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KalmÀr Melinda

 AZ IRODALMI °LET 
SZERKEZETVçLTOZçSA

SzanÀlÀs 1957ä1962

àEgy¢bk¢nt ¢n mÀr r¢gen mondtam, lesz ma-
gyar irodalom, mert olyan lakodalom m¢g
nem volt, ahol volt menyasszony, volt vûle-
g¢ny, ennivalÂ, hozomÀny, ¢s zene nem volt.Ê

(KÀdÀr JÀnos felszÂlalÀsa
a PB 1962. mÀjus 3-i ¡l¢s¢n)

A hivatalos irodalmi ¢let meghatÀrozÂ int¢zm¢nyeit a kÀdÀrista vezet¢s 1957 ¢s 1962
k´z´tt alakÁtotta ki; ez volt ä a t´bbi k´z´tt ä az irodalmi szanÀlÀs idûszaka, amelynek
int¢zked¢sei a k¢sûbbi konszolidÀlt mük´d¢st alapvetûen meghatÀroztÀk.1 Ez az idû-
szak az irodalmi ¢letben l¢nyeges, visszafordÁthatatlan vÀltozÀsokat hozott.

Az irodalom kiemelt tÀrsadalmi, politikai jelentûs¢ge v¢g¢rv¢nyesen megszünt,
csak a humÀn ¢rtelmis¢gnek ¢s a humÀn ideolÂgiÀnak ä a nyugati vilÀgban megszo-
kotthoz k¢pest ä relatÁv tÃlsÃlya maradt fenn eg¢szen az 1989-es rendszervÀltÀsig. Az
irodalom tÀrsadalmi befolyÀsÀt a kÀdÀrizmusban nemcsak a megtorlÀs cs´kkentette,
hanem az a hosszÃ tÀvÃ politikai akarat is, amely a biztos mük´d¢s ¢rdek¢ben meg
akarta sz¡ntetni a korÀbbi hatalomgyakorlÀs archaikus, t´rzsi mÂdszereinek legt´bb-
j¢t. így p¢ldÀul uralmÀnak tÀmogatÀsÀhoz nem egy szük ¢rtelmis¢gi elit reprezentÀlÂ
mük´d¢s¢t akarta megnyerni, hanem egy viszonylagos l¢tbiztonsÀgban ¢lû, politika-
ilag passzÁv tÀrsadalom beleegyez¢s¢t.

Ennek megfelelûen jelentûsen cs´kkentett¢k a hivatalos irodalmi ¢let legfûbb in-
t¢zm¢ny¢nek, az ÁrÂsz´vets¢gnek a szerep¢t is. A kÀdÀrista vezet¢s egyfelûl arra t´re-
kedett, hogy a sz´vets¢get az ÁrÂk nagy t´bbs¢g¢nek lemondÂ passzivitÀsa ellen¢re is
helyreÀllÁtsa, mÀsfelûl kivont belûle minden politikai esszenciÀt, s ezzel hatÀrozott po-
litikai fell¢p¢sre hosszÃ ideig teljes m¢rt¢kben alkalmatlannÀ tette.

Mindek´zben az irodalom belsû, tÀrsadalmi ¢let¢ben jelentûs vÀltozÀsok t´rt¢ntek.
A szanÀlÀs ́ t ¢ve alatt l¢nyeg¢ben nemzed¢ki vÀltÀs ment v¢gbe. öj ÁrÂcsoportok, fiatal
generÀciÂk erûs´dtek meg, ¢s elvesztett¢k befolyÀsukat korÀbban jelentûs ÁrÂk ¢s iro-
dalmi k´r´k. Az Àtrendezûd¢st elsûsorban itt is a politikai akarat alakÁtotta (beb´rt´n-
z¢sek, a megjelen¢s korlÀtozÀsa, hatÀrozat a n¢piek mük´d¢s¢rûl), de r¢sze volt ebben
a forradalom okozta megrÀzkÂdtatÀsnak is, amely a korÀbban tradicionÀlisnak szÀmÁ-
tÂ, eddig folytonos eszm¢k ÃjragondolÀsÀra k¢sztetett.

