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Min den tár sa da lom ban vol tak és van nak olyan gon -
dol ko dók, vé le mény for má lók, akik nek fel fo gá sa, meg -
gyõ zõ dé se kü lön bö zik a hi va ta los ide o ló gi á tól, me lyet
a reg ná ló ha ta lom nem to le rál, ezért mû ve i ket cen zú -
ráz zák, be tilt ják, le fog lal ják, vagy be zúz zák.  

A Zá rolt Ki ad vány ok Tá ra gyûj te mé nyét be mu ta tó
ki ál lí tás ki lenc tár ló ban em lé ke zik meg a több mint két
év ti ze de meg szûnt til tott do ku men tu mok tör té ne té rõl.
A ZKT 1946-ban jött lét re, és egé szen a rend szer vál tá -
sig, 1989 õszé ig funk ci o nált. A csak kor lá to zott kör ben
for gal maz ha tó, til tott do ku men tu mok tá ra ko ráb ban is
mû kö dött, Remóta-osztály né ven. A gyûj te mény ben 
a bol se viz mus, fe hér ter ror, és ve szé lyes nek vélt iro dal -
mi mû vek mel lett az ero ti kus ki ad vány ok is he lyet kap -
tak. Szá mos röp ira tot, pla ká tot, kis nyom tat ványt õriz -
tek az OSZK Kisnyomtatványtárának zárt anya gá ban.
A til tás ra ítélt, be ér ke zett ki ad vá nyo kat Pro le tár gyûj te -
mény bé lyeg zõ vel lát ták el, a po li ti kai és jo gi ki ad vány -
ok kötelespéldányai pe dig ügyész sé gi cen zú ra után ér -
kez tek be a könyv tár ba. A for ga lom ból ki vo nan dó
do ku men tu mok ról a pe ri o di ku san meg je le nõ A pos tai
szál lí tás ból ki til tott hír lap ok és röp irat ok jegy zé ke, A pos -
tai szál lí tás ból ki til tott vagy bí ró i lag le fog lalt saj tó ter mé -
kek jegy zé ke, és a Nyo mo zó kulcs a M. Kir. Csend õr ség 
szá má ra cí mû ki ad vány ok tá jé koz tat tak. A lis ták meg -

kön  nyí tet ték a for ga lom -
ból tör té nõ ki vo nást, így
tör tént ez a há bo rús évek
ide jén is. A zsi dó szer zõk
ne vét, akik nek mû ve it 
ol vas ni vagy bir to kol ni 
ti los volt, a Bu da pes ti Köz -
löny 1944. áp ri li si szá má -
ban, va la mint Kolosváry-
Borcsa Mi hály el hí re sült
in de xé ben tet ték köz zé.
Ezt az in téz ke dést az
530/1945.M.E. ren de let
ér tel mé ben 1945. jú ni u-
 sá ban a Ma gyar Köz löny
könyv- és film lis tá ja, majd

“TER JESZ TÉ SÉT MEG TIL TOM!” 

MI TÕL FÉL TET TE HA TAL MÁT A MIN DEN KO RI PO LI TI KA? 

A ki ál lí tás pla kát ja

Szamizdatok
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au gusz tus ban a Fa sisz ta, szov jet el le nes és an ti de mok ra ti -
kus saj tó ter mé kek jegy zé ke kö vet te. A vég re haj tást szi go -
rú könyv raz zi ák, és en nek nyo mán szank ci ók kí sér ték.
A vá lo ga tás leg fon to sabb szem pont ja mind vé gig 
a szov jet el le nes ség volt. 

