltételezést, hogy Raszkolnyikov a 

forradalmi ifjúság megtestesítője lenne. Kiemeli Piszarev dicséretét, aki a nagyvárosi nyomor hiteles 

ábrázolásának tartja az alkotást. Végül röviden egy kis hatástörténeti áttekintés található, melyben a 

legolvasottabb Dosztojevszkij műnek nevezi a regényt, amely előkészítette Dosztojevszkij nyugat-európai 

diadalútját. 
527

 A szövegben egy mondatnyi utalás szerepel, melyben büszkének és infernálisnak nevezi őket, akik egy 

szemvillanás alatt odaadják magukat, hogy utána „átkozódva-gúnyosan” kergessék el szerelmesüket. 
528

 Az 1970-es években nagyon sokféle feldolgozása készült A félkegyelmű című regénynek. Az állítás 

bizonyított voltát a feldolgozások számában látja. 
529

 Bakcsi György említi Dosztojevszkij Apollon Majkovnak írt levelét, melyben beszámol arról, hogy: „Egy 

tökéletes szépségű embert szeretnék ábrázolni”, illetve: Ivanova-Hmirovának, az unokahúgának írta 

Dosztojevszkij, hogy „A világon egyetlen pozitív szépségű személy létezik – Krisztus.” 
530

 Megemlíti, hogy a „Tyihonnál” című fejezetet többször kihagyták, az első kiadásban sem szerepelt a kiadó 

akaratából. 1922-ben jelent meg először. 
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regény irodalompolitikai szempontból problematikus jellegét. A mű kiadása és a kísérő 

szöveg megfogalmazása azért volt nagy jelentőségű, mert az 50-es évek álláspontjához képest 

kellett a 70-es évek átalakulásban levő, de irodalompolitikailag is elfogadható vélekedését 

megfogalmazni úgy, hogy a mű értékei nyilvánvalóvá válhassanak, miközben a regény vélt, 

káros hatását is tompítani kellett. 

A regény 70-es évekbeli hazai értékelésében megkerülhetetlen Dosztojevszkij 

forradalomellenességének vitatott témája, mely abból fakadt, hogy Dosztojevszkij 

forradalomábrázolásában a bolsevik hatalomátvétel előképét lehet felfedezni.
531

 A 

problematikus kérdés élét Bakcsi György úgy próbálja elvenni, hogy a forradalomábrázolást 

helyesnek véli, csak szerinte ez nem azonosítható az 1917-es hatalomátvétellel, vagy 

másképp: az eszme helyes, csak a megvalósulásában történtek hibák, illetve nem írható az író 

rovására az, ami éppen óriási érdeme, a kérdésfelvetés. Szerinte Dosztojevszkij abban 

hibázott, hogy azonosítani akarta a régi társadalomnak a forradalmi mozgalomra vetődő, 

elrettentő árnyékát – magával a mozgalommal.
532

 Az összegzésben a regény „a nagy harag” 

könyveként, forradalomellenes pamfletként jelenik meg, mely csupán a mozgalomtól távol 

álló, anarchista terrorista módszereket leplezte le, bár a könyv központi figurái mindmáig 

hatnak a világirodalomra. Az író forradalmi „eltévelyedésének” egyik okaként az 1840-es 

évek liberalizmust hirdető széplelkű reformereit látja, akik elégedetlenek voltak a fennálló 

rendszerrel (ebben is lehet egyfajta üzenet), és nyugat-európai vívmányokat akartak 

megvalósítani Oroszországban.
533

 Sztavrogint az író egyik legmonumentálisabb 

eszmehősének, életműve egyik kulcsfigurájának nevezi, elfogadja a felesleges ember 

gondolatát és Gide „action gratui” elméletét vele kapcsolatban, mert óriási energiáit önmaga 

ellen fordítja, minden aljasság a műben szerinte rá vezethető vissza. Az eredmény a végső 

nihilizmus, testi-lelki összeomlás, mellyel a kor ideológiáját alá lehetett támasztani. Az utószó 

szerzőjének véleménye szerint Sztavrogin figuráját a kora nem értette meg, de az idő igazolta 

a jövendölést. Kirillov rajzát írói remeklésnek nevezi, mert benne Ippolit és Ivan Karamazov 
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 „Ugyanakkor tény az is, hogy egyes tendenciózus nyugat-európai kiadványokban Dosztojevszkij 

forradalomábrázolását igyekeznek rávetíteni az októberi forradalomra, Sigajlov lázálmát pedig a szovjet 

társadalomra.” – írta Bakcsi György. 
532

 „Az író óriás ezért azzal bűnhődik, hogy manapság a „retrográd mozgalom” minden megvásárolható firkásza, 

miközben az októberi forradalom totalitárius jellegéről okoskodik, az ő régi divatú öltönyének kabátszárnya alá 

húzódik.” 
533

 Bakcsi György a Nyecsajev-gyilkosság történetére hivatkozik bizonyítandó a forradalom csődjét. 

Dosztojevszkij adósságai miatti külföldi „száműzetését” értékeli a műre gyakorolt legfőbb hatásként, melyek 

következtében Dosztojevszkijben eszményített Oroszország kép alakult ki, ahol a cár és az igazi egyház 

megmutatja majd a bűnös Európának a kereszténység lényegét. A Nyecsajevnek megfeleltethető Pjotr 

Verhovenszkij a regényben gonosz és aljas bohóc lesz, Ivanov (akivel Nyecsajev szembefordult) a műbeli 

Satovhoz hasonlítható, akit a pravoszláviához megtérő emberként láttat Bakcsi György, s Dosztojevszkij akkori 

alteregójaként értelmezi. 
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alakjának összekapcsolását látja, Sztavrogint lágymelegnek, Kirillovot hidegnek, Lebjadkinát 

hévnek tartja. 

A mű 1983-as kiadásában az utószó szövege megegyezik az 1972-es kiadásbeliével, 

de a fülszöveg még jobban sulykolja a forradalmi problematika említett értelmezését. 

Szerintük Dosztojevszkij szuggesztív művészettel hirdeti benne történelmi téveszméit, de 

tragikus tévedésbe esik – itt ugyanaz a gondolat szerepel: forradalomellenes vádirat címén 

csupán a mozgalomtól távolálló anarchista –, és terrorista csoportok szélsőséges figuráit állítja 

elénk. De szerintük a történelem bebizonyította, hogy Dosztojevszkij e felfogása alapvetően 

hamis – állítják erőteljesen még a gorbacsovi fordulat előtt. 

A Feljegyzések a holtak házából (ford.: Wessely László) Európa Könyvkiadó 1979-es 

kiadásában csak fülszöveg található. Bakcsi György a műfajt találta elsősorban kérdésesnek: 

vitatottnak tartotta, hogy a mű a regényalkotás vagy a naplóírás kategóriájába tartozik-e. A 

kérdésfeltevés sejteti azt a korábbi pozitivista-marxista esztétikai felfogást, miszerint az 

alkotásból egyenesen következtethetünk az írói életrajzra. A rövid értelmezési kísérlet 

bizonyíték arra, hogy az 1970-es évek világa és a mű keletkezési kora között hasonlóságokat 

véltek felfedezni: az individuum léte, a humánum az embertelenségben, a hatalom és erkölcs 

kapcsolata, a rabok lelkivilágának pszichológiája. 

A Feljegyzések a holtak házából 1981-es kiadásához írt kísérő szövegében a szerző 

korábbi szemlélete módosult egyrészt a szereplők és a világ értékrendje tekintetében, másrészt 

határozottabban jelenik meg az irodalomtudományi nézőpont alkalmazása. Korábbi 

álláspontja szerint Dosztojevszkij a fegyházban megismert alakok pszichológiáját adta 

későbbi hőseinek, ezért lettek egzaltált betegek, de az 1980-as évekre ez megfordult: a világot 

látta eltorzultnak, s lett a normális, szabadságra vágyó hős extrém. Az utószó írójának 

megváltozott véleménye szerint Dosztojevszkij felismerte, hogy az egész külső világ 

börtönnek tekinthető, ahol szabadság nem ismeretes, ahol a bűn határátlépés, melyben alkat, 

környezet, véletlen pillanatok egyformán szerepet játszanak. A változás másik jeleként 

értelmezhető a narrációs szerkesztésmódra tett megjegyzés, miszerint a szerkezet táguló 

spirálisra emlékeztet, ahol a témák visszatérnek magasabb szinten, módosulva. 

A Megalázottak és megszomorítottak, Feljegyzések a holtak házából címen 1983-ban 

megjelent kiadás jegyzeteiben a mű jelentősége abban nyilvánult meg, hogy Dosztojevszkij itt 

kísérletezett először a több cselekményszálat egyesítő, összetett regényszerkezettel, két 

szembenálló család párhuzamos ábrázolásával, ellentétes jellemek kapcsolataival. 
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A kamasz 1971-es újrakiadása bizonyítékul szolgált arra, hogy a regény értelmezése az 

1960-es Bóka László utószóban foglaltakhoz viszonyítva (az Ördögök című műhöz 

hasonlóan) nagy változáson ment át, melyet jelez annak kijelentése, hogy az elemzők eddig 

nem értették meg a mű jelentőségét. A művet az 1970-es években is kevésbé 

problematikusnak ítélték az Ördögökhöz képest, melynek okául azt említették (a kísérő 

szöveg szerzője is ezt teszi), hogy a mű társadalomképében kevésbé érvényesültek 

Dosztojevszkij forradalomellenes és nacionalista gondolatai. A korabeli ifjúság véleményének 

említése (miszerint a regény a kor legprogresszívebb lapjában jelent meg a reakciósnak és 

monarchistának tartott író alkotása) alkalmas annak elősegítésére, hogy a mű 1970-es 

évekbeli értékelése kedvezőbb lehessen. Az értelmezésben megjelenő műbeli társadalomkép 

leírása általában véve megegyezik a nyugat-európai fiatalság helyzetének szocialista ideológia 

nézőpontjából történő értékelésével, illetve a felnőttség előtti lelkiállapot pszichológiájának 

helyzetleírásával (tomboló érzésviharok, szélsőséges hangulatok, rajongó lelkesültség és 

keserű kiábrándultság, célja az első millió megszerzése, hogy hatalmának tudata 

megnyugtassa). Emellett áthallások érzékelhetők a kelet-európai nézőpontból tekintett nyugat-

európai világ állapotára, köztük a 68-as diáklázadások eszmei és társadalmi hatásaira.
534

 

Összegzésként Dosztojevszkij alkotói módszere kapcsán jelenik meg a laza gondolatfűzés, az 

áradó tudatfolyam, mely az értékelésben a XX. század újításait előlegezi meg. Az 1982-es 

kiadás utószava megegyezik az 1971-es kiadáséval. 

1973-ban jelent meg az Elbeszélések és kisregények I-II. a Magyar Helikon 

gondozásában. A pár oldalas írás az elbeszélések műfaji megközelítései kapcsán 

hosszasabban foglalkozik a feljegyzések kérdésével, hangsúlyozva a vallomásjelleget.
535

 A 

Feljegyzések az egérlyukból és A szelíd teremtés című alkotásokat Bakcsi György 

remekműveknek, alkotói módszerét „fantasztikus realizmus”-nak nevezi.
536

 Általában az 

elbeszélések értékelése előtérbe került az 1950–60-as évek elképzeléseihez képest,
537

 ez 
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 Verszilov az értelmezésben kallódó nemes úrként jelenik meg, akit a benne bujkáló hasonmás gaztettekre 

csábít, Arkagyij Dolgorukij pedig gyötrelmesen keresi azt az eszmét, ami lehetővé teszi, hogy megőrizhesse 

személyes szabadságát, értékes tagja legyen a társadalomnak. 
535

 Esztétikai szempontból az utószó szerzője nem tesz különbséget az író és az elbeszélő kategóriája között, pl. 

megemlíti, hogy a Feljegyzések az egérlyukból című alkotásban „Goljadkin úrnak belső monológjait viszont az 

író kíséri csúfondáros közbeszólásokkal.” 
536

A szelíd teremtés fantasztikum –értelmezése kapcsán jegyzi meg: „Dosztojevszkij szóhasználatában 

egyértelmű a „valóságos” mellett a „lehetséges” feltárásával, azzal, hogy egy-egy hős, eszme, jelenség a maga 

szélsőséges formájában nyilatkozik meg a legteljesebben.” Hozzáteszi még azt is, hogy ha a jelenséget egy 

extrémnek, különcnek tetsző figura érzékelteti a legpontosabban, méghozzá egy kivételes pillanatban, akkor az 

írónak ezt a hőst és pillanatot kell megragadnia.  
537

 Mutatja pl.: A novellaelemzés új módszerei című, a szegedi novellaelemző konferencia anyagát tartalmazó 

kötet is. (Szerk. Hankiss Elemér. MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának Kiadványai, Akadémia 

Kiadó, Budapest, 1971.) 
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Dosztojevszkij kisebb terjedelmű írásainak megítélésére is hatással volt, mivel úgy 

értelmezték: a regényeknél a szerteágazó cselekmény miatt az író művészi eszközei nem 

figyelhetők meg olyan egyértelműen, mint a zártabb, kamarajellegű kisregényeknél,
538

 

melyek funkciója az író legújabb művészi elképzeléseinek, szerkesztési megoldásainak 

megvalósítása.
539

 Az írás ismeretterjesztő, népszerűsítő volta megengedett néhány 

irodalomtudományi megjegyzést (a műfaji kérdések, a szereplők tipologizálása
540

). 

Dosztojevszkij örökös állapotának nevezi a kibillentséget, rendezetlenséget, szerinte saját 

felfogását az Egy nevetséges ember álma című elbeszélés „szépséges utópiá”-jában jeleníti 

meg. A szövegben kiemelt helyet kap az a – Sőtér István (1959-es) humanizmus képével 

rokonítható – gondolat, hogy ha az emberek akarják, „egy csapásra rendbe jön minden”, 

mintha az aranykor újabb eljövetelének feltétele csupán ez lenne.
541

 Hőseivel a XX. század 

emberének sorsát és gondolatait előlegezte meg, Dosztojevszkij nélkül egyszerűen nincs 

modern irodalom, vagyis látható: szavaiban az orosz író egyre értékesebb helyet foglal el. 

Dosztojevszkij Tanulmányok és vallomások 1972-es (Magyar Helikon), 1985-ös 

(Európa Könyvkiadó) kiadása Dosztojevszkijt a XX. század előfutárának nevezi a kötetlen, 

szubjektív, feljegyzésszerű írásai miatt (pl. Vremja, Epoha, Az író naplója – Puskin beszéd).  

                                                           
538

 Megemlíti, hogy több neves kutató (neveket nem említ) Dosztojevszkij rövidebb lélegzetű írásait – kivált a 

Feljegyzések az egérlyukbólt, az Örök férjet és A szelíd teremtést az író művészi szempontból legtökéletesebb 

alkotásaiként értékeli, mely jelzi, az 1970-es években mely elbeszéléseket-kisregényeket tartottak értékesnek. 

Bakcsi György szerint Dosztojevszkij elbeszéléseit eddig nem értékelték eléggé: a Feljegyzések az egérlyukból 

című művet úttörő jelentőségűnek tartja a szabad asszociációi miatt, melyeket az Örök férj és A szelíd teremtés 

című alkotásokkal együtt a tudatfolyamok ábrázolásainak korai megnyilvánulásainak tart. Vélekedése szerint ma 

már ezek az alkotások mondják talán a legtöbbet a kutatóknak Dosztojevszkij módszereiről, emellett 

nyomatékosan jegyzi meg, hogy a korábbiakhoz képest az elbeszéléseket „manapság” (a 70-es években) egyre 

több kutató és olvasó tekinti Dosztojevszkij legtökéletesebb alkotásainak művészi megformálás szempontjából. 

A kisebb művek rendszerint fontos kísérleti funkciót töltenek be: ezekben újabb művészi eljárásokkal, szerkezeti 

megoldásokkal kísérletezik az író, amelyeket regényeiben is alkalmaz. 
539

 „A kamarajellegű, zártabb forma, a csupán két-három hősre koncentráló cselekmény lehetővé tette, hogy 

szerteágazó bonyodalomtól mentesen, szinte kristálytisztán próbálja ki: milyen mélyre is tud hatolni egy vívódó, 

a valósággal és saját rémképeivel viaskodó ember lelkének szakadékaiban.” (471.) 
540

 Különválik a legkorábbi elbeszélések „csinovnyikja”, majd a korai elbeszélésekre jellemző „álmodozó” (A 

háziasszony Ordinovja, a Fehér éjszakák szerinte már valóságosabb hőse, a Nyetocska Nyezvanova című 

alkotásban Nyetocska mostohaapja) és az ezt követően megformált „odúlakó” alakja. A játékos főhősét is az 

álmodozó alakként értelmezi, ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy meglátszik a mű felépítésén (egy eszmehős 

köré szerveződik mindkét műalkotás), hogy egyszerre íródott a Bűn és bűnhődés című regénnyel. Ebben a 

műben bukkan fel szerinte először a büszke asszonytípus (Polina), s Dosztojevszkij ezután valamennyi 

regényében visszatér a megalázott, de büszke nő alakja. 
541

 Az utószó szerzője figyelmen kívül hagyja a mű keresztény szimbolikáját, illetve annak értelmezését, hogy a 

főszereplő az, aki megrontja az idegen bolygó lakóit, és ő az is, aki prófétaként – már megtisztultan – hirdeti az 

aranykor eljövetelét, egyben Dosztojevszkij értékét a tragikus sorsok megjelenítésében látja, melyet az orosz író 

művészetének, gondolatvilágának, humanizmusának, végső optimizmusának bizonyítékaként értelmez. Nem 

derül ki egyértelműen, hogy az utószó szerzője az említett műben tényleg humanizmust lát, vagy esetleg csak 

burkolt formában lehetett érzékeltetni az egyértelmű bibliai utalásokat, mivel Dosztojevszkij nagy különbséget 

tesz a humanizmus és az evangéliumi hit között. 
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A Bakcsi György írta népszerűsítő jellegű írásokban megjelennek a korábban már 

ismertetett kritikák Dosztojevszkijjel szemben (pl. forradalomellenes kicsengés), de 

tompítottan, ismeretterjesztő köntösben, eltakarva a katarzist okozó lehetőségeket az 

értelmezésekben. Az írások szemléletmódja, amikor már lehetett volna, nem az 1960-as évek 

újrafelfedezésének valamelyik irányát folytatta az értelmezések terén, hanem inkább az 1950-

es évek végével sejlik fel a kapcsolat lehetősége, mivel akkor már Dosztojevszkij műveinek 

bizonyos értékeit meg lehetett említeni, mégis kritikáról több szó esett, az orosz író műveinek 

jelentőségét még elhalványították. Az 1970–80-as években Bakcsi György ismeretterjesztő 

írásai ehhez képest kissé tudományosabb jellegűek, s a művek értékei nagyobb szerepet 

kapnak már, mint a kritikák, ám a megengedőbb irodalompolitikai légkör ellenére mégsem 

folytatódnak bennük Dosztojevszkij 1960-as évekbeli újrafelfedezésének szellemi, újító, 

illetve irodalomtudományi lehetőségei. 

4.6. A Dosztojevszkij-művekhez írt elő- és utószavak vizsgálata a 

rendszerváltozástól az ezredfordulóig 

Az 1990-es évektől az eladhatóságot szem előtt tartó piacgazdasági alapú könyvkiadás 

ideológiától függetlenül jelentet meg műveket. A rendszerváltás utáni nagy ideológiai nyitás 

szellemi sokféleségének következtében a nagyon értékes alkotások mellett sok esztétikai és 

etikai értelemben kevésbé értékes kiadás is napvilágot látott, s a nagyközönség számára 

sokszor az értékes mű veszett el a sokféleség varázsában, az igénytelenség áradatában.
542

  

Mindezek alapvetően meghatározták Dosztojevszkij műveinek 1990-es évekbeli sorsát 

Magyarországon. Gyakoriak az író műveinek újrafordításai, melyek az átmeneti kor változó 

igényeinek kifejezői, illetve emellett jelzik az új szemlélet megjelenését mind 

irodalomelméleti szempontból, mind nyelvészetileg, melyekkel igazolható Dosztojevszkij 90-

es évekbeli aktualitása. Az újrafordítások megjelenése mellett a szemléletváltozást jelzi az új 

típusú megközelítések, értelmezések megjelentetése, melyek esztétikai elemző nyelvezet, 

filozófiai, etikai látásmód tekintetében a 60-as évek megújulásához, Török Endre, Fehér 

Ferenc írásaihoz hasonlíthatóak, melyek részben új megközelítéssel, nézőpontokkal, részben 
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 Viszont a szűk értelmiségi réteg számára valóságos felüdülést, sokaknak élethivatást jelentett az orosz 

irodalom magyarországi missziójának fenntartása. (Pl.: Dukkon Ágnes, D. Zöldhelyi Zsuzsa Han Anna, Hetényi 

Zsuzsa, Király Gyula, Kovács Árpád, Kroó Katalin, Patkós Éva, Szilárd Léna, Szőke György, Szőke Katalin, 

Török Endre … és még hosszan lehetne a sort folytatni.)  
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az újrafordítások teremtette új értelmezési szükséglettel a Dosztojevszkij-kép megújulásához 

járulnak hozzá.
543

 

Az évtized elején még különös figyelem övezi a korábban tiltott, tűrt szövegeket, így 

kiadnak olyan Dosztojevszkij-műveket, melyek korábban nem kedveltnek minősültek, kevés 

példányszámban és ritkán jelentek meg. Tematikájában is a sokféleség volt jellemző az ekkor 

megjelentetett művekre, pl. az Európa Kiadó A boszorkány címmel jelentetett meg 

válogatáskötetet, amely Alexandr Kuprin A boszorkány (ford.. Gellért György), Ivan 

Turgenyev Első szerelem (ford.: Áprily Lajos) és Fjodor Dosztojevszkij Fehér éjszakák 

(ford.: Devecseriné Guthi Erzsébet) című műveit tartalmazza. A figyelemfelkeltő és a kor 

számára vonzó cím a közönségigényt tükrözi. Átdolgozások is napvilágot láttak, ilyen pl.: 

Szakonyi Károly A félkegyelmű című drámája a Neprológus Kiadó gondozásában, 1995-ben. 