A legnagyobb kihÁvÀst azonban az irodalom belsû ¢lete szÀmÀra a megvÀltozott k¡l-
politikai ¢s ideolÂgiai k´rnyezet jelentette, amit azonban csak a hatvanas ¢vek legele-
j¢n lehetett egy¢rtelmüen ¢rz¢kelni. Az Ãj hatÀsok befogadÀsÀban itt is egyszerre ¢r-
v¢nyes¡ltek a feltartÂztathatatlan t´rt¢nelmi folyamatok ¢s a politikai intenciÂ. Az eny-
h¡l¢s ¢s a b¢k¢s egymÀs mellett ¢l¢s elve sokak szÀmÀra a kommunista mozgalomban,
Keleten ¢s Nyugaton egyarÀnt azt a rem¢nyt keltette, hogy az ideolÂgiÀban ¢s a mü-
v¢szetek ter¡let¢n is lehet koegzisztencia, azaz megszünnek a merev hatÀrok a kett¢-



szakÁtott kultÃrÀban, ¢s l¢trej´het egy egys¢ges àvilÀgkultÃraÊ. Ennek nyomÀn az
SZKP XX., majd XXII. kongresszusÀt k´vetûen megindult a kommunista kulturÀlis
¢s irodalmi ideolÂgia fel¡lvizsgÀlata, amely a nyugati modern müv¢szet Âvatos, lassÃ
Àt¢rt¢kel¢s¢t indÁtotta el. (Ennek jelei lÀtszanak az 1956 nyarÀn szerkesztett ¢s 1957-
ben vÀltozatlanul megjelent NagyvilÀg szÀmaiban is.) A modernizmus k¢sûi Àt¢rt¢ke-
l¢se ¢s korlÀtozott beenged¢se a tÀbor orszÀgainak szellemi ¢let¢be a megmerevedett
irodalmi formÀk ¢s struktÃrÀk ÀtalakulÀsÀt k¢nyszerÁtette ki. Ezt a folyamatot csak erû-
sÁtette a kÀdÀrista politikÀnak az a sajÀtossÀga, amely a fogyasztÀs n´vel¢s¢vel, az ¢let-
szÁnvonal viszonylagos emel¢s¢vel ´sszhangban nagyobb m¢rt¢kben engedte megje-
lenni a t´megkultÃra term¢keit a k´nyvkiadÀsban, a mozikban, a rÀdiÂban ¢s az egyre
sz¢lesebb k´rben hozzÀf¢rhetû televÁziÂban.

A szanÀlÀs mÂdszertana
àMinûs¢gi demokratizmusÊ k¢t ¡temben
Az irodalom- ¢s müv¢szetpolitikÀrÂl szÂlÂ 1957-es kormÀnyprogram-tervezetek meg-
lepû hidegv¢rrel ¢s cinizmussal vÀzoljÀk a leendû àminûs¢gi demokratizmusÊ alapelveit.
A megtorlÀssal pÀrhuzamosan egy biztosan mük´dûk¢pes kommunista diktatÃra ki-
¢pÁt¢s¢nek menet¢t ÁrjÀk le. àAz Àtmeneti idûszakban ä ¢ppen a minûs¢gi demokratizmus meg-
valÂsÁtÀsa ¢rdek¢ben ä az ellens¢ges t´rekv¢seket er¢lyesen, gyakran adminisztratÁv int¢zked¢sek-
kel kell let´rni, meg kell akadÀlyozni kulturÀlis t¢ren is a kettûs hatalom kialakÁtÀsÀra irÀnyulÂ
kÁs¢rleteket ¢s k´zben fokozatosan [kiemel¢s ä K. M.] fel kell ¢pÁteni az egys¢ges Àllami ¢s
szakmai irÀnyÁtÀs v¢gleges minûs¢gi demokratikus szerveit.Ê2 Az Ãj ÀllamapparÀtus az 1957-es
tervek szerint a szakter¡letek legkivÀlÂbb k¢pviselûinek irÀnyÁtÀsa alatt Àll majd. Meg-
szünnek a kicsinyesen b¡rokratikus, folyton beavatkozÂ mÂdszerek, ¢s az Àllam alap-
vetûen koordinÀl, illetve a szubvenciÂk megfelelû elosztÀsÀval a helyes irÀnyba tereli a
kultÃra szereplûit.

