
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

 

 

A SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ 

TÖRTÉNETE 

1950-1956 

 

Bella Katalin 

 

Témavezető: Dr. Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens  

 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Irodalomtudományi Doktori Iskola 

Könyvtártudományi Doktori Program 

 

 

2016 



1 
 

A disszertáció tárgya és célkitűzései 

 

Dolgozatunk a Szépirodalmi Könyvkiadó történetét tárgyalja a 

magyarországi „high stalinism” időszakában az 1956-os 

forradalomig.  

A Szépirodalmi Könyvkiadó ezen a néven 1950. november 

elsején kezdte meg működését, a Népművelési Minisztérium 

irányítása alatt, az ekkor frissen létrehozott négy népművelési 

kiadó egyikeként. Megalapításától kezdve a hazai kortárs és 

klasszikus szépirodalom kiadását tartotta kézben. 

Munkánk elsősorban kiadótörténet, szűkebb témánk kifejtésekor 

azonban nem mondhatunk le a tágabb kontextus, a kultúrpolitika 

célzott bemutatásáról sem. A könyvkiadás története ugyanis 

csak ebben a szélesebb keretben értelmezhető, így munkánk első 

harmadát a Rákosi-kor könyvkiadását irányító intézmények 

bemutatásának szenteljük. 

Itt kezdőpontul az 1948-as kommunista hatalomátvételt, a 

fordulat évét választottuk, tehát a Szépirodalmi Könyvkiadó 

megalakulásáig eltelt két év intézménytörténetét is vázoljuk, 

hogy egységében értelmezhessük a diktatúra kultúrpolitikájában 

a könyvkiadás helyét és szerepét. Zárásképpen természetes 

módon kínálkozott az 1956-os forradalom kitörése mint olyan 
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nagy politikai cezúra, amely, ha teljesen nem is számolta fel, de 

nagy mértékben megbontotta a könyvkiadás működtetésének 

utait és módozatait. 

A könyvkiadás felettes szerveinek bemutatása mellett 

értekezésünk nagyobbik hányada a szorosabb értelemben vett 

kiadótörténet.  

A magyar könyvkiadás 1948 utáni történetének, működésének 

feltárása szinte teljességgel fehér foltja a történeti kutatásoknak. 

Varga Sándor A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem, 

1945 – 1957 című, mára már sok szempontból elavult 

szemléletű munkáján kívül csak egy-egy résztanulmány, vagy a 

témát csak érintőlegesen tárgyaló könyvfejezet olvasható, az 

egyes kiadók működésének intézménytörténeti, 

társadalomtörténeti vagy gazdaságtörténeti szempontú 

feldolgozása és szélesebb kontextusban való értelmezése pedig 

még mindig nagy hiányossága a könyvtörténetírásnak. 

E téma választásával tehát az a szándék vezérelt bennünket, 

hogy a Szépirodalmi Könyvkiadó történetét éppen a fentebbi 

szempontokat figyelembe véve foglaljuk össze, ezzel pedig a 

diktatúra kultúrairányítási szervezetét, valamint annak 

gyakorlati működését a rendszer egy konkrét szegmensén, a 

könyvkiadás működtetésén vizsgáljuk. 



3 
 

Részletesebben foglalkozunk a Szépirodalmi Könyvkiadó 

értelmiségi szakemberállományával: külön fejezetet szentelünk 

a kiadói lektoroknak. Mivel az ő munkájukon alapult a 

könyvkiadás, a dolgozat egyik célja éppen annak vizsgálata, 

hogy a velük való bánásmód hogyan érzékelteti a diktatúra 

irodalompolitikájának működését.  

A doktori értekezés további célkitűzése a könyvkiadás 

gyakorlati megvalósulásának reprezentatív példákon való 

szemléltetése, annak leírása, hogy a kézirat könyvvé válásának 

folyamata során az ötvenes évek hatalmi mechanizmusa hogyan 

szólt bele a lehető legtöbb ponton a procedúra természetes 

alakulásába. 