A fülszöveg üzenete a kor szellemiségére is utal: „nem tudjuk megváltani egymást, a 

kegyelem nem belőlünk sugárzik, hanem a Mindenségből, s a jó cselekedeteink révén 

átsugározódhat ránk.”  

A XX. század végére Dosztojevszkij aktualitását befolyásolta a szocialista rendszer, 

világkép összeomlása. Korábban, a XX. század első felében is megjelent már Dosztojevszkij 

prófétai jellegét hangsúlyozó vélekedés, Hermann Hesse, Max Holzmann oroszországi 

mértékben látott prófétát Dosztojevszkijben.
544

 A XX. század végének világnézeti 

megrendülését, válságát felismerve sokan Dosztojevszkij vívódásában a saját maguk 

vívódásának és útkeresésének előfutárát, prófétáját tisztelték. Dosztojevszkijben sokan újra a 

krízis pszichológiai és esztétikai, illetve szellemi ábrázolóját látták.
545

 

Az 1990-es években divatos lett Dosztojevszkijjel foglalkozni. 1999-ben megjelent 

egy a korábbiakhoz képest más szempontú válogatás Dosztojevszkij társadalompolitikai 

írásaiból Kell-e nekünk Európa? címmel, mely egyértelműen jelzi a 90-es évek magyar 

külpolitikai dilemmáinak egyikét. A szöveget válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta V. 

Tóth László, aki az előszóban hangsúlyozza: Magyarországon a Dosztojevszkij-kép szinte 
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 Az új típusú megközelítések, értelmezések megjelentetése többek között Dukkon Ágnes, Kroó Katalin, 

Balassa Péter, Kovács Árpád… nevéhez köthetők. Emellett már az 1980-as évektől megjelentek pl. a BTK 

kiadásában, Török Endre szerkesztésében egyetemisták, doktoranduszok tanulmányai, melyek hasonló 

szemléletváltozást jelenítenek meg. Ezt a tendenciát képviseli a Kovács Árpád-féle iskola Kroó Katalin, Szitár 

Katalin és a pécsi bölcsészkar tanáraival (pl. V. Gilbert Edit) együtt. Több orosz szerző, filozófus, 

irodalomtörténész munkáját lefordítva nagymértékben gazdagították a magyar nyelven megjelent, orosz irodalmi 

témájú értelmezéseket (pl. Jurij Lotman fordítások). 
544

 Rejtő, 1958, 88. 
545

 Az emberek felfedezték újra Dosztojevszkijt mert „saját bolydult lelkük, dilemmáik, szociális és morális 

kínjaik megszólaltatója, hogy az egyéni sorsalakulás kritikus átértékeléséhez, s az átélt események megértéséhez 

is nélkülözhetetlen a Dosztojevszkij felmutatta történelmi tanulság.” Meszerics, 1977, 213. 
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kizárólag a magyar nyelvre lefordított nagyregények világából áll össze. (Bár meg kell 

jegyeznünk, hogy Dosztojevszkij publicisztikájából az 1980-as években is megjelent egy 

válogatás,
546

 továbbá a Dosztojevszkij művei 10 kötetes kiadás 9. kötete is sokat közölt Az író 

naplójából.
547

) A könyv célja az lehetett, hogy Az író naplójából válogatva bemutassa 

Dosztojevszkij azon megnyilatkozásait, melyek az 1990-es évek Kelet, Közép-Kelet Európája 

problémáira – amelyek az ezredforduló előtt álló Magyarország kérdései is egyben – 

vonatkoztathatók. Az áthallások nyilvánvalóak: a modernizáció visszásságai, az új 

Oroszország régi orosz gyökereivel való kapcsolatának alakulása (pl.: a francia nyelv 

kérdése), a nyugat-európai, civilizációs és az orosz hagyományok ötvözése, illetve a 

társadalmi szakadék áthidalhatóságának problémája. A szerkesztő a cikkeket az Oroszország-

Európa kapcsolat alakulása, egymásra való hatásuk, félelmeik témakörei köré gyűjtötte. A 

válogatás aktualitását az adja, hogy Dosztojevszkij jövőre vonatkozó elképzelései már nem 

megalapozatlannak tűnnek, hanem sok esetben megvalósultnak a XX. század végén 

(jövendölések a proletariátus hatalomra kerüléséről, érdekeiről, polémiák a keleti veszélyről). 

A válogatáskötetben hangsúlyos szerepet foglal el Dosztojevszkij Európáról és a misztifikált 

orosz viszonyok kapcsolatáról megfogalmazott véleménye (Oroszország éppen a Nyugathoz 

való törleszkedésével teszi ki magát a szocialista veszélynek, hiszen a nyugat-európai 

civilizáció a vesztébe rohan a romlott erkölcsei által, mellyel szemben áll a pravoszláv hit 

nagyszerűsége). A válogatás problematikus volta abból adódik, hogy a kontextusból 

kiragadott fragmentumok egy új összefüggésrendszerbe kerülve más képet is adhatnak, mint 

ami az egész publicisztika alapos és óvatosabb vizsgálatából kirajzolódna. 

Az Osiris Kiadó gondozásában 1998-ban látott napvilágot egy hasonló tematikájú 

kötet A történelem utópikus értelmezése címmel, mely Dosztojevszkij és Konsztantyin 

Nyikolajevics Leontyev (1831-1891) írásait tartalmazza. A kötetben szereplő Dosztojevszkij-

írások 1862-1880 között keletkeztek (köztük az ismert, 1880-as Puskin-beszéd). A 

szerkesztők a megjelentetés kapcsán arra hivatkoznak, hogy Dosztojevszkij publicisztikai 

írásai kevéssé ismertek, de emellett nyilvánvalóan illeszkedik a kötet az 1990-es évek 

társadalmi helykeresésének folyamatába. 

 A Dosztojevszkij kiadások tekintetében a 90-es évek másik nagy újdonsága az, hogy 

korábban, 1945-től kezdődő korban, de különösen a szocializmus időszakában nem kedvelt 
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 F.M. Dosztojevszkij: Tanulmányok, vallomások. Jegyzetek: Bakcsi György. Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1985. 
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 F.M. Dosztojevszkij: Tanulmányok, levelek, vallomások. Jegyzetek: Bakcsi György. Magyar Helikon, 

Budapest, 1972. 
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vagy éppen csak megtűrt műveket újra felfedeznek. Ezek közé tartoznak a már említett 

publicisztikai írások mellett a kisregények közül a Feljegyzések az egérlyukból, A hasonmás 

című kisregények és az Ördögök című regény.  

Az ezredforduló környékén a meghasonlott ember képét szinte mindenki aktuálisnak 

véli pszichikai és szellemi értelemben, ezzel magyarázható, hogy A hasonmás című művet 

(Grigássy Éva fordításában) az ezoterikus műkiadásról ismert Édesvíz Kiadó a maga 

értelmezésének kíséretében, az Aranyág sorozatában jelentette meg, melynek kiadása 

megegyezik az 1965-ban kiadottal. Az újdonság a kiadó okkult világképet közvetítő sajátos 

értelmezésű elő- és utószavában lelhető fel, mely Kertész Balázs munkája. Már a cím is 

árulkodó: Goljadkin, a civilizált ember vagy Az akarat szabadsága. Goljadkint 

meghasonlottsága miatt kortársunknak tekinti. A hasonmás-kérdést az egykori 

misztériumokba való beavatással veti össze, ahol is szerinte az én az énnel találkozik, azzal a 

részével, mellyel nem óhajt amúgy szembesülni. A találkozás során a jelölt általában belehal 

ebbe a félelmetes kalandba, melynek végeredményeképp új én keletkezik. Goljadkin szerinte 

önmaga ikonjával harcol, azzal a hasonmásával, akivé maga is szeretne válni. A hasonmás 

nem rendelkezik múlttal, valóságos énnel, s a háttér is elnagyoltan sablonos a szerző szerint. 

Kertész Balázs a korunk figuráját III. Richárdhoz hasonlítja azzal a különbséggel, hogy a ma 

élő „III. Richárd” meg van győződve jóindulatáról, igazáról. A civilizált ember végzetének 

tartja a megfelelés goljadkini versenyfutását. A civilizációt kollektív felejtés eredményének, a 

modern embert „felejtő ember”-nek tartja. Kertész Balázs az értelmezésének egy fő irányt ad, 

nem mutat fel több elemzési lehetőséget vagy esetleg azon belül akár több irányt. Ezért úgy 

tűnik, a kisregény feláldozódott a kiadó képviselte világnézet oltárán, s Dosztojevszkij 

számukra azért fontos, mert úgy vélik: az orosz író azon kevés alkotó közé tartozik, akik 

képesek emlékeztetni az ember – bár véleményünk szerint igencsak kérdéses – eredendő 

józanságára. Az értelmezés ekkortól már inkább a kiadó filozófiája szócsövének tekinthető, 

miszerint a civilizált ember önmagába fordul a racionalitás nevében, a hitt valóságot 

fantomokból építi fel, hasonmásokból, melyeket szerintük információnak nevezhetünk. 

A 90-es években látott napvilágot a Matura tankönyvcsalád a Raabe Klett Kiadó 

gondozásában. A Szörényi László szerkesztette sorozat elgondolása azon ígéretes ötleten 

alapult, hogy nemcsak a teljes, gondozott, tárgyi magyarázatokat is tartalmazó, számozott 

sorokkal ellátott szöveget jelentették meg, hanem a művek után minden esetben nagyon 

színvonalas, terjedelmes, komoly összefoglaló értelmezés vagy teljes elemzés következett. Az 

eredetileg középiskolásoknak szánt kiadások a Matúra tankönyvcsalád-sorozat 
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kiegészítéseként is szolgáltak, de emellett önállóan is megvolt a szerepük. Mind a tankönyv, 

mind a Matúra Klasszikusok sorozatra elmondható, hogy a tanulandó anyagok megszokottnál 

szélesebb választékát tartalmazza, a bennük megjelenő értelmezések nemcsak középiskolás 

diákoknak szóltak. 

A Bűn és bűnhődés 1998-ös kiadásában a szöveghez kapcsolódó jegyzetek mellé az 

egész életművet részletesen bemutató utószó átfogó kommentárokkal, alapos textológiai 

apparátussal együtt Dukkon Ágnes munkája. Már az írás terjedelme (majdnem 70 oldalas, 

szimpla sorközzel készült szöveg) mellett a tematikai rendszer is jelzi a szándék és a 

megvalósulás komolyságát. Teljes körű a műelemzésben megjelenő témák válogatása: 

Oroszország a 19. század második felében, kortársak Dosztojevszkijről, a Dosztojevszkij-

életmű felépítése, a regény keletkezéstörténete, a mű cselekményvázlata, gondolatok a 

műelemzéshez, Dosztojevszkij poetikájáról, nevek és számok a Bűn és bűnhődésben, a szerző 

és műve hatása, Dosztojevszkij magyar szemmel, a társművészetek és Dosztojevszkij, 

Dosztojevszkij és a színház, kérdések és feladatok, bibliográfia. Az írás tartalmaz 

szövegrészleteket Dosztojevszkij más műveiből is, pl. a naplójegyzeteiből, leveleiből, 

kortársak véleményei közül: Dosztojevszkij diákkori kapcsolatai a diákévekről, a kezdő 

íróról, a Petrasevszkij-körben, Szibériában, az újra szabad évekből Nyikolaj Nyikolajevics 

Sztrahov és Anna Grigorjevna Dosztojevszkaja, az író második felesége írásai közül.  

Dukkon Ágnes szerint a Bűn és bűnhődésben Dosztojevszkij folytatja az „egérlyuk” 

problematikájának kiélezését.
548

 Raszkolnyikov bűne az etikai korlát áthágása, az emberfölötti 

ember (szverhcselovek) büszke lelkének lázadása. A szerző véleményében Dosztojevszkij 

felhasználta benne Dante világát annak hármas (pokol, purgatórium, menny) tagolásával, 

mely az értelmezésben is irányadó. A pokol az odúlét, a magába gubózás állapotát jeleníti 

meg, melyben a bűnelkövetés és az ehhez vezető út ábrázolása közben hangsúlyossá válik az 

álmok szerepe
549

 Raszkolnyikov életében, illetve a bűnelkövetést megelőző pro és kontra 

események jelentősége. A „tisztítótűz” nem más, mint a gőgös ész és a lelkiismeret harca, a 

korábbi tematikus egységbeli kommunikációs séma szerint: „középen van a magába forduló 

ÉN, körülötte az idegenné vált ŐK világa átalakul, Raszkolnyikov kénytelen… valóságos 
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 E problematikáról Dukkon Ágnes korábbi könyvében olvashatunk többet. Dukkon Ágnes: Arcok és álarcok. 

Dosztojevszkij és Belinszkij. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 
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 Az álom kettős szerepű Dukkon Ágnes szerint, mert Raszkolnyikovnak hordoz jelentést, de egyetemes 

kultúrtörténeti jelentősége is van. Összevethető Goethe Faustjánek Második részének egyik történetével, mely a 

lenti pokol felrobbanásáról, a magasságba való szétszóródásáról szól. (458-459.) „A rejtett pokol (a lélek 

törvényei) és a végig nem gondolt gondolatok, a magasságokban tanyázó „gonoszság lelkei” kerítették 

hatalmukba Raszkolnyikovot – de ő is kiszabadul ebből a béklyóból, mint Faust Mefisztó karmaiból.” (459.) 



172 
 

dialógusba kerülni a fiktív helyzetből, háttérből előlépő emberekkel…” (451.)
550

 A bűn terhe 

miatt állandósul a műben a feszültség, mely többek között a kommunikációra is hatással van: 

a dialógusok csak álpárbeszédek lehetnek a bűn bűnnek ítéléséig. Megjelenik a hasonmás–

kérdés ábrázolása: „…azok a szereplők, akik Raszkolnyikov énjének valamelyik aspektusát 

tükrözik vissza, többnyire nem a jó, hanem a sötét oldal képviselői.” Ilyen Luzsin, a 

félelmetesebb, maszkszerű arcú Szvidrigajlov, kinek öngyilkossága Raszkolnyikov sötét 

énjének pusztulását, így a feltámadásban léthez
551

 vezető út lehetőségét jelzi. 

Raszkolnyikov pozitív segítői testvére: Dunya, barátja: Razumihin, akit az író 

szócsöveként szokás emlegetni (a kor divatos téveszméi: vulgáris materializmus, szocializmus 

ellen szóló érvek tőle hangzanak el). „Porfirij Petrovics, a vizsgálóbíró szintén Raszkolnyikov 

interpretátora és bensőjének felszínre segítője.” (454.) A tisztítótűz szakasz egyik 

legfontosabb szereplőjének tartja Dukkon Ágnes Szonya Marmeladovát (455.), aki 

Lizavetával a szent együgyű (jurogyivaja) kategóriájába sorolható. „Szonya maga is 

„áthágást” követett el, mert utcalánnyá lett, hogy családját megmentse az éhhaláltól.” A bűn 

választását kettejüknél látszólag teljesen különböző magatartás motiválja: Raszkolnyikovnál 

az ész gőgje, Szonyánál a részvét alázata, de ezek mélyén mindegyiküknél – öntudatlanul – a 

kétségbeesés munkál, ahogy magukra vállalják a „megváltás” gondját. Ez a felismerés teszi 

lehetővé, hogy „Raszkolnyikov elkerülje Szvidrigajlov reménytelen magára maradását és az 

öngyilkosságot, mint egyetlen megoldást.” (456.) Ezáltal Raszkolnyikov számára őszinte, 

kommunikációs csatorna nyílhat meg, melyben a Szonya által felolvasott Lázár 

feltámasztásának története mustármagként felnőve megváltoztatja Raszkolnyikov életét. (455-

456.) 

A regényt a bűnnel való kísérletezés drámai kalandjának nevezi az elemzés szerzője, 

(456.), aki hangsúlyozza a kétféle igazság szerepét a műben. A világi célok számára 

ésszerűtlen a bűnhődés útjának vállalása a folyamat abszurditása miatt, de mindeközben a szív 

vágyik a Lázár feltámasztása történet személyes, belső átélésére. Raszkolnyikov bűnös 

tettének indoklásául is az ésszerűséget hívta segítségül. „Raszkolnyikov tettének „pozitív” 

indoklása is ez volt: alturista (emberbarát) szempontokat követve jutott arra a paradox 

következtetésre, hogy a társadalmi igazságtalanságokat (a szenvedés okozóit) erőszakosan 

kell kiirtani.” (456.) Ezzel szemben Szonya az alázat helyzetében bűneit elismeri még akkor 

is, ha másokért való áldozathozatalnak értékeli.  
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A műelemzés Dosztojevszkij regényeiben nem epikai, hanem drámai időt határoz 

meg, hivatkozva arra, hogy Dosztojevszkijt nem a cselekménytörténet érdekli, hanem a belső 

tájak lelki viharai, katarzis alakulása.
552

  

Raszkolnyikov a harmadik szerkezeti egységben, az Epilógusban a szenvedés 

vállalásán túli területre érkezik: a megtéréshez, a valódi bűnbánathoz, mert ebben a részben 

törik meg belső büszkesége, önigazolása a lázálma révén, melyben a tőle eredő, világot 

megfertőző ragály a pusztulás egyetemes képét villantja fel. (457.) A mű vége, az átfordulás 

jelenetének új életkezdése összefüggésbe hozható János Jelenéseinek könyvével, az „új ég és 

új föld”, az új Jeruzsálem megteremtésével, csak itt a színtér Raszkolnyikov lelke. Emiatt 

nevezhető a dantei felosztás szerint ez a harmadik rész a „Paradicsom” képének. Az elemző 

fejezeteket, jegyzeteket és kommentárokat filológiai és textológiai pontosság jellemzi. 

Dukkon Ágnes írásában blokkok illeszkednek az elemzéshez az említett szerzők (Lev 

Sesztov, Szondi Lipót, M. M. Bahtyin) munkáiból – hogy érzékelhető legyen az értelmezések, 

nézetek sokfélesége. Raszkolnyikov sorsa kapcsán Lev Sesztov véleményét olvashatjuk, 

melyben írja, hogy Raszkolnyikov számára kizárólag Lázár feltámasztása történetének 

csodája jelenítheti meg az új élet lehetőségét, és nem valamiféle etika, nem Tolsztoj gróf 

útja.
553

 Dukkon Ágnes elfogadja Bahtyin azon állítását, mely szerint Dosztojevszkij az eszmét 

különböző tudatok, illetve különböző szólamok között lejátszódó eleven eseménynek látta 

(láttatta). Bahtyin véleménye alapján az tette Dosztojevszkijt az eszme legnagyobb 

művészévé, hogy az eszme és a tudatműködés dialogikus természetét, működését feltárta, 

mely igazolható többek között Raszkolnyikov és Porfirij Petroviccsal folytatott párbeszédének 

elemzésében.
554

 Dukkon Ágnes idézi még Toporov írásának a tér-idő találkozási pontjairól 

szóló részét, ezen belül a naplemente fényeinek jelentőségével, Pétervár fantazmagorikus 

jellegével foglalkozó részt (pl.: a közép és periféria Pétervár kapcsán, az út jelentősége a 

valóságos házig, illetve szimbolikus tartalmában).
555

  

Külön fejezetben tér ki az elemzés szerzője a nevek és számok rendszerének 

áttekintésére, köztük Rogyion, Romanovics Raszkolnyikov, Dmitrij Razumihin, Pjotr 

Petrovics Luzsin, Arkagyij Ivanovics Szvidrigajlov, Pulcherija Alekszandrovna, Avdotya 
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Romanovna, Szonya Marmeládova, Lizaveta, Lebezjatnyikov nevének, habitusának 

összefüggéseire. A számok esetében pedig a hét, négy, a negyed(ik), a három, illetve az 

emlékezés, teljesség összefüggéseiről ír részletesebben.   

Dosztojevszkij és művének hatásai kapcsán a tanulmány írója foglalkozik Thomas 

Mann Dosztojevszkij-módjával (1946.) és Albert Camus Dosztojevszkijért (1955.) című 

írásaival. Hosszabb összefoglalásban egészen a könyv keletkezésének koráig kíséri végig 

Dukkon Ágnes Dosztojevszkij magyarországi fogadtatását, mellyel Dukkon Ágnes az Orosz 

írók magyar szemmel című többkötetes munkákban foglalkozott már. Külön idéz Karinthy 

Frigyes, Hevesi Sándor, Színi Gyula, N. Apáti Jolán, Újszászi Kálmán, Vatai László és 

Pilinszky János írásaiból, összefoglalóan pedig Laziczius Gyula három tanulmányának 

gondolatairól ír. 