Tudjuk, hogy a megvalÂsult gyakorlat csak halvÀnyan eml¢keztetett ezekre a ter-
vekre, adminisztratÁv int¢zked¢sekben viszont nem volt hiÀny. Az ÁrÂsz´vets¢g lapjait
mÀr 1956 december¢ben betiltottÀk, a szerkesztûket 1957 januÀrjÀban elbocsÀtottÀk.
A sz´vets¢g mük´d¢s¢t januÀr 18-Àn a bel¡gyminiszter felf¡ggesztette, Àprilisban a
szervezetet feloszlattÀk. K´zben letartÂztattak, majd b´rt´nb¡ntet¢sre Át¢ltek t´bb
ÁrÂt, k´zt¡k HÀy GyulÀt, Zelk ZoltÀnt ¢s D¢ry Tibort.

A megtorlÀsok Àrny¢kÀban a àminûs¢gi demokratizmusÊ irodalmi int¢zm¢nyeinek ki-
alakÁtÀsa ez¢rt igencsak vontatottan ment, ¢s ¢vekig elhÃzÂdott annak ellen¢re, hogy
az Ãj formÀk kialakÁtÀsÀra a k¢t legkarakteresebb ÁrÂcsoportnak mindjÀrt volt ´tlete.
A n¢piek ¢s a TÀncsics-k´r´s ortodox kommunistÀk hasonlÂ javaslatokkal Àlltak elû.
A tÃlontÃl politikus ÁrÂsz´vets¢get meg kell sz¡ntetni, ¢s helyette az irodalmi irÀny-
zatoknak legyenek tÀrsasÀgaik, s az ÁrÂk folyÂiratok k´r¢ szervezûdjenek. A kÀdÀrista
vezet¢s azonban meg¢rtette a k¢t ÁrÂcsoport szÀnd¢kait, s mivel alapelve kezdettûl fog-
va az volt, hogy egyetlen politikai csoportosulÀst se engedjen tÃlsÀgosan megerûs´dni,
sût politikai csoportot egyÀltalÀn ne engedjen mük´dni, elvetette ezeket a javaslatokat.
Az irodalmi ¡gyek int¢z¢s¢re elûsz´r kormÀnybiztost nevezett ki, majd a kormÀnybiz-
tossÀgot Àtszervezve 1957. ÀprilisämÀjusban felÀllÁtotta a politikai hatalommal nem
rendelkezû Irodalmi TanÀcsot. Az eredeti tervek szerint a TanÀcs ¢pp az elûbb emlÁtett
k¢t legerûsebb irodalmi csoport k¢pviselûibûl Àllt volna, de a n¢piek 1957 tavaszÀn
lapalapÁtÀsi enged¢lyeket k¢rtek, szÂt emeltek beb´rt´nz´tt ÁrÂtÀrsaik mellett, ugyan-
akkor az Irodalmi TanÀcs munkÀjÀban nem akartak r¢szt venni. A test¡let tehÀt a ha-
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talom kezdeti elk¢pzel¢sei ellen¢re az ortodox kommunistÀkra maradt. °s bÀr pana-
szaik ellen¢re sohasem kaptak jogokat arra, hogy az irodalmi ¢letet t¢nylegesen irÀ-
nyÁtsÀk, az irodalom int¢zm¢nyi l¢t¢nek folytonossÀgÀt 1959 nyarÀig m¢giscsak ûk
reprezentÀltÀk.3