 

 

Források 

 

Munkánk alapkutatás jellege miatt mindenekelőtt levéltári 

kutatásokra építtettünk. A kutatásba bevonható levéltári 

forráskorpusz igen nagymennyiségű és divergens, tartalmazza a 

kulturális irányítást és az irodalompolitikát tágabban érintő 

iratanyagot, a hivatalos rendelkezésektől kezdve egészen a 

bizalmasabb feljegyzésekig.  
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Főleg a Magyar Nemzeti Levéltárban a Magyar Dolgozók Pártja 

(MDP) Agitációs és Propaganda osztályának, az MDP 

Kulturális Osztályának, a Népművelési Minisztériumnak, 

valamint Révai József és Darvas József miniszterek 

működésének vonatkozó irategyüttesét értjük ez alatt, de a 

könyvkiadás szempontjából nem lehet megkerülni az Irodalmi 

Főosztály, majd a később megalakuló Kiadói Főigazgatóság 

anyagait sem. A kiinduló iratanyagot azonban a Szépirodalmi 

Könyvkiadónak a Magyar Nemzeti Levéltárba bekerült anyagai 

adták. Mindemellett a zárt hagyatékok, mint Vas Istváné az 

Országos Széchényi Könyvtárban, vagy Aczél György 

hagyatékának részeként Illés Endréé a Magyar Tudományos 

Akadémia Kézirattárában, valamint Köpeczi Béla és Bartos 

Tibor eddig publikálatlan emlékiratai értékes adatokkal 

gazdagították a kutatást. 

A közelmúlt történetéről lévén szó, az „oral history” által 

összegyűjthető információkat is felhasználtuk. A Petőfi Irodalmi 

Múzeum Médiatárában, valamint az 1956-os Intézet Oral 

History Archívumában hozzáférhető visszaemlékezések 

lehetővé tették a levéltári forrásokétól eltérő optikájú 

vizsgálódást. 
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Különösen ez utóbbi esetben azonban fontos volt a forrásokat az 

adott korszak ismeretében kritikával kezelni, adataikat, 

állításaikat alapos forráskritika alá vetni.  

Dolgozatunk teljes mértékben a könyvkiadásra koncentrál, és 

nem foglalkozik a könyvkereskedelem és a könyvterjesztés 

kérdéseivel, tekintve, hogy a korszakban e tevékenységek 

egyike sem tartozik a könyvkiadók feladatkörébe. 

 

 

A kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

I. tézis 

A kiadók az ideológiai szféra intézményei közé tartoztak, 

állami- és pártfelügyeletük megszervezése a legfontosabb 

feladatok közé tartozott a tárgyalt korszakban. 

A fordulat évével kezdődő átalakítás szembetűnő jellegzetessége 

volt, hogy az értelmiségpolitika fokozatosan kultúra-, illetve 

irodalomközpontú ideológiai irányítássá szűkült. Mindez 

egyszerre jelentette azt, hogy az irodalmat mértéktelenül 

eltúlzott jelentőségűnek tüntették fel, és azt is, hogy valójában 

önállóságát és szabadságát igen erősen redukálták.  
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Az irodalom-irányítás szigorának változásai meghatározták a 

könyvszakma mozgásterét is, hiszen a politika, ha nem a 

legszélsőségesebb megfélemlítő eszközök alkalmazását 

választotta, akkor egy írót a művei megjelentetésével vagy 

betiltásával tudott az elvárt értelmiségi magatartás irányába 

terelni. 

A könyvkiadás a mindenkori irodalompolitika nyúlványának, 

intézkedési terepének tekinthető tehát, kezelését remekül 

összefoglalja az a Köpeczi Bélának tulajdonított idézet, amely 

szerint „Az ávót előbb fogják kiadni gebinbe, mint a 

könyvkiadást!” 