A Bűn és bűnhődés magyar fordításainak felsorolása után a társművészetek és 

Dosztojevszkij című fejezetben Anna Dosztojevszkaja Emlékeim című visszaemlékezéseiből, 

illetve Igor Zolotusszkij Dosztojevszkij és a film című művéből olvasható részlet. Ezen felül a 

Dosztojevszkij-regények filmfeldolgozásainak, a Bűn és bűnhődés színpadi változatainak a 

gyűjteményével is találkozhatunk. Dosztojevszkij és a színház fejezet foglalkozik a 

Vjacseszlav Ivanov által megnevezett regénytragédia fogalommal,
556

 illetve ezzel 

összefüggésben azzal a problémával, hogy Dosztojevszkij regényei mennyiben alkalmasak 

színpadi előadásra (ennek folyományaképpen részletes, magyar példákkal kiegészített 

Dosztojevszkij műveinek színpadra alkalmazását összegyűjtő lista is található). A műelemzés 

értelmező jellegű kérdéssorral zárul.  

Az írás színvonala, esztétikai-elemző szemléletmódja, szellemi látásmódja messze 

kiemelkedik kora hasonló célú írásai közül, s szellemi rokona az 1930-as évekbeli Újszászi 

Kálmán, Vatai László, Laziczius Gyula elemzéseinek és az 1960-as években Török Endre 

írásainak. 

4.7. Az ezredforduló változásai 

A nagyon rövid vagy az utószavakat teljesen nélkülöző kiadások gyakoriakká váltak 

2000 után, de már előfordulnak a 90-es években is (1996-ban A félkegyelmű kiadása Bakcsi 

György jegyzeteivel). A kiadók hatáskörébe tartozik, hogy a megjelentetendő mű mellé 
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szándékoznak-e utószót, jegyzetet kapcsolni, de összességében talán a kiadók színvonala 

mellett a gazdaságosság igénye határozza meg leginkább a kérdést. 

Az ezredforduló után, 2002-ben a Jelenkor Kiadó gondozásában jelent meg újra A 

félkegyelmű című alkotás. A kiadó célul tűzte ki egyes Dosztojevszkij művek újra kiadatását, 

ennek egyik darabja ez a mű, illetve szintén 2002-ben jelent meg A játékos, de jellemzően itt 

is csak fülszöveggel találkozhatunk, szemben az utó-előszavak az 1960-as, 90-es években 

komolyan vett műértelmezési kísérleteivel. A pár soros ismertető a korszellemet villantja fel 

ez esetben is: „mit kell feláldozni egy nagy nyereményért – barátságot, szerelmet, mindent? 

Erről szól Dosztojevszkij „örök élményt” nyújtó, izgalmas regénye”. Ezek a nagyon rövid 

utalásszerű megjegyzések talán már annak a megnyilvánulásai, hogy az irodalmi érték iránti 

tisztelet hiányában nehezen megszólíthatóak az emberek Dosztojevszkij alkotásaival, pedig 

talán a mostani korban még inkább érvényesek Dosztojevszkij művei.  

2005-ben kiadták az Örök férj című alkotást Szegeden, de összességében lanyhuló 

érdeklődés tapasztalható az átlagos közönség részéről a való esztétikai, etikai értékkel bíró 

szépirodalmi alkotások iránt. A művek olvasásával járó szellemi küzdelmet már csak kevesen 

vállalják. Az ezredforduló utáni kor kihívása az internet következményeképpen a 

könyvformátum kezdődő háttétbe szorulása. A popularizálódás veszélyei abban is 

megnyilvánulnak, hogy az értékes művek olvasása háttérbe szorul, a tartalmi összefoglalások 

értéktelensége marad meg, emellett mindenki írhat internetes naplót, melyben írónak, művészi 

értelemben vett alkotónak képzelheti és képzeli is magát, ezáltal a valós érték, a szó 

devalválódik, s ez nem kedvez a Dosztojevszkij-művek és egyáltalán a szépirodalom 

olvasásának és könyvkiadásának. 

4.8. A magyarországi Dosztojevszkij filológia az 1970-es évek után 

Az 1950-es évek második felében Dosztojevszkij műveinek újrakiadási folyamatában 

a művek mellé kötelezően írt elő-utószavak fogalakoznak újra az író világával, melyekre 

vonatkozóan általánosan kijelenthető, hogy akár öncenzúra jelleggel is, de a kötelezően az 

elvárt irodalmi szemléletmódot közvetítik, tudományos nézőpontot kevésbé jeleníthettek meg. 

Ezek az írások a művek tartalmát az író életrajzának eseményeivel összefüggésben és szoros 

egymásból következőségben láttatják. Az 1950-es évek irodalmi merevségéhez, a bezártság 

életérzéséhez képest az 1960-as évek kívülről még mindig zárt világában megjelenhetett 

Dosztojevszkij-művek elő-utószavainak szemléletmódja újdonságértékű lehetett, 

szellemiségükben, tudományosságukban „kinyílt a világ”. Az 1960-as években megjelent 
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magas színvonalú Dosztojevszkij-tanulmányokként is felfogható elő-utószóírási hagyomány 

tudományossága, filozófiai, teológiai, kultúrtörténeti megközelítésmódjai kontinuitást inkább 

a két világháború között keletkezett tanulmányok, cikkek szemléletmódjával, 

tudományosságával mutatnak. A közművelődési szemléletmód politikai hangsúlyozásának 

lett az a következménye, hogy az 1970-es évektől megjelenő Dosztojevszkij-művekhez írt 

kísérő szövegek népszerűsítő, ismeretterjesztő jellegűek lettek, több embert érhettek el, de 

már nem ahhoz az értelmiségi közönséghez szóltak, melyhez az 1960-as évekbeli utószavak. 

A Dosztojevszkijről szóló tudományos kutatások Magyarországon az 1970-es évektől 

kezdődően az egyetemi oktatás színterére tevődtek át, mely egyfajta menedékszerepet 

nyújthatott az 1960-as évek Dosztojevszkij művek elő-utószóírási hagyományában megjelenő 

irodalmi szemléletmódnak, különféle világlátásoknak, irodalmi tudományosságnak.
557

 Az 

1970-es évektől létrejövő magyarországi Dosztojevszkij-filológia a dolgozat tartalmát 

tekintve határhelyzetben levő külön kutatási téma, de mégis fontos kitérnünk erre, mert az 

ekkor elinduló folyamat a jelenkorban is tart. A befogadás korábbi szakaszában elsősorban 

művelődéstörténeti jelenség volt Dosztojevszkij magyarországi útja az olvasókhoz, viszont az 

1970-es évek után emellett létrejött egy nemzetközileg is jelentős és elismert magyar 

dosztojevisztika. Mivel a magyarországi 1970–2012 közötti tudományos Dosztojevszkij-

kutatás összefoglalását megtalálhatjuk Kroó Katalin tanulmányában,
558

 ezért a következő 

fejezetben nem tartjuk szükségesnek részletezni a teljes magyarországi ruszisztika 

tudománytörténetét, az egyes szerzők munkásságát, csupán szeretnénk kiemelni a teljesség 

igénye nélkül (a ránk hatást gyakorolt) főbb karakterisztikus, iskolateremtő képviselőit. 

A XX. században a magyarországi Dosztojevszkij-kutatás fő áramlata jellemzően 

filozófiai és teológiai
559

 kontextusban fogant, melynek hátterében magasan fejlett filológiai 

kultúra állt.
560

 Az erkölcsi, teológiai értelemben vett határátlépésekkel, a feltámadásban, 
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gondban való léttel foglalkozik Ujszászy Kálmán tanulmánya,
561

 az unitárius Varga Béla a 

fausti és a karamazovi lélek kapcsolódásait tárja fel.
562

 1942-ben jelent meg először a később 

emigrációba kényszerült Vatai László
563

 Dosztojevszkij: A szubjektív életérzés filozófiája című 

műve, mely filozófiai és teológiai kontextusban értelmezi Dosztojevszkij főbb műveit, köztük 

A félkegyelmű című alkotással foglalkozik részletesebben. Fehér Ferenc Dosztojevszkij és az 

individuum válsága címmel írt könyvet.
564

 

Török Endre tudományos munkássága az 1950-es évek közepétől indult, az 1960-as 

évektől kezdődően neve az ELTE bölcsészkarán fogalomnak számított. Az irodalomtörténész, 

esszéista, kritikus és szerkesztő alkotó a XIX. századi orosz irodalommal foglalkozott, 

elsősorban Tolsztoj és Dosztojevszkij szellemi örökségével. A földi létezés drámáját 

megragadó erkölcsi-teológiai szemléletmódja, erőteljes egyedi világa, nagy hatású 

kifejezésmódja, stílusa által az ember, a személy önnön sorsának alakításában való 

felelősségének hangsúlyozása, a lét és létezés értékeinek megismerése állt irodalomtudományi 

kereteket meghaladó kutatásainak középpontjában.
565

 

 Az 1970-es évektől elinduló magyarországi Dosztojevszkij-kutatás egyik 

meghatározó alakja Király Gyula. A XIX. századi orosz irodalmat ismerő, nagy olvasottságú, 

széles látókörű, meghatározó személyiség, akinek filozofikus indíttatású kutatásai, egyetemi 

előadásai a Dosztojevszkij-filológiában új iskolát teremtett, a poétikával való foglakozást, 

melyhez Kovács Árpád, későbbiekben Kroó Katalin és S. Horváth Géza tudományos 

munkássága is köthető. Dosztojevszkij és az orosz próza című műve
566

 próza és 

műfajpoétikai
567

 szempontból vizsgálja Dosztojevszkij műveit, illetve összeveti Shakespeare 

és Dosztojevszkij világát.
568

 Király Gyula írásaiban a filozófiai–pszichológiai aspektus 

találkozik a poétikai, narratológiai elemzéssel teljes művészi kompozíciót érintő 

értelmezéseket eredményezve. 
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Kovács Árpád
569

 szintén iskolateremtő, poétikai irányzatának narratológiai szempontú 

értelmezéseiben a regénybeli személyiségfunkciók vizsgálata során a formalista narratológia 

filozófiájának segítségével konstruktív fenomenológiai elméletet hozott létre. Mihail Bahtyin 

poétikai,
570

 Jurij Lotman szemiotikai és Alekszandr Potebnya
571

 nyelvfilozófiai kutatásai 

alapján a poétikai gondolkodás alapelveit módszertanilag tágabb értelmű szemléleti keretek 

között újította meg. Kovács Árpád érdeklődési köre Dosztojevszkij poétikája,
572

 a 

későbbiekben a poétikából elágazó utak elmélyülésével a narratológiai kérdések felé fordult, 

például a hangzás és a szüzsé kapcsolatának vizsgálatához Puskin,
573

 Gogol, Dosztojevszkij 

műveiben vagy a diszkurzív poétikai
574

 viszony értelmezéséhez. Központi tézise az elbeszélés 

folyamata
575

 és személyesség egységének poétikai
576

 vizsgálata, melyben az írás aktusán 

keresztül a perszonális elbeszélésig vezető út feltárul.
577

 

Kroó Katalin a magyarországi szemiotikai iskola továbbvivőjeként foglalkozik a XIX. 

századi orosz irodalommal,
578

 többek között Gogollal,
579

 Turgenyevvel,
580

 Tolsztojjal, 

Dosztojevszkijjel.
581

 A világirodalmi kapcsolódások típusok, toposzok szövegfeltáró 

elemzésekben való kutatása közben a hangsúly a szövegirányító jelentések 
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(beszédkontextusok, kompetenciák, mítoszok,
582

 motívumok, gesztusok, irodalmi 

hagyomány, stb.) s ezek kapcsolódásainak rendszerén van.
583

 A poétikai-narratológiai iskola 

folytatójaként kutatja az irodalmi hagyomány, kánonok alakábrázolási, trópushasználati, 

műfaji, stiláris jegyeit, értelmezéseiben arra a premisszára támaszkodik, hogy a szövegközi 

jelentéskomponensek nem marginális jelentőségűek egy műben, hanem az összes motívum: a 

szövegkülső motívumok a szövegbelső motívumokkal közös jel- és jelentésrendszert 

alkotnak. Ebből következően az egész műről való gondolkodás elősegítése érdekében sajátos 

elemzésmódszertani elvet dolgozott ki, melyben az irodalmi műalkotás szövegközi 

rendszerének egy-két kitüntetett elemét tanulmányozva értelmezési alapvonalakat jelöl ki 

miközben a mű intertextusaiból kibontakozó más műveket is felölelő rendszert is figyelemmel 

kíséri. 

S. Horváth Géza szintén a poétikai iskolába tartozó kutatóként folytatójaként 

foglalkozik Dosztojevszkij poétikájával, a belső monológ szerepével.
584

 Kutatásaiban 

világirodalmi kapcsolódásokat
585

 felderítve mitopoétikus szempontból elemzi A Karamazov 

testvérek, az Ördögök
586

 és A kamasz
587

 című műveket. 

A poétikai iskola újabb nemzedékének kutatója Szabó Tünde, Szekeres Adrienn, Solti 

Gergely. Szekeres Adrienn, aki disszertációjában Raszkolnyikov álmait tipologizálja, 

különösképpen a gyilkosság előtti álmok poétikáját vizsgálta a Bűn és bűnhődés című 

regényben.
588

 Szabó Tünde disszertációjában a Dosztojevszkij művekben szereplő 
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ikonábrázolásokat értelmezi, a nőalakok és az ikonok világának kapcsolatait tárja fel.
589

 Solti 

Gergely Miskin alakjának a poétikai történetmondás fényében való megformálásáról írta PhD 

disszertációját,
590

 emellett kutatásaiban a matematikai gondolat és a poétika találkozásával,
591

 

a világirodalom–világtörténelem nagy nőalakjai közül Nasztaszja Filippovna és Kleopátra 

közti filozófiai, motivikus kapcsolat értelmezésével foglalkozik.
592

 

Iskolán kívül helyezkednek el: Dukkon Ágnes, Horváth Ágnes, Szilárd Léna, Havasi 

Ágnes és Meszerics István,
593

 Molnár István
594

 kutatásai. 

Dukkon Ágnes kultúrtörténeti, filozófiai és teológiai szempontú megközelítései a 

biográfia, kultúrtörténet
595

 és művészi alkotás kapcsolatát vizsgálja Dosztojevszkij műveiben. 

A korábban csak meghatározott kontextusba helyezhető, főként citátumokban élő Belinszkij 

képének egzisztenciafilozófiai nézőpontú megrajzolásával újraértelmezte a Belinszkij és 

Dosztojevszkij közötti kapcsolatot hangsúlyozva mindkét személyiség küzdő jellegét.
596

 A 

dosztojevszkiji poétika és a mitológiai gondolkodás archaikus sémáinak összevetése 

segítségével a művész kérdései között vizsgálta a maszkok, szerepek, arcok, gesztusok és a 

lélek világát, hogy a felszín és a mélyebben rejtőző motívumok, emberek, eszmék között 

kapcsolatot találjon. Dukkon Ágnes az arc és álarc képzete segítségével vizsgálja a hasonmás, 

tükörkép-változatokat a Dosztojevszkij művek hőseiben.
597

 A Fehér éjszakák című elbeszélés 

Álmodozója a Feljegyzések az egérlyukból című kisregény 15 évvel későbbi Odúlakója 

előzményének tekinthető, s mindkettő szoros kapcsolatban van a hasonmásjelenséggel. 

Dukkon Ágnes az 1990-es évektől hazai és külföldi publikációkban folytatja a megkezdett 

témák kutatását, így az álom és látomás szerepének vizsgálatát Dosztojevszkij műveiben,
598

 a 
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Dosztojevszkij-Belinszkij kérdéskör újabb aspektusainak elemzését
599

, tudománytörténeti 

problémák (Dosztojevszkij és a filozófia) felvetését, kibontását.
600

 További kutatásokat folytat 

a magyarországi Dosztojevszkij-kultusz és az egzisztenciális filozófia kapcsolatairól, amint 

ezt dolgozatunk korábbi fejezetében említettük.  

 Horváth Ágnes a regények, elbeszélések és az európai, francia irodalmi érintkezések 

vizsgálatával eredeti, egyéni színt jelenít meg a Dosztojevszkij-kutatásokban.
601

 Filológiai, 

elméleti jelentőségű analitikus tanulmányai középpontjában a társadalmiság (archaikus–

modern, Pétervár–Moszkva, Kelet és Nyugat
602

), közösség kérdése és a különféle 

személyiségtípusok (pl.: lázadók, jurogyivijek, bohócok) találkozása, a normák 

megszegésének problematikája áll.
603

 Horváth Ágnes szerint a „földalatti” XIX. század a 

„szellemi értéklélektan” alapján való valódi létezést, a bibliai szívből élést, a „föld feletti” 

XIX. század a szalonok „lélek nélküli lélektanának” mesterkélt világát képviseli. Mivel 

Dosztojevszkij hősei e két világ között, e két világban élnek néha áttörve az elmosódott határt, 

ezért egészségesek és betegek egyszerre, a regények pedig botrányok jelenetekké sűrítései. A 

félkegyelmű című regény értelmezésében többek között azt vizsgálja, hogy miért szenved 

hajótörést a katalizátorszerepű Miskin közösségteremtő terve.
604

 

Szilárd Léna elsősorban szimbolizmuskutatóként ismert a nemzetközi ruszisztikában, 

Dosztojevszkij életművét azonban ennek háttéranyagaként vizsgálja tanulmányaiban. Több 

munkájában foglalkozik Andrej Belij Pétervár és Dosztojevszkij Ördögök című regényének 
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kapcsolatával,
605

 a motívumoktól a struktúráig,
606

 a szemantikától a kultúrtörténeti és 

irodalomtörténeti összefüggésekig,
607

 emellett publikált a karneválelmélet különféle 

változatairól Vjacseszlav Ivanovtól Mihail Bahtyinig. 

Havasi Ágnes disszertációjában és a nem sokkal később megjelent monográfiájában 

Dosztojevszkij szentjeivel foglalkozik: Miskinnel, Tyihonnal, Makar Dolgorukijjal, 

Zoszimával és Aljosával. Kutatása újdonságértékű: a pravoszláv hitvilággal, az ikonok 

világával, a Krisztusképpel szoros kapcsolatban álló pozitív szépségű hősök etikájára 

irányul.
608

 Könyve kivételesnek tekinthető abból a szempontból, hogy a szakirodalomban 

gyakran félremagyarázott vagy egyszerűen nem kellően értékelt pozitív típusú hősök 

karakterének ortodox hátterét nagyon komoly filológiai és teológiai tudományossággal tárja 

fel. 

A fentiek igazolhatják azt a dicséretet, melyet Jurij Lotman fogalmazott meg a magyar 

russzisztikai kutatásokkal kapcsolatban: „Meg vagyok győződve róla, hogy kizárólag egy 

ilyen stabil és régi tudományos tradíció bázisán alakulhatott ki a magyar ruszisztika olyan 

fellendülése, amelynek manapság szemtanúi vagyunk. Minden túlzás nélkül mondhatjuk 

ugyanis, hogy a magyar ruszisztika ma a nemzetközi tudományosság jelensége, annak 

élvonalához tartozik.”
609
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 Лена Силард: От «Бесов»  Достоевского к «Петербургу»  Андрея Белого. (Стуктура повествования). =  

Studia Russica IV. Budapest, 1981. 71-78.  

Лена Силард: От «Бесов» к Петербургу». Между полюсами юродства и шутовства (набросок темы). = 

Studies  in 20th Century Russian Prose. Stockholm, 1982. 80-107. 
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 Лена Силард: Мотивная структура «Бесов». Dostoevsky Studies 1983/4, 139-164. 

Szilárd Léna: Dosztojevszkij a bálványteremtésről. Medvetánc, 1985/2-3. 67-183. 
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 Szilárd Léna: A karneválelmélet V. Ivanovtól M. Bahtyinig. Budapest, 1989. 
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 Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei. A pozitív szépségű hősök ortodox egyházi eredete. Budapest, Pápa, 

2008. 
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 Jurij Muhajlovics Lotman: Hozzászólás Kovács Árpád: Dosztojevszkij regénye. A műfaj poétikai 

megközelítésben című kandidátusi vitájához, 2004, 461. 
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5. A DOSZTOJEVSZKIJ-KÉP VÁLTOZÁSAI A GIMNÁZIUMI 

IRODALOMTANKÖNYVEKBEN 1949 ÉS 1989 KÖZÖTT 

Ez a fejezet tartalmát tekintve a Dosztojevszkij-recepció pedagógiatörténeti 

aspektusához írt esettanulmánynak is felfogható, mert megpróbálja összevetni az orosz író 

műveinek 1956-tól kezdődő újrakiadási folyamatában érzékelhető Dosztojevszkij-kép és az 

1951–1989 között megjelent tankönyvek Dosztojevszkij-képe közötti különbségeket, 

hasonlóságokat.   

5.1. Dosztojevszkij tankönyvekből történő kizárása 

1945 után a kor hivatalos magyar (kultúr-, irodalom-) politikája teljes mértékben 

igazodott a szovjet elvárásokhoz, s mivel Dosztojevszkij-mű a Szovjetunióban nem jelenhetett 

meg, nálunk sem adhatták ki alkotásait, vagy nem teljes terjedelmükben.
610

1949 és 1956 

között (valószínűleg) nem jelentettek meg teljes alkotást és részletet sem Dosztojevszkij-

műből.  