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye it
ta bu ként ke zel te a ha ta lom. A fel ke lést kri mi na li zál ták,
a for ra da lom ról szó ló ob jek tív tá jé koz ta tást, írá so kat
csak kül föld ön, el sõ sor ban a nyu ga ti vi lág ban ad hat tak
ki. Sok do ku men tum, vis  sza em lé ke zés szü le tett 
ma gyar emig ráns írók tol lá ból. A ki ad vány ok rész ben 
il le gá lis úton ju tot tak be az or szág ba, más részt hun-
garicumként, egye ne sen az OSZK zárt gyûj te mé nyé be
ér kez tek. A hi deg há bo rús évek ha zai ki ad vá nya i nak, 
il let ve ki-nem-adványainak ér de kes pél dá ja a Kos suth
Ki adó bi zal mas, tá jé koz ta tó jel le gû, szá mo zott, kis pél -
dány szám ban meg je le nõ po li ti kai tár gyú so ro za ta, 
me lyet az MSZMP KB tag jai szá má ra for dí tot tak és
nyom tat tak. A kö te tek sem mi lyen meg je le né si, for dí tói
ada tot nem tar tal maz nak. Az 1956-os for ra da lom után
zárt gyûj te mény be ke rül tek a Rá ko sit, Sztá lint ün nep-
 lõ ki ad vány ok, me lyek mel lett – töb bek kö zött – 
a ma gyar és orosz kény szer mun ka tá bo rok ról, a katyni
mé szár lás ról, az 1968-as Prá gai Ta vasz ról, és a len-
 gyel Szo li da ri tás küz del mé rõl szó ló írá sok is he lyet 
kap tak. 

Kü lön tár ló ban mu ta -
tunk be egy vá lo ga tást
azok ból a ki ad vány ok -
ból, me lye ket a hi va ta los
utat kö vet ve nyom tat tak
ugyan ki Ma gyar or szá -
gon, de nem ke rül het tek
ke res ke del mi for ga lom -
ba, könyv tá ron be lül 
pe dig csak zárt gyûj-
 te mé nyek ben le he tett
el he lyez ni. Ilyen volt 
pél dá ul Il  lyés Gyu la
Szel lem és erõ szak cí mû
ta nul mány kö te te, me -
lyet tíz évi el zá rás ra 
ítél tek, vagy a Per gõ tûz
cí mû, a 2. ma gyar had -
se reg do ni ka taszt ró fá -
já ról meg em lé ke zõ do -

ku men tum, mely a könyv zúz dá ban vé gez te. Nem
kí mél te a po li ti ka a spor tot sem, ahogy az 1936-os ber -
li ni olim pia kö te tét 1945 után, úgy az 1984. évi, Los
Angeles-ben ren de zett olim pia al bu mát is ki von ták 
a for ga lom ból.  

1947-ben, a de mok rá cia kö zel gõ ku dar cát ész lel ve, el -
hagy ta az or szá got szá mos ve ze tõ ér tel mi sé gi és al ko tó -
mû vész, köz tük Márai Sán dor, Cs. Sza bó Lász ló, Zilahy
La jos, míg az 1956-os for ra da lom le ve ré sét kö ve tõ en töb -
bek kö zött Ha tár Gyõ zõ, Faludy György kény sze rült
emig rá ci ó ba. A kül föld ön le te le pe dett írók mun kái csak
nyu ga ti ki adó vál la lat ok nál je len het tek meg, mint pél dá ul
az Iro dal mi Új ság pá ri zsi ki adó ja, a Püski Ki adó New
York ban, a né met or szá gi Griff és Au ro ra ki adók, vagy 
a Fe hér Hol ló ki adó. Az 1970-es évek ele jén, len gyel ba rá -
ti kap cso la tok ösz tön zé sé re Ma gyar or szá gon is meg je lent
az el sõ szamizdat ki ad vány. A ki ál lí tá son be mu ta tunk
ezek bõl né há nyat, lát ha tó pél dá ul a Be szé lõ cí mû lap el sõ
il le gá li san ter jesz tett szá ma.

A ki ál lí tást az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár fõ-
 igaz ga tói, Fitz Jó zsef és Györke Jó zsef, va la mint a po li -
ti kai ha ta lom val lás és köz ok ta tás ügyi mi nisz té ri u mi
kép vi se lõ i nek 1945-1947 kö zöt ti, két tár ló ban el he lye -
zett le ve le zé se szí ne sí ti, va la mint to váb bi 1988-1989-es
do ku men tu mok a Zá rolt Ki ad vány ok Tá ra meg szün te té -
sé nek fo lya ma tá ról. 

So mo gyi Etel ka
somogyi.etelka.at.oszk.hu

Til tott anya gok tár lói
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