A dolgozat első része tehát a könyvkiadás felettes szerveinek 

kiépítésével foglalkozik. A könyvkiadást irányító hatalmi 

szervek története a fordulat éve után, 1948-ban kezdődik a 

könyvszakma államosításának folyamatával. Az Országos 

Könyvhivatal megszervezését, ezek után a Népművelési 

Minisztérium Irodalmi Főosztályának működtetését, a Kiadói 

Tanács megalakítását majd pedig Kiadói Főigazgatósággá 

szervezését foglalja magában. 

 



7 
 

II. tézis 

A diktatúra idején a kiadói lektorok és szerkesztők a 

szakkáderhiány miatt megtűrt személyek, „a könyvcsináló 

szakma napszámosai”, akiknek változatos módszerekkel 

történő presszionálásával a kultúrpolitika az ideológiai 

ellenőrzést megvalósította, rávéve őket arra, hogy esztétikai 

megfontolásokon túli szempontok alapján döntsenek az 

irodalom sorsáról.  

Alapvetően két nagyobb részre oszthatjuk egy könyvkiadó 

alkalmazottait: a szakállománycsoportot és az adminisztratív 

állománycsoportot alkotó dolgozókra. 

A vállalat összes részlegéből azonban a dolgozat a 

lektorátusokkal foglalkozik a leghosszabban, mivel a kiadók 

lényegét a lektorátusok működése adja, az itt dolgozók azok, 

akik szakmai hozzáértőként, biztos esztétikai ítélőképességgel 

eldöntik, melyik kézirat volt alkalmas arra, hogy könyv legyen 

belőle. 

A kiadói lektorok és szerkesztők ugyanakkor a korszakban 

másodrangú állampolgárok, akiktől a felettes szervek 

megkövetelik a szakmai kritikát, ugyanakkor mindenre 

kiterjedően igyekeznek ellenőrizni, hogy ezt a szakmai 

véleményt teljesen az aktuális irodalompolitikai elképzeléseknek 
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megfelelően alakítják-e ki. A felügyeletet úgy gyakorolják, hogy 

a szerkesztői munka minden mozzanatát szabályozni kívánják: 

megszabják a lektori jelentés formai és tartalmi követelményeit, 

meghatározzák a béreket, folyamatosan felülvizsgálják a 

lektorok politikai felkészültségét, ideológiai tudatosságát, 

valamint kontrollálják a lektorok és írók viszonyát, a 

kéziratokba való beavatkozás mértékét. 

 

III. tézis 

A könyvkiadó vállalatok munkájának központi kérdése volt 

a kiadandó művek terveinek elkészítése, a tervezés módszere 

és a tervek teljesítése. A könyvkiadás terveinek általános, 

előretekintő és folyamatos elkészíttetése és ellenőrzése volt 

hivatott biztosítani a könyvkiadás ideológiai megalapozását, 

az eszmei keretek megteremtését. 

A felettes szervek az egész könyvkiadás menetébe beavatkoztak, 

már az egész folyamat legelején, a tervezésnél is. 

Meghatározták, hogy a szerzők milyen műveket kínáljanak 

kiadásra, és ezek közül a kiadók melyeket fogadjanak el, és 

melyeket utasítsanak vissza, vagyis a kiadók már a kezdetektől 

sem voltak önállóak. 
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Több formátumú terv létezett, amelyeket különféle 

gyakorisággal készítettek. A kiadói terveket összesítve, illetve 

ezeket az ideológiai elképzelésekhez szabva alkották meg az 

illetékesek a minisztériumban a könyvkiadás éves terveit, 

amelyekben az aktuális pártpolitikához és kultúrpolitikai 

elképzelésekhez úgy igazították a kiadásra szánt művek listáját, 

hogy tematikai arányokat írtak elő. Ezeket a terveket és 

arányokat aztán folyton alakították, azt azonban már nemigen 

ellenőrizték, hogy ebből mi valósult meg. 