Az 1949-es politikai változások következtében egytankönyves rendszert vezettek be, s 

a tankönyveket
611

 a Tankönyvkiadó vállalat adhatta ki. 1950-ben a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter rendeletére tantárgyi módszertani útmutatást közöltek az általános gimnáziumi 

tantervhez.
612

  Ebben az irodalmat (és általában a művészetet) „ideológiai felépítménynek”, a 

szocialista nevelés leghatásosabb eszközének tartották,
613

 amely alkalmas arra, hogy a világ 

megismerésének és átalakításának eszközévé váljon.
614

 A tanítás során arra ösztönözték a 

tanárokat, hogy az irodalmat használják fel a kommunizmus elveinek, a marxizmus 
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 1945–1949 között regényrészletet közöltek (1947-ben két alkalommal) a Karamazov testvérek, (szintén 1947-

ben) a Bűn és bűnhődés című regényekből, emellett kiadták még a Sztyepancsikovo és lakosai (1947-ben), és az 

Emlékbeszéd Puskinról (1949-ben) című írást. 
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 A tankönyv műfajának vizsgálatához, az iskola és az irodalmi kánon kapcsolatához lásd az alábbi elméleti 

összefoglalást: Schultz Adrienn: Fejezetek az irodalmi tankönyvek történetéből Ady-fejezetek alapján, Első 

Század Online, 2013. február http://elsoszazad.elte.hu/ 

http://www.scribd.com/doc/124198851/Schultz-Adrienn-Fejezetek-az-irodalmi-tankonyvek-torteneteb%C5%91l  
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 A magyar nyelv és irodalom tárgyakhoz írt útmutatóban meghatározták az irodalom szerepét: „Az irodalom, 

mint ideológiai felépítmény, a társadalmi létet tükrözi, s így a társadalmi valóság megismerésének egyik 

eszköze. Irodalomtanításunk ezért nagyban hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy a múltat megértse, az 

osztálytársadalmak ellentmondásait felismerje, hogy lássa, hogyan dőlt meg a világ jelentős részén az 

osztálytársadalom, miként oszlik az emberiség jelenleg két táborra, s hogyan alakul ki az osztálynélküli 

társadalom a Szovjetunióban és annak példáján a népi demokráciákban.” Módszertani útmutatás az általános 

gimnázium tantervéhez. Magyar nyelv és irodalom. Tankönyvkiadó, Budapest, 1950, 3. 
613

 „…a középiskola jól megalapozott világnézetű, megfelelő alapismeretekkel rendelkező, a szocialista 

erkölcstől áthatott fiatalokat adjon Népköztársaságunknak.” I.m. 7. 
614

 I.m. 21. 

http://elsoszazad.elte.hu/
http://www.scribd.com/doc/124198851/Schultz-Adrienn-Fejezetek-az-irodalmi-tankonyvek-torteneteb%C5%91l
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ideológiájának terjesztésére, így az irodalomtanítás harctérnek számított.
615

 A tantárgyi, 

módszertani útmutatás irodalomelméleti megközelítésékben hivatkoztak Marxra, Engelsre, 

Leninre, Sztálinra, Zsdanovra, illetve magyar példaként Révai Józsefre, Horváth Mártonra. A 

műalkotás művészi értékét abban látták, hogy az mennyiben játszik szerepet a társadalom 

fejlődésében, milyen társadalmi problémákat tükröz.
616

 Csak a számukra vonzó, a materialista 

ideológiának megfeleltethető „realista”
617

 irodalmi alkotásokat tanították, főként a magyar 

irodalomból, kisebb részben a világirodalomból: „A világirodalom – elsősorban a szovjet 

irodalom – kiemelkedő műveinek megismerése. A szocialista realizmus, az irodalmi pártosság 

alapkérdéseinek felvetése egyes kiemelkedő szovjet irodalmi alkotások elemzése útján.”
618

  

Röviden szerepeltek a tankönyvben Cervantes, Shakespeare, Goethe, Tolsztoj, Balzac művei, 

de Dosztojevszkij ebbe a sorba még említésszinten sem férhetett bele. Természetesen ezek a 

szigorú elvek és a gyakorlat között szakadék is tátonghatott, mert a tapasztalat azt mutatja, 

hogy az elvek nem vegytiszta formában valósultak meg. A középiskolai oktatásban a 

különféle mértékű kockázat vállalásával érzékeltethették az egyéni interpretációkat, kis 

mértékben eltérhettek a nagyon irányzatos elvektől, eltérő mértékben ugyan, de alternatív 

lehetőségként az egyéni belátásnak is lehetett a szerepe, de ez nem dokumentálható szemben a 

minisztériumi útmutatókkal, MSZMP KB, PB határozatokkal. 

Az 1956–57-től induló újrakiadási folyamatnak a tankönyvkiadásban nem volt 

érzékelhető hatása, annak ellenére, hogy a gimnáziumi irodalmi követelményeket 1957-ben 

átalakították.
619

 A tanmenetgyűjtemény mellé egy tantárgynál sem fűztek ideológiai 

bevezetést, az órák témáit a művek megnevezésével és az ajánlott óraszám megadásával 

együtt határozták meg.
620

 Az irodalomtankönyveket is átdolgozták,
621

 különválasztották a 

tankönyvet és a szöveggyűjteményt. A harmadik osztályban a magyar irodalom történetét 
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 hiszen a „fejlődés a harc eszköze” I.m. 4. 
616

 I.m. 21. (tükröződési elmélet) 
617

 A realizmus mint valóságábrázolás értékítéletet jelentett, ugyanakkor a realizmus fogalmának, ill. a realista 

mű meghatározásában sok a bizonytalanság. A módszertani útmutatóban kritikai realizmusnak nevezték azt a 

realizmust, amely a kapitalista rendszert kritizálta. Ez azonban még nem jelentette a problémákból kivezető utat, 

a szocializmus megoldását. Ez az elérendő eszményi a szocialista realizmus (Sztálin elnevezése I.m. 23.) volt. 
618

 I.m. 3. 
619

 Tananyag-beosztás a gimnáziumok számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Budapest, 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1957. 
620

 A tanmenetekben a konkrét műcímek felsorolása mellett meghatározták az óra témáját is, pl.: Mikszáth 

Kálmán élete, elbeszélések. Az úri Magyarország kritikája, jelentősége.  
621

 Magyar irodalomtörténet II. rész, Az Általános Gimnáziumok III. osztálya számára. VI. átdolgozott kiadás, A 

Művelődésügyi Miniszter Rendeletére, Budapest, Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. Az új tankönyv és 

szöveggyűjtemény az általános gimnáziumok III. osztálya számára írott, 1951-ben megjelent Magyar 

irodalomtörténet II. részének átdolgozott kiadása.
 

A könyv első kiadása a Közoktatásügyi Minisztérium 

Nevelésügyi Főosztályának irányításával készült 1951-ben. Átdolgozta Ebergényi Tibor, Az írók arcképét 

rajzolta Zádor István. 



185 
 

1825-től 1905-ig tárgyalták, mellette világirodalmi szemelvényeket olvastak. A világirodalmi 

rész kb. húsz oldalt tett ki, átlagosan tehát két, két és fél oldal jutott egy-egy szerző 

munkásságára. Ez az orosz szerzőknél az alábbi arányokat jelentette: Tolsztojnál négy, 

Csehovnál három, Gogolnál három és fél oldal. Az alábbi művek szerepeltek kötelező 

olvasmányként a XIX. századi orosz irodalomból: Gogol (A revizor, részlet, Holt lelkek, 

részlet), Tolsztoj (részletek a Háború és béke című regényből és a levelezéseiből), Csehov 

(Fájdalom). A fentiek mellett a gimnáziumi második osztályosoknak írt 

szöveggyűjteményben szerepel még a Puskin. Dosztojevszkijről továbbra nem esik szó a 

tankönyvben. 

5.2. Dosztojevszkij nevének megjelenése a gimnáziumi tankönyvben 

Az 1960-as évek elejétől az 1920–30-as években tapasztalt tendenciához hasonlóan 

elkezdődik Magyarországon az orosz író műveinek újrafelfedezése, újraértelmezése. A 

műveknek megtermékenyítő szerepük volt az irodalmi személetmód változásában, s az 

évtized második felében az irodalomtudományi diskurzus részeivé váltak. Amint az előző 

fejezetekben részletesebben bemutattuk az új, pozitív értékítéletű és esztétikai, filozófiai 

szempontból értő kritika megjelenése A Karamazov testvérek 1959-es kiadásának Sőtér István 

által írt előszavához, a Bűn és bűnhődés 1962-es kiadásának Forgách László készítette 

elemzéséhez, Fehér Ferenc A játékos címmel megjelent válogatott elbeszéléseket tartalmazó 

kötetében levő értelmezéséhez, de leginkább A félkegyelmű 1960-as kiadásának Török Endre 

alkotta utószavához köthető. A tankönyvírásban a változás annyiban volt érzékelhető, hogy 

először szerepelt Dosztojevszkij neve az 1964/65-től kiadott új harmadik osztályos 

gimnáziumi tankönyvben. 

Az 1963-as tantervi változások során a művelődésügyi miniszter 150/1963. /M.K.12./ 

számú utasítása a gimnáziumokban egységes óraterv fokozatos bevezetését rendelte el az 

1964/65-es tanévtől kezdődően, ennek érvényessége az új (reform) óraterv 1978-as 

bevezetéséig tartott.
622

 Az egységes óratervben (a korábbi tanmenettel összhangban) továbbra 

sincs elméleti, ideológiai bevezetés, a tananyag szintén 1825-ös művekkel kezdődik, de a 

századforduló irodalmát 1905-től már 1919-ig tárgyalja. A korábbihoz hasonlóan az egységes 

óraterv szintén megfelel egy rövidített tanmenetnek, amely a nagyobb témakörök óraszámait 

tartalmazza. Az 1957-es tanmenethez képest – amely az óra témáját is meghatározta – az 
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 Az egységes óraterv bevezetése szükségessé tette a gimnáziumok tananyagbeosztásainak módosított, az 

egységes óratervvel összhangban álló kiadását, amelyben a magyar nyelv és irodalom tantárgyat két külön 

tárgyként kellett tanítani. 
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1963-as kevésbé részletes, csak a témaköröket és a kapcsolódó óraszámokat foglalja magába 

(pl.: Petőfi (10 óra), Tolsztoj (4 óra), Csehov (2 óra)). A kötelező olvasmányok közül a 

korábbi tanmenettel egyezően szerepel Dickens egy nem meghatározott regénye, Tolsztoj és 

Csehov egy-egy novellája, viszont hiányoznak Balzac, Hugo, Gogol művei.
623

 A negyedik 

osztályosoknak kiadott szöveggyűjteményben Gorkij, Jeszenyin, Majakovszkij, Alekszej 

Tolsztoj, Fegyin, Solohov, Ehrenburg, Tvardovszkij szemelvények szerepeltek. 

Az 1963-as tantervi változások következtében 1964/65-ben elinduló új gimnáziumi 

irodalomtankönyv-sorozatban
624

 már szerepelt (két mottóval együtt kb. másfél oldalnyi 

terjedelemben) összegzés A század végi orosz realista irodalom támadása a polgári ideálok 

ellen címen.
625

 Ebben a tankönyvben jelenik meg Dosztojevszkij nevét említve elsőként 

pozitív értékelést megfogalmazó mondat: „Az orosz realizmus legkiválóbb alkotóművészei: 

Ivan Szergejevics Turgenyev (1818–1883), Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821–1881), 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828–1910) és Anton Pavlovics Csehov (1860–1904).”
626

 

Dosztojevszkij realista irodalomba történő besorolása hozta meg annak a lehetőségét, 

hogy az író neve egyáltalán szerepelhessen egy felsorolást tartalmazó mondat erejéig az 

irodalomtankönyvben. A mind a négy íróra vonatkozó „nemzeti önmegismerés, 

emberábrázolás mélysége” értékelés Dosztojevszkijjel kapcsolatban már megjelent az 1950-es 

évek végén írt elő-, ill. utószavakban. Ez a gimnáziumi irodalomtankönyv maradt 

használatban az 1981/82-es tanévig. Az 1978-as reformtanterv hatására készíttetett 

tankönyvcsalád 1979/80-tól felmenő rendszerben került forgalomba, a harmadik osztályos 

tankönyvet 1982/83-tól vezették be. 
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 Újdonság a korábbi tanmenethez képest, hogy az 1963-as világirodalmi témameghatározásai között 

szerepelnek új fejezetcímek: A városi és polgári irodalom megerősödése (3 óra), A francia szimbolisták (3 óra). 
624

 Magyar irodalomtörténet II. a gimnáziumok III. osztálya számára, 2. Kiadás, Budapest, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1968. (20180/I. sz.) és Szöveggyűjtemény a XX. sz. irodalmából (20180/II. sz.) 
625

 A szöveg először a történelmi helyzetet jellemzi, eszerint a XIX. század közepén Oroszország nagyhatalom, 

amely „Európa csendőre”-ként tiporta el a 48-as forradalmakat, de a krími háborúban a szöveg szerint 

bebizonyosodott, hogy a „kapitalista hatalmakkal szemben gyenge”. A történelmi áttekintés a 

jobbágyfelszabadítás következtében kialakuló helyzetet átmenetinek tartja, mert a feudalizmus továbbra is 

fennmaradt, miközben a kapitalizmus „fejlődése meggyorsult”. A társadalomszemléletében elnyomott 

nemzetiségiek, jogokkal nem rendelkező parasztok és munkások jelennek meg, akiket a bürokrácia tart féken. Ez 

a megjegyzés a Gogoltól eredeztetett csinovnyik-problémát vezeti be. A csinovnyikok úgy jelennek meg, mint a 

legembertelenebb intézkedéseket is gondolkodás nélkül „keresztülhajszoló cári hivatalnok”, akikben az írók a 

megújulás akadályát látták. A szöveg összeveti az orosz társadalmat a félfeudálisnak nevezett magyar 

viszonyokkal, különbséget pedig abban lát, hogy Magyarországon idegen az elnyomó, és ezért a nemzeti 

függetlenség eszméje háttérbe szorítja a társadalombírálatot. „Az orosz realizmus (…) tovább erősödik, mint 

«súly alatt a pálma«”. Magyar irodalomtörténet II. a gimnáziumok III. osztálya számára. 2. kiadás, 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. 131–132. 
626

 I.m. 131–132. 
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5.3. Dosztojevszkij művei a gimnáziumi tankönyvekben 

Annak ellenére, hogy az 1960-as években tapasztalható kulturális, szellemi változások 

lendülete a hetvenes évek elején megtört, a már említett szellemi inspirációk kontinuitását 

egyre inkább az oktatás világában lehet felfedezni, ahol a reformtörekvések mellé álltak 

(állhattak) egyetemi oktatók. A könyvkiadás szereplői ugyanazok maradtak, s a változások 

üteme lelassult az oktatás egyre gyorsuló modernebbé válásához képest, melyet az 1970-es 

évekbeli nagyszámú oktatási párthatározat is jelez.
627

 Mint említettük a korábbi fejezetekben 

Dosztojevszkij nyugat-európai recepciótörténetének, az orosz értelmiségi elit tudományos 

munkáinak, a Mihail Bahtyinnal megjelenő új Dosztojevszkij-kultusznak a hatásai 

Magyarországon az 1978-as nagy tantervi reform révén keletkezett új irodalomtankönyv-

család harmadik osztályos kötetének Dosztojevszkij-képén már érzékelhetők, szemben a 

Bakcsi György-féle elő-utószavakban megjelenő „hivatalos” változattal. 

Az 1978-ban A gimnáziumi nevelés és oktatás terve
628

 címmel megjelent oktatási 

minisztériumi kiadvány
629

 a korábbi összes tantervi változáshoz képest sokkal hosszabban 

részletezi az irodalomtanítás feladatait, és az 1951-es útmutatás után először részletezi újra az 

ismert ideológiai elvárásokat.
630

 Az 1951-es változat az irodalomtanítás módszertanát, 

ideológiai szerepét, a történelmi korszak, az írói életrajzok tanításának helyesként 

meghatározott irányát hosszasan fejtegeti, ugyanakkor sokkal kisebb jelentőséget tulajdonít az 
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 Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a felsőoktatási 

intézmények oktató és nevelő munkájának helyzetéről és egyes időszerű problémáiról (1968. augusztus 30.) Az 

MSZMP határozatai és dokumentumai 1967-1970. Szerk. Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. 

178-200. Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei (1969. június 27.). I.m. 335-368. Az 

MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata az oktatási igazgatóságok létrehozásáról szóló határozat 

végrehajtásáról (1971. május 10.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-1975. 1979. 61-65. Az 

MSZMP Központi Bizottságának határozata az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól (1972. 

június 14-15.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-1975. 1979. 292-314. Az MSZMP Központi 

bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása az oktatáspolitikai határozat megvalósításának 

tapasztalatairól (1973. november 23.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-1975. 1979. 588-596.  
628

 Az előbbi módszertani útmutatókhoz képest az 1978-as gimnáziumi nevelés és oktatás terve nagyon 

részletesen meghatározza a gimnázium célját, feladatait, minden tantárgy alap- és kiegészítő 

követelményrendszerét, nevelési célokat, családdal való együttműködés szerepét, a konkrét tanterveket, ezek 

elején pedig az adott tantárgy céljait és feladatait. A gimnáziumokban az 1979/80. tanévtől kezdődően az I. 

osztályban felmenő rendszerben alkalmazták az új elveket.  

A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978. Készült az Oktatási 

Miniszter /ekkor Dr. Polinszky Károly/ rendeletére, az Országos Pedagógiai Intézetben, Jóváhagyta és 

bevezetését elrendelte az oktatási miniszter 124/1978. (M. K. 14) OM számú utasításával, főszerkesztő Szabolcs 

Ottó. 
629

 Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása az állami oktatásról hozott 1972. évi határozat 

végrehajtásáról és a közoktatás fejlesztésének irányelveiről (1982. április 7.) Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1980-1985, 1988, 310–326. 
630

 „…tudatosítsa az ifjúságban a marxista–leninista világnézetnek azokat az elemeit, melyeket az irodalom 

közvetít…erősítse bennük a szocialista magatartás jellemvonásait…” A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. 

Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1978. 63. 
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irodalmi elemzés módszertanának, emellett hiányzik a tanmenet részletezése. Az 1957-es 

változat órára lebontva tartalmazza a tananyagot (tantárgyanként 17-20 oldalban), de hiányzik 

mellőle az ideológiai útmutatás.
631

 Ez az 1963-as, a témaköröket meghatározó változatból is 

kimaradt. Az 1978-as tantervek sokkal alaposabbak az 1963-as változásokhoz képest, egy-egy 

tantárgy leírásának hossza kb. a másfélszeresére növekedett (az irodalom tantárgy leírása 

például 30 oldalt tett ki).  

A tankönyvek szellemisége, tudományos nyelvezete újító jellegű. Az 

irodalomtudomány jelentőségének felértékelődését mutatja, hogy a tankönyvek szerzőinek 

irodalomtudósokat kértek fel.  A tudományos szempontok figyelembevételére utal az is, hogy 

az 1978-as oktatási minisztériumi útmutatásban a középiskolai tanárok számára 

szorgalmazták a szakirodalom ismerete mellett komplexebb szemléletmód kialakítását 

(művek összehasonlító értelmezése, filmesztétika stb).
632

 Az egytankönyves rendszerben a 

továbbra is kronologikus jellegű tananyag műveltségeszményében alapvető változás 

tapasztalható. A szocialista-realista művek propagálása helyett a humanista kultúra kincseinek 

átfogó jellegű megismertetése immár a fő célkitűzés.
633

 A gimnázium harmadik osztályos 

irodalomtankönyvének szerzői: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bojtár Endre, 

Horváth Iván, Szörényi László és Zemplényi Ferenc. A kötelező törzsanyagba olyan művek 

kerültek, amelyek a tananyagban eddig nem szerepeltek (Gogol: Az orr, Dosztojevszkij: 

Feljegyzések az egérlyukból vagy Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Csehov: Sirály vagy Ványa 

bácsi, Ibsen: A vadkacsa vagy Solness építőmester). Hasonlóképpen alakult a kiegészítő 
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 „Az új tantervek sikeres megvalósítása azt kívánja valamennyi pedagógustól, hogy sajátítsa el, fogadja el ezt 

a »pedagógiai« szemléletet; kísérje figyelemmel – rendszeres önképzéssel – »szaktudományának« új 

eredményeit, és rendelkezzék a fejlett szocialista társadalom fejlődési tendenciáit átlátó »ideológiai-politikai« 

tájékozottsággal.” I.m. 31.  