Int¢zked¢s ¢s ÀllÀsfoglalÀs
1957 nyarÀn a politikai vezet¢st aggasztotta az ENSZ k´zelgû ûszi ¡l¢sszaka, amely az
´t´s bizottsÀg MagyarorszÀgrÂl szÂlÂ jelent¢s¢t tüzte napirendre. NyugtalanÁtÂ volt
az emigrÀnsirodalom gyors megszervezûd¢se ¢s hatÀsa is, ellent¢tben a hazai rende-
zetlen irodalmi viszonyokkal. A korÀbban jelentûs politikai szerepet jÀtszott ÁrÂcso-
portok kiemelkedû k¢pviselûi vagy b´rt´nben ¡ltek, vagy nem szÂlaltak meg, az 1956
elûtt elhallgattatott ÁrÂkhoz pedig a hatalom m¢g nem talÀlta meg a k´zeled¢s Ãtjait.
A kommunista irÀnyzatok k´z´tt mindek´zben engesztelhetetlen¡l folyt a harc. A kul-
tÃrpolitikai vezet¢sben ez¢rt t´bben Ãgy v¢lt¢k: halaszthatatlanul elû kell Àllni valami
ÀtfogÂ irodalmi platformmal, amely a àmiheztartÀs v¢gettÊ megfogalmazza a fûbb po-
litikai irÀnyelveket. Az egy¢rtelmü ÀllÀsfoglalÀs a tervek szerint ugyanakkor meg
is k´nnyÁtheti, hogy a vonakodÂ ÁrÂk csatlakozzanak az Ãj politikai erûkh´z, vagy ¢p-
pen belet´rûdve a megmÀsÁthatatlanba egyszerüen csak jelen legyenek az irodalmi
¢letben.

Az irodalmi helyzetrûl szÂlÂ tervezetet Acz¢l Gy´rgy müvelûd¢s¡gyi miniszterhe-
lyettes ismertette a Politikai BizottsÀg 1957. augusztus 6-i ¡l¢s¢n. Itt azonban kider¡lt,
hogy 1957 nyarÀn a politikai vezet¢s m¢g nem rendelkezett olyan ÀtfogÂ kulturÀlis ¢s
irodalomideolÂgiai koncepciÂval, amit ä tekintettel a k¢pl¢keny viszonyokra is ä nyil-
vÀnossÀgra lehetett volna hozni annak vesz¢lye n¢lk¡l, hogy k¢sûbb esetleg l¢nyeges
pontokon meg kelljen vÀltoztatni. A k´vetkezetesen konszolidÀlni akarÂ KÀdÀr JÀnos
viszont nem akarta, hogy a kommunista diktatÃra szanÀlÀsÀn kem¢ny k¢zzel dolgozÂ
vezet¢st kapkodÂnak lÀssÀk, ez¢rt Ãgy gondolta: ezt a politikai malûrt nem engedhetik
meg maguknak. FelszÂlalÀsÀban elismerte, hogy valamit t¢nyleg kell mondani az iro-
dalommal kapcsolatban, de ha nincs m¢g ÀtfogÂ, alaposan Àtgondolt koncepciÂ, akkor
ezt a helyzet¢rt¢kel¢st nem kell elvi pÀrtÀllÀsfoglalÀsk¢nt megjelentetni, hanem csak
int¢zked¢si tervk¢nt. így is jelent meg 1957 szeptember¢ben.4