 

 

IV. tézis 

A könyvkiadás egyes reprezentatív példáinak bemutatásával 

megérthetjük az irodalompolitika nehezen kiismerhető 

elvárásrendszerének valódi működését.   

Mivel nem volt olyan elvi dokumentum vagy terv, amely 

meghatározta volna, hogy minek a kiadását fogadták el 

ténylegesen és mit nem engedtek az olvasók kezébe, csak egyes 

ügyek vizsgálata írhatja le a könyvkiadás megvalósulását a 

gyakorlatban.  

Célszerű hangsúlyozni azonban, hogy amiképpen a terveknél is 

megfigyelhető a valóságtól való elszakadás, azonképpen az 
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egyes gyakorlati esetek jó részénél is tetten érhető, hogy az adott 

kézirattal kapcsolatban megfogalmazott kifogás sem valamilyen 

reális probléma a kiadhatósággal kapcsolatban, azaz esztétikai 

vagy gazdaságossági ellenérv. A kéziratokkal kapcsolatos bajok 

tehát javarészt voluntarista bajok voltak, a könyvkiadás 

mindenkori irányítói határozták el őket.  

Mindez azt is jelentette, hogy folyton változtak a tilalmak, 

amelyekhez alkalmazkodni kellett. Ezt a tabu-, tilalom- és 

elvárásrendszert, amiben működni kellett volna, Domokos 

Mátyás találóan mandarinhierarchizálásnak nevezte. E szerint 

egyfelől brutálisan működött az ideológia, másfelől 

mindeközben rejtelmesen káderezés is folyt, azaz voltak olyan 

szerzők, akik mégis megjelenhettek az úgynevezett „vörös 

faroknak”, vagy „levágónak” titulált elő- és utószavakkal, illetve 

hosszabb-rövidebb húzásokkal, hiszen a terjedelemben is benne 

volt a rangsor. Ezekhez az elő- és utószavakhoz a kiadók 

igyekeztek az irodalmi erőterek megkreálásában is aktívan 

közreműködő fontos irodalomtörténészeket megnyerni.  

Dolgozatunkban a kiadandó mű körüli beavatkozás, a fordítások 

kezelése, a kiadott mű terjeszthetőségének megítélése, valamint 

a mű központi ideológiai problémává tétele mentén 

csoportosíthatjuk az egyes eseteket. 
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V. tézis 

Az irodalompolitikai irányító apparátus akaratának 

érvényesülését a könyvkiadás napi gyakorlatában a 

legkomplexebben a kiadó Shakespeare-sorozatának 

kiadástörténete érzékelteti. 

A kiadástörténet kívánalmainak megfelelően a Szépirodalmi 

Könyvkiadó sorozatainak ismertetése után a Shakespeare-

sorozat megjelentetésének menete minden szempontból a 

legideálisabban mutatja be a könyvkiadás és kultúrpolitika 

bonyolult kapcsolatát. 

A Shakespeare-sorozat kiadástörténete rávilágít arra, hogy 

hogyan érvényesült az ideológiai irányítás összetettebb, 

többszereplős szcénában, ahol az ideológiai kívánalmak 

közvetettebben, mindenféle esztétikai, vagy irodalomvédelmi 

köntösben jelentek meg, vagy éppen az ideológia jelszavaiba 

burkolózva egyéni igények is érvényesülésre törtek. 
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A dolgozat eredményeinek hasznosítása 

 

A tárgyalt időszakban a kiépülő önkényuralom egyre 

offenzívabban tört be a szellemi területek működésébe, 

fokozatosan megszüntetve a relatív szakmai autonómiákat 

(gazdaságtól és igazságszolgáltatástól a tudományig, oktatásig, 

művelődésig), hogy végül teljesen maga alá gyűrje azokat. 

Értekezésünk eredménye annak bemutatása, hogy mindez 

hogyan zajlott a művelődés egyik kulcsterületén, a 

könyvkiadásban, egy könyvkiadó tevékenységének részletes 

elemzésével szemléltetve a kényszerpályákat. 
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