A kiadványban már érzékelhető, hogy az ideológiai rész csak kötelező velejáró, semmint központi elem. A 

szöveg nagy változást rögzít: újradefiniálja a gimnázium szerepét, a pedagógiai tevékenységet, új elvek jelennek 

meg, így a demokratizmust, az iskola környezeti nyitottságát, az egyéni különbségek figyelembevételét, a 

motiváció szerepét, a tanulás fogalmának tág értelmezését. Emellett engedélyezik speciális matematikai, idegen 

nyelvi osztályok óratervét, a fakultatív rendszerű oktatás bevezetését. Újdonság volt az is, hogy külön fejezetben 

foglalkoztak a tanmenetek írói a módszertannal. A magyar nyelv tantárgy tananyagának összefoglalását, 

követelményrendszerét, a nyelvtantanítás feladatait, a tanítás céljait Dr. Szende Aladár készítette el. A magyar 

irodalom tantárgy követelményrendszerét Nobel Iván szerkesztette, feladatául meghatározta, hogy „Alakítsa 

tovább a műalkotások belső világát és annak megjelenési formáját elemző készséget, az összefüggések 

meglátásának képességét. Ismertesse meg a tanulókkal, és tudatosítsa bennük a műalkotásokban feltárulkozó 

emberi élményeket, magatartásformákat, a mögöttük álló társadalmi, egyéni mozgatóerőket.” I.m. 63. 
632

 Ennek jegyében a nyelvtantanítás esetében szorgalmazzák folyóiratok (Magyartanítás, Magyar Nyelvőr), 

szakszótárak, ajánlott szakirodalom ismeretét. Az irodalomtanítás módszertanában nóvum a komplexitásra 

törekvő szemléletmód kialakításának igénye, ennek kulcsát: az irodalomtörténet tanításának 

továbbfejlesztésében, tehát a művek összehasonlító elemzésében, a csoportos és differenciált oktatásban látták.. 
633

 Az irodalomolvasás esztétikai élményét hangsúlyozva bekerültek a törzsanyagba vagy a kiegészítő anyagba 

(lehetőségként) ókori irodalmak (Biblia, görög drámaírók, görög költők, latin szerzők), középkori irodalom, 

reneszánsz világirodalom, romantika világirodalma, XIX. század második felének világirodalmi lírája, a XX. 

századi világirodalom egyes alkotásai. 
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anyag is (Balzac: Az ismeretlen remekmű, Lev Tolsztoj: Anna Karenina, Dosztojevszkij: Bűn 

és bűnhődés, A Karamazov testvérek, Csehov: A 6-os számú kórterem). A tankönyv az orosz 

realizmus kérdéskörével részletesebben foglalkozik, történetfilozófiai problémák 

bemutatásával árnyalja a korabeli Oroszország helyzetét, a nyugat-kelet kérdéskör és a 

feleslegesség kapcsán Goncsarov Oblomov című regényét idézi. A szerző Lev Tolsztoj és 

Dosztojevszkij munkásságát világirodalmi csodának nevezi.
634

 A tankönyv újdonsága a 

kiegészítő anyagba került Bűn és bűnhődés, A Karamazov testvérek című regények mellett a 

törzsanyagba tartozó, sok évtized után először 1970-ben megjelent Feljegyzések az 

egérlyukból című alkotás elemzése.
635

  

A Dosztojevszkij-művek értelmezései kontinuitást mutatnak az 1960-as évek szellemi 

reneszánszával (Török Endre az egyik lektor), illetve a szöveg arról a hatásról tanúskodik, 

amelyet Mihail Bahtyin kutatásai gyakoroltak Dosztojevszkij magyarországi 

recepciótörténetére. A feleslegesség és az álmodozás összekapcsolása, az eszmeregény, 

szólamok, belső párbeszéd, belső vita, „hős” kifejezések használata, az elbeszélő 

önjellemzésének kettőssége Mihail Bahtyin műveiből
636

 ismert fogalmak. A Bűn és bűnhődés 

értelmezésében a szerző hosszasan foglalkozik az Epilógus szerepével, amelyben a hit mint 

„jelentésteli világ” jelenik meg, továbbá hangsúlyos az emberi létezés korlátainak és a 

szabadság fogalmának értelmezése („Kiderül, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, a 

szabadságnak legalább egy végső határa van: a másik ember élete”), illetve a keresztény 

erkölcs szenvedő alakjainak „némasága”. 

Az 1970–1980-as évek fordulóján a szocialista ideológia korlátait szemléltető 

kísérletként értékelhető a Feljegyzések az egérlyukból című mű elemzésének zárógondolata: 

„Semmiféle hangyaboly, a negyedik rend semmiféle győzelme, a munka semmiféle 

megszervezése nem menti meg az emberiséget az abnormalitástól és így a gyarlóságtól és a 
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  Tolsztoj írásaiban „a tökéletesedő ember lelki hazatalálását az egyensúly és az arányosság létrehozásával”, 

Dosztojevszkijnél „az eszmék ütközésében a léte korlátai ellen tiltakozó egyéniség különféle, bár mindig elbukó 

lázadását is.” emeli ki a szerző. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bojtár Endre, Horváth Iván, Szörényi 

László, Zemplényi Ferenc: Irodalom a gimnázium III. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 53. 
635

 A „Mindannyian Gogol Köpenyéből bújtunk elő.” Dosztojevszkijnek tulajdonított mondatával kezdődik a 

műelemzés. A mondat szerepeltetése jelzi, hogy Dosztojevszkij is beletartozik a világirodalmi orosz kánonba. 

Ezen túl újdonság a cím jelentése kapcsán megjelenő a gondolat, amely szerint az elbeszélés a lélek mélyéről, 

belső világunkról szól, „…az emberi jellem nem egyszerű képlet”. A kisregény főszereplőjét köztes helyzetben 

levőnek láttatja a tankönyvíró, aki elutasítja a környező kegyetlen világot, „de belső tartás, hit híján megmarad 

ábrándozó felesleges embernek,…” (Kiemelés tőlem: GS) A modern társadalom egyik lélektani alaptípusa, az 

odúlakó alakjának pszichológiai jellemzése is újdonság a korábbi szemlélethez képest. A lélekábrázolás, a tudat 

belső tereinek átvilágítását tartja a szerző Dosztojevszkij legjelentősebb művészi újításának. Fontos az elemzés 

végén a Gogol „halott bábuival” való összehasonlítás, akikkel szemben Dosztojevszkij szereplői a lélek 

valóságát mutatják be. I.m. 60–67. 
636

 Mihail Bahtyin: A szó esztétikája. (Válogatott tanulmányok). Vál., Ford. Könczöl Csaba. Gondolat, Budapest, 

1976. 
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bűntől sem (…) Egészen nyilvánvaló, hogy a rossz mélyebben rejtezik az emberben, mint az 

orvos-szocialisták sejtik, hogy semmilyen társadalmi rendszerben nem küszöbölhetjük ki a 

rosszat, hogy az emberi lélek mindig ugyanaz marad, hogy az emberi lélek törvényei még 

annyira ismeretlenek és annyira feltáratlanok a tudomány előtt, annyira körvonalazatlanok és 

titokzatosak, hogy még nincsenek és nem is lehetnek sem orvosai, sem végérvényes bírái, 

csak Az van, aki így szól: enyém a bosszúállás, és én megfizetek.”
637

 

A könyvkiadás folyamatának átalakulása az irodalomtankönyv-kiadásban is 

valamelyest érzékelhető: nincs egységes tudományos kánon, többféle szempontú és minőségű 

tankönyvírás él egymás mellett. Az 1978-as tantervi reform révén keletkezett tankönyvbeli 

Dosztojevszkij-művek értelmezésének értékét mutatja az is, hogy az 1998-ban a Krónika 

Nova Kiadónál újra megjelent a harmadik osztályos irodalomkönyv átdolgozott változata, 

ennek Dosztojevszkijre vonatkozó szövege megegyezik a korábbi kiadáséval.
638

 

A disszertáció lehetőségeit meghaladja, de a Dosztojevszkij-recepció nyomtatásban 

feltárható oktatási dokumentumain kívül érdekes volna elgondolkodni az oral history 

területéhez sorolható, nem hivatalos befogadás kutatásának lehetőségéről, arról, hogy az 

utasítások végrehajtásának elkerülését hogyan oldották meg szakmailag kiváló tanárok (erre – 

mintavétel gyanánt – a II. melléklet mutat be néhány példát az egykori diákok személyes 

emlékein keresztül). 
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 Irodalom a gimnázium III. osztálya számára, 1982, 63. 
638

 Különbség csak a betűméretben található: az 1998-as változatnál nagybetűs a törzsanyag, a kiegészítő anyag 

(a Bűn és bűnhődés és A Karamazov testvérek) értelmezéseit kisebb betűvel és dőlten szedték. 
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6. ÖSSZEGZÉS 

A kutatás azt bizonyította be számunkra, hogy a társadalmi folyamatok és azok hatásai 

a szellemi élet különféle területeire sohasem olyan egysíkúan alakulnak, amilyennek néha a 

különböző előjelű politikai, eszmei elkötelezettség vagy előítélet utólag beállítja. Az élet 

mindig bonyolultabb az elméleteknél. A „felülről irányított” rendszer vezetői sem voltak 

egyformák: a szocialista elkötelezettség párosulhatott szakmai felkészültséggel, és hozzá nem 

értéssel is, de a nehéz kényszerek mellett adott esetben születhettek kevésbé rossz alkuk is. 

Ezeknek a helyzeteknek, tényeknek a részletesebb elemzése nemcsak a dolgozat kereteit 

haladja meg, hanem a korunk lehetőségeit is, de mindenképpen fontos hangsúlyoznunk, hogy 

az 1945 utáni Dosztojevszkij-recepció alakulásában felismerhető az irodalom határain 

túlmutató tanulságok és művelődéstörténeti kapcsolatok bonyolult rendszere, és félrevezető – 

leegyszerűsítő módon – azt gondolnunk, hogy az ellentmondásos politikai, társadalmi légkör 

csak negatív hatásokat eredményezett a kultúrában. A Kádár-rendszer szakaszosan puhuló 

diktatúrájának időszakában sokszínű kulturális élet, tartalmi minőséget is szem előtt tartó 

könyvkiadás jött létre, értékes művek születtek, fellendült a folyóiratkiadás, színházi élet, az 

oktatás területén több pozitív változás következett be. De ettől még a diktatúra diktatúra 

maradt, és azok a repressziók, amelyek az időszak politikájából következtek, súlyosan 

érintették sok gondolkodó, író, tudós… életét, munkásságát, környezetét, körülményeit, 

hosszan lehetne a sort folytatni a félbetört sorsokról, megnyomorított életekről, a kényszerű 

öncenzúra pusztító hatásairól, megtorlásokról (lásd filozófusper, Darabbér-per,
639

 

bebörtönzések, elhallgattatások, kényszerpszichiátriai kezelések). 

A másik ezzel összefüggő tanulság számunkra, hogy a művelődés- és 

irodalompolitikai dokumentumok egymással való dialógusa szintén arra az összetettségre 

mutatott rá, melyet csupán a közeli nézőpontból érzékelhetünk, mert távoli perspektívából 

ugyanaz a kép, más hangsúlyokat mutathat. Az elő-utószavak különféle szemléletmódjainak, 

sokszólamúságának egymást kiegészítő jellege szintén párbeszédre emlékeztet. S az 

irodalompolitikai dokumentumoknak alárendelt művek mellé írt kommentárok szerepe és 

milyensége időben is összefüggött egymással. 
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 Haraszti Miklóst 1973 májusában a Darabbér című műve kéziratáért letartóztatták. Az utolsó magyar íróper a 

demokratikus ellenzék első csatájává vált. Harasztit kéthetes éhségsztrájk után szabadon engedték, s a vád 

tanúiként megidézett értelmiségiek bátor kiállása nyomán kénytelenek voltak felfüggesztett börtönbüntetéssel 

beérni (az ügyész 2-8 évi fegyházat kért). 
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A könyvkiadás alakulásának hatása az oktatásban 10-15 éves késéssel volt 

érzékelhető, az 1970–80-as években az oktatásban Dosztojevszkij művei már szakszerűbb, az 

irodalomtudomány újabb eredményeit is figyelemmel kísérő értelmezések közegében 

jelennek meg. Az ezzel egy időben írt elő-utószavakból viszont eltűnik a korábbi évtized – az 

1960-as évek – lendülete és a nagy problémák elemzésének igénye. Változtak a kultúrpolitikai 

elvárások, a könyvkiadási trendek, s az 1980-as évekre az irodalompolitika már nem akarta 

olyan erősen megváltoztatni az emberek tudatát. A társadalmi, politikai folyamatok 

változásának következtében a szépirodalommal való nevelés igényének mértéke ekkorra 

csökkent, nem volt olyan mértékben szükség az elő-utószavak erre a célra való 

felhasználására, mint korábban, ezért is lettek a kísérő szövegek egyre általánosabb jellegűek, 

rövidebb terjedelműek – oly mértékben, hogy végül szinte már csak jegyzetek maradtak.  

Viszont az 1970-es évektől – a korábbi évtized elő-utószóírási hagyományának 

irodalmi szemléletmódjával, tudományosságával kontinuitást mutató – Dosztojevszkijről 

szóló tudományos kutatások az egyetemi oktatás színterére tevődtek át, melynek hatása az 

1980-as évek elején megjelenő új gimnáziumi harmadik osztályos tankönyv Dosztojevszkij-

képén egyértelműen érzékelhető. 

Rendkívül tanulságos volt a kutatási témával való foglalkozás során mindezzel az 

összetettséggel, sokszínűséggel, nézőpontváltások különbözőségeivel megismerkedni. 

Emellett a kutatás másik fő hozadéka annak a folyamatnak a végigtekintése, hogy a Kádár-

korszakban Dosztojevszkij, egy ambivalens módon értékelt klasszikus író művei, és az 

azokról való gondolkodás hogyan jelent meg a művelődéspolitika kontextusrendszerében, 

majd az oktatás révén hogyan szűrődött le a középiskolai korosztályhoz, s mindebből mennyit 

lehet érzékelni 50 év eltelte után. 
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MELLÉKLET 

A dolgozat témájához szervesen nem kapcsolódó, de mégis összefüggésbe hozható két 

kisebb kutatási téma eredményét szeretnénk még a mellékletben bemutatni. Az első téma arra 

keresi a választ, hogy az 1950-es években – amikor Dosztojevszkij művei még nem 

jelenhettek meg Magyarországon – a legnagyobb példányszámban kiadott szovjet regények 

naiv utópizmusa miért volt fontos a kor számára. A második melléklet pedig a hivatalos 

tanítási útmutatókban megfogalmazott elvárások gyakorlati megvalósulásának 

különbözőségeire szeretne rávilágítani a személyes gimnáziumi tanárélmények felidézésén 

keresztül. 

I. Melléklet: két szovjet partizánregény világának bemutatása 

Az említett nagy példányszámban kiadott két mű A. Bek A volokalamszki országút
640

 

(1948-1954 között 11-szer, alkalmanként 10-12 000 példányban, legkésőbb 1977-ben) és 

Zbanackij A szokolini fenyves titka
641

 szövege könnyen érthető, egyszerű szerkezetű. A 

volokalamszki országút című mű hitelességét erősíti, hogy a zászlóaljparancsnok (Momys Uli 

Baurdzsan) diktálja a történetet a „lelkiismeretes” [3.] és „szerény” [3.] íródeáknak, aki közli 

a vöröshadseregbeli parancsnok egyes szám első személyű történetét a Moszkva védelmét 

szolgáló volokalamszki országút megtartására vonatkozó erőfeszítésekről. A mű 

nyelvezetének stílusa kevéssé szépirodalmi jellegű, sokkal inkább mindenki számára érthető 

köznyelv. (A zárójelben megadott számok az oldalszámra vonatkoznak.) 

A katonák világának megjelenítésére a szöveg a család szimbólumrendszerét 

alkalmazza. A harcosok parancsnok általi megfélemlítése a vezér számára családfő hatalmi 

szerepében jelenik meg, ahol a katonák a fiak, a vezér az apa, akinek korlátlan hatalma van a 

testek és lelkek fölött. A műben az ember, ha félelmet enged a szívébe, akkor elveszti a vezére 

szemében a méltóságát. „Parancsnok vagyok: apa. Megöltem egy fiamat, de hétszáz fiam 

állott előttem. Kötelességem volt, hogy vérrel írjam lelkükbe: az árulónak nincs és nem lesz 

kegyelem. Abban az időben még nem voltam a párt tagja, de azok közé tartoztam, akik 

magukat pártonkívüli bolsevikoknak vallják. Kijelentem önnek: a leggyalázatosabb vereséget 
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 Az általam olvasott könyv adatai: A. Bek: A volokalamszki országút. Ford. Gyöngyös Iván. Tizenegyedik 

kiadás, Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1954. Megjelent a Magyar-Szovjet Barátság Hónapjában 10 000 

példányban. A zárójelben megadott számok az oldalszámra vonatkoznak. 
641

 Az általam olvasott könyv adatai: Zbanackij: A szokolini fenyves titka. Ford.: F. Kemény Márta, illusztrálta: 

Rozsda Endre. Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. Megjelent 10 000 példányban. 
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érdemeltük volna, gyermekeink és unokáink megátkoztak volna, ha nem lett volna erőnk 

ahhoz, hogy késünkkel kihasítsuk testünkből a megmérgezett húsdarabot.” [23.] 

A kazah származású parancsnok viselkedésében, döntéseiben ambivalencia érződik, a 

közös emberi lényeget, az emberi élet értékét hangsúlyozzák az ezeket képviselő, katonáit 

„fiam”-nak nevező lágyabb megnyilvánulásai, szemben a durva, erőszakos, megalázó 

beszédmodorával. (A haláltól megrémült kazah katonát, aki fegyverét maga megsebesítésére 

használta, hogy kiléphessen hacsak egy időre is az idegtépő küzdelemből, elpusztítandó 

parazitának nevezte, és katonatársaival végeztette ki.)
642

 A műben a katonavilág leírása 

felidézi a társadalmi belső ellenség kreálását, kivégzését. [17–18.] Mintha a hadseregbeli 

összetartozás érzete háttérbe szorítaná az emberi méltóság védelmét. 

A Romsics Ignác által említett másik legkedveltebb mű Zbanackij A szokolini fenyves 

titka című alkotás az ukrán felnőtt partizánokhoz csatlakozott (írói propagandaszócső-

szerepű) gyermek partizáncsapatok németek elleni küzdelméről szól. Az előzőhöz hasonlóan 

a jó parancsnok elvárt viselkedését az atyaságban, a gondoskodásban határozza meg. A 

partizángyerekek Sztálin fiaiként jelennek meg a regényben.
643

 

A partizánharc jelképesen párhuzamba állítható a műben a Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom győzelmével, melynek évfordulóját a partizánok meghatottan ünneplik fehér 

ruhába öltözve az erdőbeli rejtekükben. [113.] Az ünneplő ruha fehérsége, tisztasága 

„szentsége” nem sokkal később átváltozva a sebesültek véres sebeinek bekötözésére lesz 

használatos, melynek szimbolikája megint erőteljesen hangsúlyozza a megmentő, világ 

megváltója szerep átvételét. (A partizánok, a szovjetek, akik bekötözik az ember [a világ] 

sebeit, melyet a németek, a gonoszok ejtettek. [116.] )A partizán meghatározás valószerűtlen 

jellegű: „Aki fél a haláltól, az nem partizán.” [178.]  A partizánvezető (apaképet szimbolizáló 

alak), a szimbolikus atyák (Lenin és Sztálin) jelképezik az új értékrendet, mely A 

                                                           
642

 „Ez az ember szereti az életet, szeretett volna örülni a levegőnek, a földnek, a mennyboltozatnak, 

gyönyörködni saját lélegzetében, szívdobogásában. És úgy döntött, haljatok meg ti, de én élni fogok. Így élnek 

az élősdiek –a mások rovására. Megtörténhetik akárkivel, hogy elesik a csatában és mi harcba indulunk! Előbb 

azonban elpusztítjuk ezt a parazitát. Moccanás nélkül hallgattak.” [20.] „…te becstelen, lelkiismeretlen, itt fogsz 

heverni, mint az útszélen elpusztult kutya. Gyermekeid megtagadnak. Még a dudva is szégyenkezni fog, hogy a 

gödör fölött nő ki, ahova bekaparunk.” [20.] 
643

 „Sztálinnak sok fia van ottan.” (a Szokolini erdőben) [159.] „Esküdjünk meg Sztálin elvtársnak, hogy készen 

állunk a harcra és teljesítjük a parancsait!” [253.] „Világos: Makarov kapitány Sztálintól jött. Joszif 

Visszarionovics megtudta, hogy a németek támadásra készülnek a partizánok ellen és repülőgépeket küldött. 

Sztálin elvtárs mindenről tud! A fronton is és itt is…Nagy erő a párt! Lám, most is ülést tart a pártbizottság. 

Mindenre gondol…Arra is, hogy bosszút álljon a nép nagy bánatáért…” [339.] „A Szokolini erdőben 

felhangzanak Sztálin bölcs szavai.” [379.] Sztálinról énekeltek az erdei ünnepségükön. „Az egész nép egyetlen 

hadsereg lett. És minden partizán, Ivan Pavlovics, a parancsnok, de még ők is, a pionírok is, a Vörös Hadsereg 

harcosai, mert a párt és Sztálin elvtárs megparancsolta, hogy az ellenséget meg kell semmisíteni.” [264.] 
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volokalamszki országút című műhez képest is élet-halál kérdéseiről és azok súlyáról kevéssé 

hihető, túlidealizált és leegyszerűsített képet mutat.
644

  

A szokolini erdő menedék, otthon a szárnyat bontott madarak (partizángyerekek) 

számára [180.], mely idealizált, mesei-mitikus (védelem) tájként jelenik meg a szövegben, 

ahol még az orosz tél rideg világában is életet varázsolnak a partizánok. Működő falut hoz 

létre a partizánközösség együttműködése (főzés, takarítás, a kunyhók „felszerelt” 

háztartással), melyből hiányzik a hideg, a betegség (ha előfordul sebesülés, többségében 

gyógyítható), a kínlódás, a fájdalom, az éhség ábrázolása.
645

 A földbe vájt kunyhó falán Lenin 

és Sztálin képe függött. [378.] A műbeli grafika a partizánvezetőről nagyon hasonlít Sztálin 

arcképére [96–97.]. A leírás teljesen valószerűtlenül idilli, sőt hihetetlen képet fest az 

életükről. Nem derül ki, hogy honnan volt áramuk, ennivalójuk, ekkora mennyiségű húsuk 

télen, ruházatuk, gyógyszerük, s hogy nem fagytak meg az orosz télben, s az is 

elképzelhetetlen, hogy egy egész évszakon keresztül nem vették őket észre a németek még 

repülőkről sem, pedig tábortüzek égtek.  

A partizánváros mitikus, érinthetetlen magasságba emelkedik a műben: „A partizán-

város láthatatlan és elérhetetlen maradt. Még a partizán-térképeken sem jelölték meg. De 

mindegyik partizán megtalálta a táborát, akár a méh a maga kasát, bármilyen messze röpült is 

tőle.” [198.] A regény a háború borzalmaihoz igyekszik a szép esztétikai kategóriáját 

hozzárendelni.
646

  

A szép és kedves gyermekek pedig a töltényeket tisztítják meg ragyogó színűre.
647

 A 

sztahanovizmus megnyilvánulása mellett az is valószínűtlen, hogy az erdőben észrevétlenül 

tudtak volna ennyi töltényt mozgatni, (el, ide) szállítani. Ahogy az is elképzelhetetlen, hogy 
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 „A gyerekek gyertyát készítettek belőle és most már világosság is volt náluk. Nagyon tetszett nekik saját kis 

otthonuk: a falakat vesszővel vonták be, a padlóra száraz szénát szórtak, a mennyezet fából volt. Még asztalt is 

eszkábáltak. Az asztal fölé két kis képet akasztottak: Lenin és Sztálin képét.” [73.]  
645

 „A Szokolini erdőre nem lehetett ráismerni. Az erdőszélen zöld fenyőágakkal álcázott őrök álltak, figyelő 

szemük körbejárt. A kunyhó körül terült el a partizántábor. A hótól megtisztított, nedves földön tábortüzek égtek. 

Illatos fenyőágakon partizánok ültek: egyesek cigarettáztak, melegedtek, szárítkoztak a tűz körül, mások meg 

puskájukat tisztogatták, kenegették. A legnagyobb tűzön öblös kondér rotyogott: Szofijka két partizánlánnyal 

ebédet főzött.” [177.] „A szakácsok nagy üstökben partizán-borscsot főztek. Az erdőben sivítottak a fűrészek, 

fejszecsapások csattogtak: a partizánok új házakat építettek és fát vágtak a konyhának. Kopogott a kalapács, a 

csizmadiák csizmákat javítottak és újakat készítettek; kattogott a varrógép: az asszonyok fehérneműt és ruhát 

varrtak. Élt a város…” [199.] 
646

 „Hallott ő már az akna csodálatos erejéről is. Képzeljük csak el: rágördül az aknára egy harckocsi vagy egy 

teherautó és a levegőbe röpül! Miska valami megfoghatatlan dolognak képzelte az aknát, amelyet nem is emberi 

kéz alkotott. Pedig lám, milyen egyszerű: Ljonya is gyorsan és művészien készít igazi aknákat.” [128.]  
647

 „Kisfiúk és kislányok nagy halom töltény mellett ültek és buzgón tisztították le róluk a zöld rozsdát. 

Mindegyik pionír mellett kisebb kupac töltény hevert, amelyek már úgy ragyogtak, mintha éppen most érkeztek 

volna a gyárból. – Én fényesítettem ki a legtöbbet! – fogadta a fiúkat az egyik kislány. – Már nyolcvanhat van 

készen!” [273.] 
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kisleányok és fiúcskák hosszú távon ilyen precízen dolgozzanak, amikor még a kezük nem 

eléggé ügyes a finommotorikus mozgásban. 

A szereplők karaktere erősen sematizált: a jók nagyon jók és szépek (a szovjetek), a 

rosszak nagyon rosszak, rendkívül antipatikus külsejűek (a németek), az ukrán származású (ez 

is érdekes, hogy ukrán származású!) áruló elnyeri méltó büntetését a gonoszokkal együtt. Az 

ellenség három alakja megfeleltethető a korabeli ideológiai elvárásoknak (külső ellenség, 

kétféle típusú belső ellenség), emellett Nyugat–Európához és Amerikához való 1950-es 

évekbeli politikai viszonyulás lenyomata is megtalálható a műben.
648

 A magyar nép a 

németek, a lengyel nép a szovjetek barátaiként jelennek meg a műben, akiknek a szovjetek 

segítenek: szerveznek partizáncsapatot a felszabadításukra a „Népek szabadsága” nevében. 

[253.]
649

  

Az áldozatok említése mellett a szovjetek szinte minden alkalommal győznek 

(gyakran könnyedén) a német hadsereg felett annak ellenére, hogy a szövegben a túlerő 

hangsúlyozása mindvégig megfigyelhető.
650

 De emellett még arra is volt idejük és 

lehetőségük, hogy mindezt elszállítsák a titkos partizántáborba, és másnap újra megismételjék 

a támadást, természetesen szintén győzelemmel: „De amint mondják, az ijedt ember még az 

árnyékától is fél. Az ellenség gyorsan megtanulta a partizánok-adta első leckét. Éjszaka már 

semmiféle mozgás sem volt az úton és megint várni kellett reggelig.” [92.]A szöveg 

sematizálása mellett erőteljesen didaktikus propagandaüzeneteiben. A föld motívuma mellett 

a kelet–vörös fény szimbolika is egyértelműen sulykolja a mondanivalót. A vörös szín 

sokatmondóan a vörös hadseregre, a szovjet nép, párt szimbolikus színére utalva) jelenik meg 

több helyen. 
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 „– Mi van a második fronttal? Miért készülődnek oly sokáig az angolok és az amerikaiak? – Szép kis 

szövetségesek! Még jó, hogy nem ellenünk harcolnak. Egy húron pendül az egész burzsoázia… Nem bízom 

bennük.” [317.] 
649

„Von Freilich felolvasta a támadási parancsot. Hajlongva, hízelkedve hallgatták és a tábornok kedvtelve nézte, 

hogy húzza ki magát előtte két magyar és egy német tábornok meg néhány ezredes.” (336.) „Von Freilich 

magához hívatta mind a két magyar tábornokot, sokáig szidta őket, mint a gyerekeket, és megparancsolta, hogy 

azonnal menjenek ki a harcok helyszínére.” [373.]   
650

 „Az üldözők sokkal többen voltak, mint a partizánok.” [93.] „Makarov kapitány ránézett a partizánra, 

szemében gyengéd fény csillogott: itt is, mint mindenütt, ahol eddig megfordult, a szovjet emberek hősiesen, 

elszántan harcolnak a végső győzelemért.” [317.] „Néhány perc alatt végeztek a karavánnal. A partizánok 

ellepték az utat, megragadták a lövöldözéstől megvadult lovakat, elvezették őket az erdőbe, összegyűjtötték a 

zsákmányt.” [92.] 
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Szovjet-orosz szerző, cím Kiadó Kiadás 
Kiadási 

időpont 

Péld. 

szám 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 1. kiadás 1948.XII 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 2. kiadás 1949.III. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 3. kiadás 1949.V. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 4. kiadás 1949.IX. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 5. kiadás 1949.IX. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 6. kiadás 1949.X. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 7. kiadás 1949.XI. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 8. kiadás 1950.I. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 9. kiadás 1950.X. 12 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 10. kiadás 1952. 8 000 

Bek: A volokalamszki országút Új Magyar Könyvkiadó 11. kiadás 1954. 10 000 

Bek: A volokalamszki országút Európa Könyvkiadó, Bp. 

– Madách Kiadó, Bratislava 

12. kiadás 1977. nincs 

jelölve 

Zbanackij: A szokolini fenyves 

titka 

Új Magyar Könyvkiadó   1955. 10 000 

Katajev: Távolban egy fehér vitorla 

   és Gajdar: Timur és csapata 

Móra Ferenc KK. – Kárpáton- 

túli Ter. Kiadó, Bp.-Uzsgorod 

  1963. 25 200 

Katajev: Távolban egy fehér vitorla Móra Ferenc KK., Bp   1963. nincs 

jelölve     

Katajev: Távolban egy fehér vitorla Móra Ferenc KK. – Kárpáton- 

túli Ter. Kiadó, Bp.-Uzsgorod 

4. kiadás 1960. 20 000 

Katajev: Távolban egy fehér vitorla Ifjúsági Könyvkiadó   1953. 10 000 

Fagyejev: Az ifjú gárda Ifjúsági Könyvkiadó   1953. 10 000 

Fagyejev: Tizenkilencen Új Magyar Könyvkiadó 6. átdolg. 

kiadás 

1953. 10 000 

Valentyin Katajev: Hajrá Új Magyar Könyvkiadó   1956. 7 000 

Makarenko: Igor és társai Ifjúsági Könyvkiadó 5. kiadás 1953. 10 000 

10. táblázat: Néhány kedvelt szovjet regény könyvkiadástörténeti adatai 
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II.  Melléklet: kérdőív az orosz irodalom gimnáziumi tanításának emlékeiről 

Mintavétel gyanánt (nem reprezentatív jelleggel) készítettem egy, az orosz irodalom 

gimnáziumi tanításának emlékeivel foglalkozó kérdőívet, melyre 13 válasz érkezett, de nem 

mindegyik személy válaszolt minden kérdésre. A válaszolók többsége az 1960-as években járt 

iskolába, egy személy az 1950-es évek közepén, egy pedig az 1970-es évek végén. A hét 

válaszolóból kettő közlésben szerepelt olyan megjegyzés (az iskola igazgatója „szemellenzős, 

vaskezű”, a szaktanár is eléggé beleillett a „vonalas” iskolába), melyből a kötelező tantervek 

szellemiségével való azonosulásra következtethetünk. A válaszadók az osztályfőnökök és a 

magyartanárok személyéről, tudásukról elismerően nyilatkoztak, általában szuverén, kiváló 

emberekről számoltak be, olyanokról, akiknek hatása tanítványaik egész életét befolyásolta 

mind emberileg, mind tudományosan. A válaszok többségében az igazgatók (egy 

szemellenzős, szigorú kivételével) végezték a dolgukat, hatásuk direkt módon nem volt 

érezhető, szakmai kérdésekbe nem szóltak bele. A magyartanárokat (szintén egy kivételével) 

szerették, tisztelték a válaszadók, csak egy kifejezetten szabálykövető, kissé önállótlan 

tanárról írtak, akit kevésbé kedveltek. 

Általában a XX. század irodalma nagyobb hangsúlyt kapott a világirodalomban, illetve a 

világirodalom és magyar irodalom viszonylatában magyar irodalommal foglalkoztak többet. 

A kérdőívek tanúsága alapján az irodalom-, oroszórákon kötelezően tanulandó írók voltak: 

Tolsztoj biztosan, Csehov általában, Gorkij, Solohov; ritkábban Puskin, Lermontov, 

Turgenyev, Dosztojevszkij. Előadásszerűen foglalkoztak Gogollal, Turgenyevvel, 

Dosztojevszkijjel és Goncsarovval. Az órákon általában véve (és Dosztojevszkijnél is) a 

társadalomábrázolásra koncentráló szempontrendszer volt az uralkodó. 

Sok esetben Dosztojevszkij műveit iskolán kívül olvasták a tanulók, és az olvasás után 

beszélgettek is róluk. Az már nem kideríthető, hogy az orosz író alkotásainak olvasásához az 

inspirációk kiktől érkeztek (család, tanárok, kortárs csoport), viszont az érzékelhető a 

kérdőívekre adott válaszokban, hogy az 1960-as, 1970-es években az irodalmi közéletben és a 

középiskolások világában is jelen volt Dosztojevszkij művei iránti érdeklődés, mely 

összhangban volt az orosz író műveinek reneszánszával. 
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Kérdőív az orosz irodalom gimnáziumi tanításának emlékeiről: 

1. Hol és mikor jártak gimnáziumba, kb. mennyien voltak az osztályban?  

Budapest, XII. ker. Táncsics Mihály Gimnázium, 1957-1961. 

Budapest, Fazekas Gimnázium, 1963-67, 31 fős osztály  

Budapest, Hámán Kató Gimnázium, 1954-58, 28 fős osztály 

Budapest, Dózsa György Gimnázium, 1968-1972, 32 fős osztály 

Budapest, Fazekas Gimnázium, 1977–1981, 42 fő 

Budapest, Radnóti Gimnázium, 1968-72, 36 fős osztály 

Budapest, 1964-68 

Budapest, Fazekas Mihály Gyakorló Iskola és Gimnázium 1963-67, 24 fős osztály 

1963-1967, 35 fős osztály 

Balassagyarmat, Balassi Bálint Gimnázium, 1956-1960, 33 fős osztály 

Ménfőcsanaki Általános Gimnázium, 1964-1968, 33 fős osztály (3 fiú, 30 lány) 

Nagykanizsa, 1968-72. 

Összegzés: a válaszolók többsége az 1960-as években járt gimnáziumba, három 

személy az 1950-es évek 2. felében, egy válaszoló az 1970-es évek végén. A legtöbben 

Budapesten végezték tanulmányaikat. 

 

2. Milyen volt az iskola légköre, igazgatója, mennyire lehetett jelen viszonylagosan 

szabadabb gondolkodás az irodalomórákon?  

A gimnáziumot egy évvel korábban, 1963-ban hozták létre, Győrtől 8 km-re, aztán 

1974-ban, sajnos, megszüntették. Nagyon jó igazgatónk volt, még az 1945 előtt végzett tanári 

gárdából, kémia-biológiai-földrajz szakos. Az iskola légköre is jó volt, óvatosan, de biztosan 

megkaptuk azokat a jelzéseket, amelyek segítettek megtalálni a kötelező, „vonalas” felszín 

mögött az igazi értékeket. Még az ún. pártos tanárok többsége is rendes volt, egy-két 

kivételtől eltekintve inkább idealistaként hittek a szocializmusban és igyekeztek ezeket az 

elvont eszméket képviselni a gyakorlatban. 

Abszolút szabad légkör volt, mind az 1956 előtti, mind az azt követő években. Az 

1957-58-as tanév magyar irodalom tanára Hársing Lajos volt (talán még ma is mond valamit a 

neve). Irodalom szakkört szervezett, ahol saját írásokat, kritikákat olvastunk fel és vitattunk 

meg. 
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Magyar tanárnőnk (és osztályfőnökünk) vállaltan vallásos volt, az óráin hatalmas viták 

voltak egy-egy versről (József Attila négy soráról például két órát vitatkoztunk végig, és nem 

hatalmi szóval zárta le a vitát, engedte, hogy mindenki a saját véleményét mondja feleléskor, 

ha világosan el tudta mondani.) Csak a memoritert vette nagyon szigorúan.  

Az igazgatónk változott, általában inkább toleránsak voltak, a besúgók az 

igazgatóhelyettesek voltak. 

A gimnáziumban ének-zene tagozat működött, ahová mi is jártunk. Mai fejjel 

visszagondolva szinte hihetetlen, hogy milyen szabad légkörű, demokratikus iskola volt 

kiváló magyar szakos tanárokkal. A cél a minél jobb zenei felkészültség volt: órák után 

kamarazenéltünk, énekkarban énekeltünk, rendszeresen felléptünk a megyei zenei 

versenyeken, vetélkedőkön, amelyeket szinte kivétel nélkül meg is nyertünk. Ezt szépen be 

lehetett irni az iskolai és megyei statisztikákba, ezért a megyétől nem „piszkálták” az igazgató 

urat és az iskolát. Bérletünk volt a Zeneakadémiára, a Nemzeti Színházba, elvittek bennünket 

Louis Armstrong egyetlen budapesti koncertjére a Népstadionba, Borsos Miklós első 

gyűjteményes kiállítására Tihanyba stb. Az iskola igazgatója ún. régi vágású tanár volt az 

Eötvös Collégium klasszikus nemzedékéből, ami sok mindent megmagyaráz. Magyar szakos 

tanárunk kiváló felkészültségű, széles látókörű tudós tanár volt, aki 3. osztálytól előadott, és 

rászoktatta az osztályt a jegyzetelésre. Olyant is tanított, ami nem volt bent a tankönyvben 

(modern művészetek, filozófia, XX. századi izmusok stb.) Semmi szocialista ideológia nem 

volt. Nem az számított, mi van a könyvben, hanem ő mit adott elő, illetve a diák maga mit 

gondolt. Meghívta az önképzőkörbe Csoóri Sándort, akit a „Tudósítás a toronyból” című 

szociográfiájáért kitiltottak Fejér megyéből. Az osztálypénzből előfizettette velünk a 

Kortársat és az Új Írást, és ezek anyagát osztályfőnöki órán megbeszéltük.  

Tanárunk 1975-ben pályát módosított. A finn irodalom egyik legkiválóbb műfordítója 

lett, irodalomtörténészként rendszeresen publikált a legszínvonalasabb hazai folyóiratokban, 

több könyve is megjelent. Megdöbbenéssel hallottam később, hogy milyen légkörű 

középiskolák voltak. Mi voltunk a szerencsés kivétel. 

Nem volt nyitott a légkör, az igazgató merev, kommunista ideológiát valló ember volt, 

a magyartanárnő másik szakja orosz volt, azt hiszem eléggé „vonalas” iskola lehetett. 

Az iskola légköre kitűnő volt, az irodalomóra a legjobbak közé tartozott. Az 

igazgatónőt lényegében nem láttuk. 

Maximális szabad légkör az akkori korlátok között (pl. volt orosz órán Szolzsenyicin).  
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Irodalom: tanártól függött, aki esetünkben korlátolt volt és műveletlen. 

Szemellenzős, vaskezű, elég ostoba igazgatónő és szabadgondolkodású irodalom, 

angol, orosz, történelem tanár. 

Viszonylag liberális légkör uralkodott. Szerencsémre mindkét irodalomtanárom 

szabad gondolkodású volt. 

Nem lehetett szabadon gondolkodni és megnyilatkozni a tanár miatt, aki teljesen 

szeszélyes és kiszámíthatatlan volt, és az óráin kimondottan rossz volt a légkör. Az iskolában 

félelemteli volt a légkör az 1956-os forradalom megtorló intézkedései miatt, amelyeknek több 

szeretett és nagyra becsült tanárunk is áldozatává vált (börtönbe kerültek vagy elbocsátották 

őket a forradalom alatti és utáni megnyilvánulásaik miatt). 

Összegzés: a 13 válaszolóból mindössze három megjegyzéseiben szerepelt az, hogy az 

iskola igazgatója vagy a szaktanár „szemellenzős, vaskezű,” „vonalas” volt, a többi válaszoló 

általában szabad, „óvatosan” nyitott légkörről számolt be. 

 

3. Ha ez megvalósulhatott, akkor ez mennyiben függött az igazgató személyétől, és 

mennyiben a tanár személyétől?  

Nem igazán érzékeltük az igazgatónő hatását, az osztályfőnöknőét annál inkább, 

kiváló ember volt, érettségi után még hosszú évekig, voltaképp egészen haláláig összetartotta 

az osztályt. Politikáról nem esett szó, becsületről, emberségről sok, az 50 éves érettségi 

találkozónkon kitűnt, hogy mindnyájunkból olyan embereket nevelt, akik helyt tudtak állni az 

életben. 

Amint az előző pontban írtam, az igazgató személye és a tanári kar nagyobb részének 

szerencsés összhangja miatt volt jó a légkör: inkább a szakmai dolgokra helyeződött a 

hangsúly, sok tanulmányi versenyen, megyei vetélkedőn vettünk részt és nyertünk 

helyezéseket, sok kulturális műsort készítettünk mi magunk, a tanárok irányításával. A 

legérdekesebb: a KISZ patronáló tanár fiatal, kezdő kémia-biológia szakos nő volt, aki 

kitűnően együtt tudott működni az egyik osztályfőnökünkkel (míg a másik szülési 

szabadságon volt egy évig), aki magyar-latin-történelem szakos tanár volt (katolikus pap és 

premontrei szerzetes volt eredetileg, a rend feloszlatása után ment el középiskolai tanárnak). 

Valahogy semlegesítődtek a kötelező vonalas ideológiai hatások. A magyart és az oroszt két 

évig ugyanaz a fiatal, frissen végzett tanárnő, Asbóth Márta tanította, remekül, neki 

köszönhetem, hogy én is erre a két szakra jelentkeztem az ELTE-re. De a másik magyar és 
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orosz tanár/nő is jó volt, a fent említett pap, Csapkay István tanár úr vezette az irodalom 

szakkört, magas színvonalon. Róth Éva tanárnő (orosz két évig) szintén érdekes, szakmailag 

jó órákat tartott. 

Minthogy sok nem komcsi tanár volt (a matek tanárunk például pap volt), nyilván az 

igazgatótól is függött, hogy a magyar vagy a matek órák „ideológiailag” (és nem csak 

ideológiailag) szabad légkörben zajlottak. De a tanártól is. Voltak egészen szemellenzősek is. 

Mi akkor úgy éreztük az osztályban, hogy az igazgató szigora mindenre rányomja a 

bélyegét. 

Mindkettőtől maximálisan. 

Egyértelműen a tanár személyén múlott; de nem is tudom fordítva elképzelni. Hogy 

tudhatna egy szabad szellemű igazgató egy beszűkült tanárra hatni? 

Az igazgatónak volt érzéke a minőséghez, emellett ha a tanár adminisztrációs 

tevékenysége (napló…), munkafegyelme, eredményessége OK volt, akkor az osztályterem 

ajtaja valóban „becsukható” volt, utána pedig a tanár tanított. 

Mind a kettő. Az igazgató hagyta a tanárokat, ez a két tanár pedig 

szabadgondolkodású volt. 

Az igazgató és a tanári kar sokkal szabadabban gondolkodott, mint a tanárunk, aki 

nagyon vonalas volt. Ugyanaz a tanár tanította a magyart és az oroszt.  

Összegzés: a válaszolók osztályfőnökei és magyartanárai általában kiváló emberek 

voltak, akiknek hatása tanítványaik egész életére kihatott mind emberileg, mind 

tudományosan. Az igazgatók többségében (egy szemellenzős, szigorú kivételével) végezték a 

dolgukat, hatásuk nem volt érezhető, az osztályterem ajtaját becsukva békén hagyta a bent 

tanítókat, tanulókat, vagyis az igazgatók általában nem szóltak bele a tanár szakmai 

tevékenységébe. 

 

4. Hogyan fogadta az osztály? 

Matekosztály voltunk, ide többségében olyan szülők adták a gyereküket, akik azt 

gondolták, hogy a természettudományok „politikamentesek”, ott nehezebben derül ki, ha 

valaki „reakciós”. Elég nagy egyetértés volt a rendszerellenességben, a „világnézetünk 

alapjai” órák pl. rendszeresen botrányba fulladtak, de a tanárnőnk becsületére legyen mondva: 

erről a tanáriban soha egy szót nem szólt. 
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Nem szerettük, de nem lázadoztunk ez ellen. 

Nyilván mindenki máshogy; de a tanár általános elismertségnek örvendett. 

Általában hallgatták, de a Szolzsenyicin miatt feljelentették a tanárt (nyilván a szülők). 

Imádta! 

Én a magyar-történelem szakos tanáromat nagyon bírtam. Vagány kezdő fiatalember 

volt, nagyon okosnak láttuk őt. Cigizett az órán, akkor még azt is lehetett. Miatta kezdtem 

érdeklődni a pedagógusi pálya iránt. Később évtizedekig gimnázium-igazgató lett Kanizsán.  

Akiket érdekelt az irodalom, azok jól, akiket nem – azoknak meg mindegy volt. 

Magyartanárunk (álljon itt a neve: Dr. Szopori Nagy Lajos) egyben történelmet is 

tanított, és osztályfőnökünk is volt. Hihetetlen nagy tisztelet vette körül, pedig csak 14 évvel 

volt nálunk idősebb. Nekünk az ő hatalmas tudása, nyitott szelleme, igényessége, 

igazságossága máig mérce és példa. Számunkra ez volt a természetes. Furcsa, de tizenéves 

fejjel felfogtuk, hogy milyen kivételezett helyzetben vagyunk ezzel a tanárral. Öten mentünk 

az osztályból magyar szakra egyetemre vagy főiskolára. 

Rossz véleményünk volt a tanárról, és ha kedveltük, nem miatta kedveltük az orosz 

irodalmat. Tanultuk Turgenyevet is, de nem szerettem meg gimnazista koromban, csak 

később. Dosztojevszkijtől emlékezetem szerint a Bűn és bűnhődéssel foglalkoztunk, és el is 

kellett olvasnunk. A Háború és békét a nyári szünetben olvastam, később, mint ahogy 

tanultuk. 

Az osztály is nagyon szerette Asbóth Mártát (de a tanárok többségét is, csak egy-két 

nehezen elviselhető tanár volt). Mindenben igyekezett partner lenni, nem voltak fegyelmezési 

vagy tanulmányi problémák, abban az értelemben, hogy mindenki igyekezett a tőle telhetőt 

megtenni. Az osztályunk nem elit rétegek gyermekeiből állt, viszonylag kevesen jöttek 

értelmiségi közegből, de a továbbtanulásnál igazán jó volt a felvettek aránya: egy 

vegyészmérnök, egy matematika-fizika szakos tanár és jó pár tanítóképzőt, könyvtár szakot 

végzett, tehát a humán, főleg magyar szakos jó alapoknak köszönhetően. 

Összegzés: a magyartanár személyét két osztály kivételével szerették. 
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5. A tanár mennyiben követte a tantervi módszertani útmutatókat az orosz irodalom 

tárgyalása kapcsán és egyáltalán az irodalom tanításában? (Ha ezt lehet egyáltalán 

tudni…)  

A módszertani útmutatókat a diák nyilván nem ismerheti, sem ma, sem akkor. 

Puskinnal, Tolsztojjal, Turgenyevvel, Dosztojevszkijjel elég részletesen foglalkoztunk, az 

Anyegin, a Háború és béke, a Bűn és Bűnhődés kötelező olvasmányok voltak. Gorkij, és 

általában a XX. sz. írói, költői természetesen nagyobb hangsúlyt kaptak, Az Anya pl. szintén 

kötelező olvasmány volt és hosszú órákon át foglalkoztunk vele. De megismerkedtünk 

Ehrenburg munkásságával, néhány Majakovszkij verssel is. 

Megvoltak a saját irodalomtörténész „szentjei” és azok szerint tanított. Könyvet csak 

memoriter céljaira használtuk. Még az életrajzokat is füzetbe diktálta fejből és azt kellett 

megtanulni. 

Ezt nem tudtuk, de valószínűleg figyelembe vette, mert kifejezetten szabálykövető, 

kissé önállótlan személyiség volt. 

Fogalmam sincs. Úgy képzelem, kevéssé törődött vele. 

Az orosz tagozat miatt ezt orosz órán tanultuk, alaposan, egyéni tanterv keretében. 

Egyáltalán nem. 

Magam arra emlékszem, hogy Dosztojevszkijt az iskolától függetlenül olvastam. 

Kifejezetten, stréberen „vonalas” oktatásra nem emlékszem. De persze tudtuk-tudtam, ha 

kiteszem otthonról a lábamat, az már más légkör. Ez nyilván belejátszik ez emlékezésembe. 

Tanárunk rendkívül precíz ember volt, ezért hűen követte a tantervet. Csak többet 

adott le, nem kevesebbet. A 4 magyar órából is egy mindig nyelvtanóra volt. (Sok tanár 

ahelyett is irodalomórát szokott tartani.) Viszont az ideológiai előírásokat figyelmen kívül 

hagyta.  Az orosz irodalom irodalom volt, nem eszköz a politikai agitációra vagy a világnézeti 

nevelésre.  

Valószínűleg igazodott a tantervi előírásokhoz.  

Nem igazán követte az előírásokat, önálló koncepció és módszertani elképzelések 

alapján tanított – nagyon sikeresen! Irányítása alatt kétszer nyertem megyei versenyt 

irodalomból, s ő készítette föl népzenéből Budai Ilonát, a később híressé vált népdalénekest – 

ő is mindmáig hálás Asbóth Mártának (férjezett nevén Varga Lászlónénak), amit tőle kapott. 

Orosz felvételire úgy készített föl, hogy biztatott: ha a rendelkezésre álló tankönyvekből 
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minden nyelvtani problémát megértettem, megtanultam (ellenőrizte, de nem nagyon, mert 

látta, hogy bízhat bennem), akkor nem kell aggódnom a sikeres felvételi miatt. Igaza lett, 

elsőre fölvettek az ELTE BTK-ra maximális pontszámmal. 

Egyébként a másik magyar tanár sem a tantervek alapján tanított, művelt, nagy tudású 

papként megvoltak a saját elképzelései – és jó szakmai kapcsolatai pl. a győri Tanítóképző 

oktatóival, néprajzos kutatókkal, stb. 

Összegzés: a válaszadók csak három kifejezetten szabálykövető magyartanárról írtak. 

Az irodalom-, oroszórákon Puskinnal, Tolsztojjal, Turgenyevvel, Dosztojevszkijjel 

foglalkoztak, de általában a XX. század (világ)irodalma nagyobb hangsúlyt kapott. 

 

6. Milyen szerzőket tanítottak, és milyen kontextusban a XIX. század második felének 

orosz irodalmából?  

Ha emlékezetem nem csal, világirodalmat a magyar órákon egyáltalán nem tanultunk. 

Az orosz tanárunk (Vizy István) viszont kiváló volt. A 19. századi orosz irodalommal 

foglalkoztunk. Persze kizárólag versekkel. Lermontov, Puskin. Szóval Dosztojevszkij nem 

volt. Sajnos. 

Hát ezt nehezen tudom felidézni. A tanárnőnknek a magyar irodalom volt 

mindenekfölött fontos. De azért Tolsztojt tanultuk, mintha Csehov is lett volna. A magyar 

tanárnőnk érzékenysége nagyjából Michelangelo Pietáján orientálódott (arról többször is 

álmodott és ezt mindig el is mondta boldogan), Adyt imádta (rendesen megtanította, osztozott 

Ady Tisza-, stb. utálatában, egyformán lelkesedett Ady istenes, magyar és forradalmár 

verseiért és ezt át is tudat adni), de egyébként inkább konzervatív ízlésű volt. Hogy 

Dosztojevszkijről mennyire volt szó az órákon (volt-e egyáltalán szó), erre azért nem 

emlékszem, mert magunk között végigolvastuk rengeteg regényét, de nem órai impulzusra. 

Egymás között ő volt az egyik állandó téma, és ez biztosan felülírta az esetleges órai 

jelenlétét. Komolyan, igényeinknek megfelelő szinten nem volt jelen, az biztos. 

Tolsztolt tanultuk, talán az Ivan Iljics halálát, Goncsarov Oblomovjáról mesélt a 

tanárnő, de Dosztojevszkijre nem emlékszem, lehet, hogy órai kiselőadás formájában volt róla 

szó, de nem kellett elolvasni. Én később, egyetemista koromban olvastam Dosztojevszkij- 

regényeket. 

Nem emlékszem. Csehov, Dosztojevszkij, Gogol, Tolsztoj biztosan volt. 



206 
 

Puskin, Lermontov, Csehov, Dosztojevszkij, Turgenyev, Gorkij, Solohov,  

Puskin, Tolsztoj (kötelező olvasmány: Anna Karenina), novellák, Csehov novellák, 

irodalomtörténeti előadásszerűen szó volt róla: Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij. 

Dosztojevszkij nem volt anyag, Tolsztoj igen, és ott emlékszem, hogy elítéltünk 

valakit. De ez csak homályos emlék. Én 16 éves koromban magamtól olvastam a 

Félkegyelműt, azóta is tart a hatása, utána a Bűn és bűnhődést, de ez független volt az 

iskolától. 

Egy adalék: most olvasom újra a Kamaszt egy 1960-as kiadásban, Bóka László 

förtelmes utószavával. 

Turgenyev, Csehov, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij, később Gorkij. 

Tolsztoj, Dosztojevszkij, Turgenyev. A kontextusról emlékezetem szerint nem volt 

szó. 

Turgenyev, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov, később Gorkij. Választani lehetett több 

művet is egy-egy szerzőtől. Nagyon jó elemzések voltak a fenti szerzők műveiből az órákon – 

a tankönyvtől teljesen függetlenül. A világirodalmi kitekintés is megfelelő kontextust adott – 

megjelent az összehasonlítás szempontja is, pl. a Bovaryné és az Anna Karenina kapcsán. 

Természetesen mindkettőt el kellett olvasnunk. 

Összegzés: kötelezően Tolsztoj biztosan, Csehov általában, XX. századból Gorkij, 

Solohov. Rikán Puskin, Lermontov, Turgenyev, Dosztojevszkij, előadásszerűen: Gogol, 

Turgenyev, Goncsarov, Dosztojevszkij. Sok esetben Dosztojevszkijt iskolán kívül olvasták, és 

együtt beszélték meg a Dosztojevszkij-regényeket. Az már nem kideríthető, hogy az 

inspirációk kiktől érkeztek (család, tanárok, kortárs csoport). Az órákon általában és 

Dosztojevszkijnél is a társadalomábrázolásra koncentráló szempontrendszer volt az uralkodó. 

 

7. Milyen Dosztojevszkij-kép jelent meg az órákon? 

Erre nehéz felelni, mert nem annyira az íróval, mint inkább regényeivel, illetve azok 

hőseivel foglalkoztunk, az akkori elvárások szerint elsősorban a társadalmi összefüggések 

szempontjából. Mi volt a társadalom szerepe abban, ahogy a regény hőseinek élete alakult. 

Nem tudom. Azért nem, mert heteket vitatkoztunk egy-egy regényén, a Karamazovot 

pl. szinte laponként vitattuk meg – de magunk között. Nekünk Zoszima és Aljosa volt a két 

orientációs pont. Mityával szimpatizáltunk akkor, Ivánnal inkább nem. A női vonalat 
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szerintem nem nagyon értettük. Persze voltak „Félkegyelmű vagy Karamazov a jobb?” típusú 

vitáink is. Ezeket, vagy a Megalázottak és megszomorítottakat nagyon szerettük, de a kétkedő 

Dosztojevszkij akkoriban nem érdekelt minket, az Egérlyuk vagy a Nevetséges ember álma 

nem vert hullámokat köztünk. (A Nagy Inkvizítor volt a kivétel.) Miután a tanárnőnk nagyon 

támaszkodott a véleményünkre, mindez talán átszűrődött valamelyest az órákra is, nem 

hinném, hogy ne lett volna a levegőben, hogy mi, a legjobb magyarosok Dosztojevszkijt a 

regény csúcsának tartottuk, de konkrétan csak arra emlékszem, hogy amikor ő Thomas Mann 

Varázshegyét emelte piedesztálra, ezt inkább csak „megbocsátottuk” neki. 

Igazából semmilyen, legalábbis ahhoz kevés, hogy emlékezetes maradjon. 

Nem tudom, több mint 30 éve volt, ráadásul az ember gimnazista korában nyílik rá a 

könyvekre. Hogy annak idején mit kinek a hatására olvastam, hogy kiről milyen kép alakult ki 

akkoriban bennem, és miért – ez már nem kideríthető. 

Társadalomábrázolásra koncentráló. 

Nem emlékszem, hogy „kép” kialakult volna, csak tanári előadás volt róla. 

Halvány fogalmam sincs, hogy tanítottak-e Dosztojevszkijről. Én az orosz irodalmat 

később szerettem meg, fiatal felnőtt koromban olvastam el a világirodalom egy részét egy 

kolléganőm hatására, akivel szoros kapcsolatba voltam, miközben a TTK-ra jártam biológia 

szakra.   

Semmilyen, hiszen nem tanultuk. 

Talán amiatt, hogy Tolsztojt sokkal jobban szeretem Dosztojevszkijnél, jobban 

emlékszem a róla tartott órákra. Az Anna Karenina kötelező olvasmány volt, olvasmánynaplót 

is kellett róla készíteni. Arra nem emlékszem, hogy Dosztojevszkij valamelyik regénye 

kötelező olvasmány lett volna, de a Bűn és bűnhődés tartalmát ismerni kellett. Szerintem szó 

volt a megrendezett kivégzéséről is. 

A kérdőív kitöltése előtt felhívtam magyar szakot végzett volt osztálytársaimat is. 

Egyikőjük megemlítette, hogy az egyik gimnáziumi tanév végén jutalomkönyvként a 

Megalázottak és megszomorítottak c. művet kapta. Ezeket a könyveket mindig 

magyartanárunk/osztályfőnökünk válogatta ki. Ez is jelent valamit. 

A Bűn és bűnhődést kellett elolvasnunk, és elsősorban a mű morális problémáit 

elemeztük, vitattuk. Dosztojevszkij főhőse olyasféle magyarázatot kapott, mintha a pozitívnak 

tekintett proletárforradalom eszméit igazolta volna.   
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A Bűn és bűnhődés volt a kötelező olvasmány, de elhangzottak más Dosztojevszkij-

művek címei, rövid ismertetései is.  A Karamazov-testvérek is a látóterembe került, a 

Feljegyzések a Holtak házából és a Fehér éjszakák szintén, ez utóbbit olvastam is akkor. Azt 

hiszem, A Karamazovok-at is. Rendkívül megfogott akkor Dosztojevszkij, úgy, hogy később 

sem tudtam szabadulni tőle, bár az egyetemen régi magyarból szakdolgoztam, de aztán a nagy 

orosz visszatért az életembe. 

Összegzés: a válaszokból kitűnik, hogy a leírt utasítások és azok gyakorlati szinten 

való megjelenése nem esett feltétlenül egybe, az ideálok nem vagy ritkán valósultak meg 

vegytiszta formában az iskolai oktatásban. A tanárok többször eltértek az elvárt 

irányzatosságtól. A politikai elvárásokkal szemben adódhatott alternatív lehetőség a kockázat 

vállalásával egyéni interpretációkra, de épp emiatt ezek a döntések nem vagy igen kevéssé 

dokumentálhatók. 
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történetéből. 1975–1986. Szeged, 2004. 
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3. Források 
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Oktatási Miniszter /ekkor Dr. Polinszky Károly/ rendeletére, az Országos Pedagógiai 

Intézetben, Jóváhagyta és bevezetését elrendelte az oktatási miniszter 124/1978. (M. K. 14) 

OM számú utasításával, főszerkesztő Szabolcs Ottó. 

A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről. Az MSZMP KB Kulturális 

Munkaközösségének vitaindító tézise. Társadalmi Szemle 1959/2. In: A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Összeállította és szerk. Vass Henrik, 

Ságvári Ágnes. Kossuth Könyvkiadó, második, bővített kiadás, Budapest, 1973. 

A haladás és a reakció harca a mai kultúrában. Társadalmi Szemle, 1956/6–7. 

A Kiadói Főigazgatóság tájékoztatója a könyvkiadás 1957. évi terveiről. In: Cseh Gergő 

Bendegúz – Kalmár Melinda – Pór Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Osiris Kiadó, 

Budapest, 1999, 30. 

A könyvkiadás, a könyvterjesztés VI. ötéves tervének művelődéspolitikai koncepciója, 

gazdasági irányításának és szabályozásának korszerűsítése. 1981. december 8. (MNL OL 

288.f. 5/ 842.ő.e.) 
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A Központi Bizottság irányelvei a párt időszerű ideológiai feladataira. A Központi Bizottság 

1965. március 11–13-i kibővített ülése. (MNL OL 288. f. 4/73-74. ő. e.) 
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A Magyar Írók Szövetsége 1962. májusi közgyűlési referátumának tézisei. Az MSZMP PB 

1962. május 3-i ülése. (MNL OL 288. f. 5/264. ő. e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2161&MT=1  

A Magyar Szocialista Munkáspárt Országos Értekezletének állásfoglalása a párt feladatairól, a 

politikai intézményrendszer fejlesztéséről. (1988. május 20–22.) In: A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989. Összeállította és szerk. Vass Henrik. 

Interart Stúdió, Budapest, 1994, 436–450.  

A Magyar Szocialista Munkáspárt néhány időszerű ideológiai feladata. A Központi Bizottság 

irányelvei (1965. március 11–13.). In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1963–1966. Szerk. Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968, 125–

164. 
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A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1966.  

A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusa. A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. 

kongresszusának határozata (1966. november 28–december 3.) In: A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1963–1966. Szerk. Vass Henrik. Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest, 1968, 539–567. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszusának jegyzőkönyve. Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest, 1971. 
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Visszhang: 
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A Politikai Bizottság határozata a Kiadói Konferencia napirendjére. 1956. augusztus 9. (MNL 

OL 276. f. 53/298. ő. e.) 

A Politikai Bizottság határozata a könyvkiadásról, 1960. A Magyar Szocialista Munkáspárt 
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163. Jelentés a könyvkiadás és könyvterjesztés munkájáról és feladatairól 1960. jún.21. 

MSZMP PB ülés 
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A szocialista realizmusról, 1965. május-június, A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai 

és dokumentumai 1963–1966, szerk. Vass Henrik, Kossuth Könyvkiadó, 1968, 175–209. 

(Megjelent: Társadalmi Szemle, 1965/ 2. sz.) 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság ülése 1965.október 20. (MNL OL 288.f.41.cs.49.ő.e.) 

Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban (1966. június–július). A Magyar 

Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1963–1966, Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest, 1968, 481–511. 
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ülése (MNL OL 288. f. 5. cs. 188. ő.e.) 
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Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a gazdasági 

szabályozás korszerűsítésére a művészetek és a közművelődés területein (1986. március 4.) 

Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1985-1989. Szerk. Vass Henrik. Interart Stúdió, 

Budapest, 1994. 174–176.  

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás 

helyzetéről, feladatairól, (1972. március 28.). Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-

1975. Szerk. Vass Henrik. 1979, 256–273.. 

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a könyvkiadás 

könyvterjesztés V. ötéves tervéről, 1975. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1975-

1980. Szerk. Vass Henrik. 1983, 92.) 

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a magyarországi 
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(1986. március 4.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–

1989, Interart Stúdió, Budapest, 1994, összeállította és szerk:. Vass Henrik, 168–174. 173. 

Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az MSZMP 

művészetpolitikájának időszerű feladatiról (1984. szeptember) A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1980-1985. Kossuth Könyvkiadó, 1988, szerk.: 

Vass Henrik, 737–758. 
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Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének tézisei a párt 

művelődéspolitikájáról (1989. július 31.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1985–1989, Interart Stúdió, Budapest, 1994, összeállította és szerk:. Vass 

Henrik, 626–632. 

Az MSZMP KB PB állásfoglalása a kulturális tevékenységgel és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos gazdasági szabályozórendszer korszerűsítésének fő irányairól, 1982, VASS, 

1988, 419. 

Az MSZMP KB Politikai Bizottságának állásfoglalása a könyvszakma helyzetével foglalkozó 

határozata végrehajtásáról, a könyvkultúra társadalmi hatásának tartalmi–ideológiai 

kérdéseiről, az időszerű feladatokról (1986. május 20.) A Magyar Szocialista Munkáspárt 

határozatai és dokumentumai 1985–1989, Interart Stúdió, Budapest, 1994, összeállította és 

szerk:. Vass Henrik, 182–193. 1986. május 20. (MNL OL 288. f. 5/969. ő. e.) 
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Az MSZMP KB Politikai Bizottságának állásfoglalása Irodalmi Kollégium alapítására (1987. 

február 10.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, 

Interart Stúdió, Budapest, 1994, összeállította és szerk:. Vass Henrik, 310–312. 311. 

Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadás és könyvterjesztés 

helyzetéről, VI. ötéves tervének művelődéspolitikai koncepciójáról, gazdasági irányításának 

és szabályozásának korszerűsítéséről (1981. december 8.) A Magyar Szocialista Munkáspárt 

határozatai és dokumentumai 1980-1985. Kossuth Könyvkiadó, 1988, szerk.: Vass Henrik, 

267–277. 274. 
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Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 

felsőoktatási intézmények oktató és nevelő munkájának helyzetéről és egyes időszerű 

problémáiról (1968. augusztus 30.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1967-1970, Szerk. Vass Henrik. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. szerk. 

Vass Henrik.178-200. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 

kommunista művészek, írók és a művészeti pártszervezetek helyzetéről (1972. január 18.) A 

Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–1975, Kossuth 

Könyvkiadó, 1979, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 202–211. 
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Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 

könyvkiadás helyzetéről, feladatairól, 1972. március 28., A Magyar Szocialista Munkáspárt 

határozatai és dokumentumai 1971–1975, Kossuth Könyvkiadó, 1979, összeállította és szerk.: 

Vass Henrik, 256–273. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 

könyvkiadás és könyvterjesztés V. ötéves tervéről (1975. november 25.), A Magyar 

Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–1980, Kossuth Könyvkiadó, 

1983, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 80–95. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 

Központi Bizottság 1974.évi közművelődési határozata végrehajtásának tapasztalatairól 

(1978. január 3.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–1980, 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 655–661. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a 18 

éven aluli ifjúság olvasási igényeinek és könyvtári ellátásának kérdésében (1970. június 9.) A 

Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967–1970, szerk. Vass Henrik, 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974, 626–637. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása az 

oktatáspolitikai határozat megvalósításának tapasztalatairól (1973. november 23.) Az 

MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-1975. 1979. 588-596. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Kulturális Elméleti Munkaközösségének állásfoglalása a 

„népi” írókról (1958. június) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 

1956-1962. Kossuth Könyvkiadó, 1973., második, bővített kiadás, összeállította és szerk. 

Vass Henrik, Ságvári Ágnes, 210–239. Az MSZMP Művelődési politikájának irányelvei 

(1958. július 25.), ugyanitt: 243–272. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása 

irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdésében (1972. szeptember) A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–1975, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979, 

összeállította és szerk.: Vass Henrik, 339–357. 340. 

Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a belpolitikai helyzetről és a párt 

feladatairól (1988. november 1–2.), 483–490. A Magyar Szocialista Munkáspárt rövidtávú 

programja (1989. február 20–21.), 574–578. 
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Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása az állami oktatásról hozott 1972. évi 

határozat végrehajtásáról és a közoktatás fejlesztésének irányelveiről (1982. április 7.) A 

Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1980-1985. Kossuth 

Könyvkiadó, 1988, szerk.: Vass Henrik, 310–326. 

Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a közművelődés fejlesztésének feladatairól, 

1974. március 19–20. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–

1975, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 677–690. 

Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a 

párt feladatairól (1978. április 19–20.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1975–1980, Kossuth Könyvkiadó, 1983, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 

758–780. 

Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a XII. kongresszus óta végzett munkáról és a 

párt feladatairól (1983. április 12–13.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1980-1985. Kossuth Könyvkiadó, 1988, szerk.: Vass Henrik, 479–493. 

Az MSZMP Központi Bizottságának határozata az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének 

feladatairól (1972. június 14-15.) Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971-1975. 1979. 

292-314. 

Az MSZMP Központi Bizottságának tudománypolitikai irányelvei (1969. június 27.). A 

Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967-1970, Szerk. Vass Henrik. 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. szerk. Vass Henrik. 335-368.  

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a XI. pártkongresszus 

dokumentumainak feldolgozására a pártoktatásban, 1975. június 3. A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–1980, Kossuth Könyvkiadó, 1983, 

összeállította és szerk.: Vass Henrik 22–32. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a könyvkiadásról (1957. 

november 21.) (Előterjesztés a könyvkiadás helyzetéről és az 1958. évi tervről, MSZMP PB 

1957. november 21-i ülés, Az MSZMP határozata és dokumentumai 1956–1962. Vass – 

Ságvári, 1973, 161-164.o. 1957. november 21. (MNL OL 288. f. 5/50. ő. e.) 
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Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a sajtóról (1959. február 

24.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962, szerk. Vass 

Henrik, Ságvári Ágnes, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973, 308–315. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata az irodalommal 

kapcsolatos egyes intézkedésekről, 1957. szeptember 12. A Magyar Szocialista Munkáspárt 

határozatai és dokumentumai, 1956–1962, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973, 141–143. 
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Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a X. pártkongresszus 

összehívásáról és az ezzel kapcsolatos feladatokról (1970. január 27.) Az MSZMP határozatai 

és dokumentumai 1967-1970. szerk. Vass Henrik. 1974, 476-481. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata művészeti életünkről 

(1977. december 28.), A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–

1980, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 645–655. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata a művészeti szövetségek 

helyzetéről és feladatairól (1977. június 20.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1975–1980, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983, összeállította és szerk.: 

Vass Henrik, 480–495. 492. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata a sajtó helyzetéről, feladatairól 

(1958.január 21.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–

1962, szerk. Vass Henrik, Ságvári Ágnes, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973, 172–179. 

Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata az oktatási igazgatóságok 

létrehozásáról szóló határozat végrehajtásáról (1971. május 10.) Az MSZMP határozatai és 

dokumentumai 1971-1975. 1979. 61-65.  

Az MSZMP Kulturális Elméleti Munkaközösségének tanulmánya, 1966. A Magyar 

Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1963–1966, Kossuth Könyvkiadó, 

1968, 481–511. 

Az MSZMP Művelődéspolitikai Munkaközösségének tézisei a párt művelődéspolitikájáról, A 

Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, Interart Stúdió, 

Budapest, 1994, összeállította és szerk:. Vass Henrik, 629–630. 
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Az MSZMP művelődéspolitikájának irányelvei 1958. július 25. A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Kossuth Könyvkiadó, 1973, második, 

bővített kiadás, 243–272. 1958. július 25.  
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Az MSZM PB állásfoglalása a könyvszakma helyzetével foglalkozó határozata 

végrehajtásáról, a könyvkultúra társadalmi hatásának tartalmi-ideológiai kérdéseiről, az 

időszerű feladatokról, 1986, Vass, 1994, 191. 1986. május 20. (MNL OL 288. f. 5/969. ő.e.) 
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gazdasági szabályozórendszer korszerűsítésének fő irányairól, 1982, Vass, 1988, 419. 1982. 

november 9. (MNL OL 288. f. 5/866. ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=606&MT=1 

Az MSZMP PB 1956. november 21-i ülésének jegyzőkönyve: A Magyar Szocialista 

Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I. kötet, 82. oldal 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1  

Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a Kultúrpolitikai Munkaközösség 1973. 

márciusi állásfoglalásáról (1989. május 26.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 

dokumentumai 1985–1989, Interart Stúdió, Budapest, 1994, összeállította és szerk:. Vass 

Henrik, 612–613. 

Az MSZMP Programnyilatkozata (1975. március 21.) A Magyar Szocialista Munkáspárt 

határozatai és dokumentumai 1971–1975, összeállította és szerk: Vass Henrik, Kossuth 

Könyvkiadó, 1979, 953–977. 

Az MSZMP VIII. kongresszusának határozata a szocializmus építésében elért eredményekről 

és a párt előtt álló feladatokról (1962. november 20–24.) A Magyar Szocialista Munkáspárt 

határozatai és dokumentumai 1956-1962. szerk. Vass Henrik, Ságvári Ágnes, Kossuth 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=4812&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=437&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2272&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=606&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1
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Könyvkiadó, 1973., második, bővített kiadás, összeállította és szerk. Vass Henrik, Ságvári 

Ágnes, 578–610. 

Az MSZMP X. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról (1970. 

november 27.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967–1970, 

összeállította és szerk: Vass Henrik, Kossuth Könyvkiadó, 1974, 684–711. 

Az MSZMP XI. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról 

(1975. március 21.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–

1975, összeállította és szerk: Vass Henrik, Kossuth Könyvkiadó, 1979, 912–942. 

Az MSZMP XIII. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról 

(1985. március 28.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1980-

1985. Kossuth Könyvkiadó, 1988, szerk.: Vass Henrik, 839–858. 

Előterjesztés irodalmunk helyzetéről, Az 1957. augusztus 6-án tartott PB ülés (MNL OL 288. 

f. 5/38. ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2858&MT=1  

Irodalmi kritikánk egyes problémáiról. Az MSZMP PB 1960. december 20-i ülésének 

jegyzőkönyve 1960. december 20. (MNL OL 288. f. 5/214. ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=298&MT=1 

Irodalompolitikánk értékelése 1953 ősze. Tézisek. (MNL OL M-KS 276. f. 89. cs. 405. ő.e.) 

Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról. Tézisek (1961. február) A Magyar Szocialista 

Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Kossuth Könyvkiadó, 1973., második, 

bővített kiadás, összeállította és szerk. Vass Henrik, Ságvári Ágnes, 502–519. 

Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról. Tézisek. A Politikai Bizottság vitájának 

jegyzőkönyve. Közli Herbai István, História, 1995/3. 

Losonczy Géza levele Révai Józsefnek 1949. július 14-én. Közreadja Standeisky Éva. 

Budapesti Negyed, 8. sz. 1995. nyár. 224. l. 

MSZMP KB 1965. március 11–13-i ülésének jegyzőkönyve (MNL OL 288. f. 4/73-74. ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1   

Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bojtár Endre, Horváth Iván, Szörényi László, 

Zemplényi Ferenc (1982). Irodalom a gimnázium III. osztálya számára, Budapest, 

Tankönyvkiadó. 53. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2858&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=298&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=473&MT=1
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Javaslat a könyvkiadás, a könyvterjesztés VI. ötéves tervének művelődéspolitikai 

koncepciójára, gazdasági irányításának és szabályozásának korszerűsítésére, Az 1981. 

december 8-i PB ülés jegyzőkönyve (MNL OL 288.f. 5/ 842.ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=21941&MT=1 

Javaslat a Központi Bizottság mellett működő Művelődéspolitikai Munkaközösség „A Mozgó 

Világ c. folyóirat 1981–1983. évfolyamáról” készített értékelésének publikálására, A PB. 

1983. július 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2616&MT=1  

Jegyzőkönyv a KB 1962. február 9-i üléséről 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=459&MT=1  

Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1962. február 9-i üléséről (kibővített ülés) (MNL OL 288. 

f. 4/45. ő. e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=459&MT=1  

Jegyzőkönyv a Magyar Szocialista Munkáspárt Intéző Bizottsága által 1956. november 21-én 

megtartott ülésen  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1  

Jelentés a művészeti területek helyzetéről és feladatairól, PB 1977. december 28-i ülésének 

jegyzőkönyve 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1 

Jegyzőkönyv a PB 1965. március 30-án tartott üléséről 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1025&MT=1  

Jelentés a Kossuth Kiadó 1957. évi könyvkiadói tevékenységéről és az 1958. évi feladatiról, 

PB.ülése 1957. november 21. (MNL OL 288. f. 5/50. ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1  

Jelentés a könyvkiadás és könyvterjesztés munkájáról és feladatairól 1960.június 21-i PB ülés 

jegyzőkönyve (MNL OL 288. f. 5/188. ő.e.) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5759&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=276&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=21941&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=2616&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=459&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=459&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5603&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1025&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=167&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=5759&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=276&MT=1
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Jelentés a könyvkiadás helyzetéről, (1972. május 30-i PB ülés jegyzőkönyve)  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1  

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=12081&MT=1  

Magyar irodalomtörténet II. rész, Az Általános Gimnáziumok III. osztálya számára, VI. 

átdolgozott kiadás, A Művelődésügyi Miniszter Rendeletére, Budapest, Tankönyvkiadó. 

1958. 

Magyar irodalomtörténet II. a gimnáziumok III. osztálya számára, 2. Kiadás, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1968. (20180/I. sz.) és Szöveggyűjtemény a XX. sz. irodalmából, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1968. (20180/II. sz.) 

Módszertani útmutatás az általános gimnázium tantervéhez, Magyar nyelv és irodalom. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1950. 

Művelődési politikánk elvei és céljai 1958. április, Aczél György miniszterhelyettes iratai 

(MNL OL XIX-I-4-aaa). Cseh Gergő Bendegúz kutatásából. 

Jelentés művészeti életünkről, A PB 1977. december 28-i ülése 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1  

Tájékoztató a könyvkiadás 1957. évi terveiről. Aczél György miniszterhelyettes iratai (MNL 

OL XIX-I-4-aaa). Cseh Gergő Bendegúz kutatása. 

Tananyag-beosztás a gimnáziumok számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Budapest, 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1957. 

4. Dokumentumkötetek 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Kossuth 

Könyvkiadó, 1973., második, bővített kiadás, összeállította és szerk. Vass Henrik, Ságvári 

Ágnes, 502–519. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1963–1966, szerk. Vass 

Henrik, Kossuth Könyvkiadó, 1968 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1967–1970, szerk. Vass 

Henrik, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974.  

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1971–1975, Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest, 1979, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 339–357. 340. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1223&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=12081&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=1349&MT=1
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A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1975–1980, Kossuth 

Könyvkiadó, 1983, összeállította és szerk.: Vass Henrik, 80–95., 92. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1980-1985. Kossuth 

Könyvkiadó, 1988, szerk.: Vass Henrik, 310–326. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1985–1989, Interart Stúdió, 

Budapest, 1994, összeállította és szerk:. Vass Henrik,  

CSEH Gergő Bendegúz, KALMÁR Melinda, PÓR Edit szerk.: Zárt, bizalmas, számozott, 

Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956–1963, (Dokumentumok), Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 

24.  

Irányított irodalom, Írók pórázon, A Kiadói Főigazgatóság irataiból, 1961–1970, 

Dokumentumválogatás, sajtó alá rendezte, szerk. és a jegyzeteket írta: TÓTH Gyula, Bp., A 

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1992, 16. 

Szöveggyűjtemény a művelődéspolitika, könyvtárpolitika tanulmányozásához, Csáki Pál – 

Tóth Gyula szerk., Tankönyvkiadó, Budapest, 1981, 67. 

5. Dosztojevszkij művei 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés.  Ford. Görög Imre. Franklin 

Könyvkiadó, Budapest, (dátum nincs benne, de 1948-1949 lehet). 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Fehér éjszakák. (Tartalmazza még: A játékos, A szelíd 

teremtés, Marej muzsik, Szegény emberek, Sztyepancsikovó lakosai című műveket.) Ford. 

Devecseriné Guthi Erzsébet, az utószó szerzője Bóka László. Új Magyar Könyvkiadó, 

Budapest, 1956. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Fehér éjszakák. (A játékos című művei is tartalmazza) 

Ford. Devecseriné Guthi Erzsébet. Az utószó szerzője Institoris Irén. Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 1957. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából. Ford. Szabó Endre. 

Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából. (három művet tartalmaz: 

Feljegyzések a holtak házából, A nagybácsi álma, Nyetocska Nyezvanovna) Ford. Szabó 

Endre, Devecseriné Guthi Erzsébet. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957. 
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Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából. (három művet tartalmaz: 

Feljegyzések a holtak házából, A nagybácsi álma, Nyetocska Nyezvanovna) Ford. Szabó 

Endre, Devecseriné Guthi Erzsébet. Orosz remekírók sorozat, Szerkesztő bizottság: Áprily 

Lajos, Benedek marcell, Bóka László, Gergely Sándor, Illés Béla, Kardos László, Szinnai 

Tivadar. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés.  Ford. Görög Imre. Orosz Remekírók 

sorozat. Szerk. Szinnai Tivadar. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés.  Ford. Görög Imre, G. Beke Margit, az 

utószó szerzője Kárpáti Aurél. Olcsó könyvtár sorozat, Szerk. Szabó Ferenc. Európa 

Könyvkiadó, Budapest, 1957. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kis hős. Ford. Institoris Irén. Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 1958. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés.  Ford. Görög Imre, G. Beke Margit, az 

utószó szerzője Kárpáti Aurél. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov-testvérek. Ford. Institoris Irén. Az utószó 

szerzője Sőtér István. A világirodalom klasszikusai sorozat, Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1959. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz. Ford. Szöllősy Klára. Utószó szerzője Bóka 

László. Orosz remekírók sorozat, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1960. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. Utószó szerzője Török 

Endre. Jegyzetek Scher Vera.  Helikon Klasszikusok sorozat, Magyar Helikon, Budapest, 

1960. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz. Ford. Szőllősy Klára. Utószó szerzője Bóka 

László. Európa Könyvkiadó – Kárpátontúli Területi Kiadó, Budapest – Uzsgorod, 1961. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Ford. Görög Imre, G. Beke Margit. Az 

előszó szerzője Forgács László.  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1962. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. Orosz remekírók 

sorozat, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1962. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. Orosz remekírók 

sorozat. Román-magyar közös kiadás az Európa Könyvkiadó gondozásában, Budapest, 1962. 
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Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. Orosz remekírók 

sorozat. Szlovákiai Szépirodalmi könyvkiadó részére az Európa Könyvkiadó gondozásában, 

Budapest, 1962. (Megjelent a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar 

Népköztársaság közös könyvkiadási egyezményének keretében 1000 példányban.) 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A játékos. Válogatott elbeszélések. Ford. Devecseriné 

Guthi Erzsébet, Makai Imre. Az utószó szerzője Fehér Ferenc. Magyar Helikon, Budapest, 

1963. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz. Regény három részben. Ford. Szőllősy Klára. 

Utószó szerzője Bóka László. Európa Könyvkiadó – Kárpátontúli Területi Kiadó, Budapest – 

Uzsgorod, 1964. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. Európa Könyvkiadó, 

Kárpáti Kiadó, Budapest, Uzsgorod, 1964. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Ford. Görög Imre, G. Beke Margit. A 

világirodalom remekei sorozat, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Ford. Görög Imre, G. Beke Margit. 

Európa Könyvkiadó, Szlovák Szépirodalmi Kiadó, Budapest, Bratislava, 1964. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Kisregények és elbeszélések I-II. Ford. Devecseriné Guthi 

Erzsébet, Grigássy Éva, Institoris Irén, Makai Imre. Európa Könyvkiadó, Kárpáti Kiadó, 

Budapest, Uzshorod, 1965. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Ford. Görög Imre, G. Beke Margit. 

Magyar Helikon, Budapest, 1966. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Ford. Görög Imre, G. Beke Margit. 

Európa zsebkönyvek sorozat, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából. Ford. Wessely László. Az 

utószó szerzője Bakcsi György. Európa Könyvkiadó, Kárpáti Kiadó, Budapest, Uzsgorod, 

1968. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű. Ford. Makai Imre. Jegyzetek Bakcsi 

György. Dosztojevszkij művei sorozat, Magyar Helikon (az Európa Könyvkiadó igazgatója a 

felelős kiadó), Budapest, 1970. 
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Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Megalázottak és megszomorítottak. Feljegyzések a holtak 

házából. Ford. Institoris Irén, Wessely László. Jegyzeteket írta Bakcsi György. Magyar 

Helikon (az Európa Könyvkiadó igazgatója a felelős kiadó), 1970. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Ford. Görög Imre, G. Beke Margit. 

Jegyzeteket és utószót írta Bakcsi György. Magyar Helikon (az Európa Könyvkiadó 

igazgatója a felelős kiadó), 1970. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov-testvérek. Ford. Makai Imre. Jegyzeteket, 

utószót írta Bakcsi György. Magyar Helikon (az Európa Könyvkiadó igazgatója a felelős 

kiadó), Budapest, 1971. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz. Ford. Szőllősy Klára. Jegyzetek Bakcsi 

György. Magyar Helikon (az Európa Könyvkiadó igazgatója a felelős kiadó), Budapest, 1971. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök. Ford. Makai Imre. Jegyzeteket írta Bakcsi 

György. Magyar Helikon (az Európa Könyvkiadó igazgatója a felelős kiadó), Budapest, 1972. 

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Tanulmányok, levelek, vallomások. Ford. G. Lányi 

Márta, Grigássy Éva, Király Zsuzsa, Kulcsár Aurél, Makai Imre, Recski Ágnes, S. Nyírő 

József, Szabó Mária. A jegyzeteket írta Bakcsi György. Dosztojevszkij művei sorozat, 

Magyar Helikon, Budapest, 1972. 
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