Az int¢zked¢si terv t¡kr´zte a àminûs¢gi demokratizmusÊ k¢t ¡tem¢nek pÀrhuzamos
gondolkodÀsÀt. Az ÁrÂ politikai elk´telezetts¢ge el¢g, ha csak a müveken kereszt¡l je-
lenik meg, de majd csak egy k¢sûbbi idûszakban (a mÀsodik ¡temben), amikor mÀr
nyilvÀnosan ¢s egy¢rtelmüen ÀllÀst foglalt a legfûbb politikai k¢rd¢sekben, p¢ldÀul
f¢lre¢rthetetlen¡l elhatÀrolta magÀt a disszidensnek nevezett ÁrÂktÂl. Az elhatÀrolÂ-
dÀst az emigrÀnsirodalomtÂl ¢s ÀltalÀban a magyar bel¡gyekbe beavatkozÂ nyugati
befolyÀstÂl 1957 nyarÀn zsarolÀssal, megf¢lemlÁt¢ssel ¢s hiteget¢ssel ki is erûszakoltÀk
az ÁrÂk nagy t´bbs¢g¢tûl. Ezt k´vetûen mÀr valÂban el¢g volt, ha nem Ártak ellens¢ges
müveket.5 Az irodalmi megformÀlÀst illetûen a kÀdÀristÀk egy¢bk¢nt sem lÀtszottak
olyan kicsinyesnek, mint a korÀbbi kultÃrpolitika. MÀr ekkor meghirdett¢k az ismert
hÀrom T elv¢t, amely azt jelentette, hogy bÀr szocialista realista müveket vÀrnak az
ÁrÂktÂl, eltürik a realista, sût a nem realista müveket is. Azt viszont mindig hangsÃ-
lyoztÀk, hogy a kiadÂi p¢nzgazdÀlkodÀs nem az utÂbbiakat preferÀlja.

A szubvenciÂkkal valÂ befolyÀsolÀs mÀr a konszolidÀlt szakasz irodalompolitikÀjÀt
k¢szÁtette elû, mint ahogy az int¢zm¢nyi Àtszervez¢s gondolata is. Az int¢zked¢si terv
szerint az Irodalmi TanÀcs ¢s a jelenlegi ´sszet¢telü Irodalmi Alap is àbet´lt´tte hiva-
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tÀsÀtÊ, ¢s el¢rkezett az idû, hogy tagjaik k´r¢t bûvÁts¢k. Ugyanez vonatkozott a meg-
jelen¢si lehetûs¢gekre is. A kommunistÀkat foglalkoztatÂ ¢s reprezentÀlÂ °s mellett
m¢g ebben a hÂnapban Ãj folyÂirat indÁtÀsÀt tervezt¢k.

Az Ãj lap, a KortÀrs szeptemberi elsû szÀma is t¡kr´zte a szanÀlÂ-konszolidÀlÂ gon-
dolkodÀs kettûss¢g¢t. Megjelent benne hat volt pÀrttag ÁrÂ (BenjÀmin LÀszlÂ, Erdei
SÀndor, KÂnya Lajos, ¹rk¢ny IstvÀn, Sipos Gyula, TamÀsi Lajos) k¢nyszeredett nyi-
latkozata, amelyben elhatÀroltÀk magukat azoktÂl, akik k¡lf´ldre mentek, ¢s ugyan-
akkor megjelent benne t´bb olyan szerzû ÁrÀsa is, akinek neve mÀr àn¢pfrontosÊ fo-
lyÂirat-szerkeszt¢st Ág¢rt (N¢meth LÀszlÂ, F¢ja G¢za, TamÀsi çron, KassÀk Lajos, KÂ-
nya Lajos).6 Voltak, akik a KortÀrsat ¢s k´zvetve a kultÃrpolitikÀt is azzal vÀdoltÀk, hogy
a n¢pi ÁrÂi tÀbornak ad Ãjra fÂrumot, ¢s ezzel vesz¢lyes politikai ¢s irodalmi konku-
renciÀt teremt a kommunista °ssel szemben. De ez csak r¢szben volt Ágy. A KortÀrs az
1956 elûtti Csillag koalÁciÂs szerkeszt¢sü hagyomÀnyait folytatta, amelyben mindig ko-
moly sÃllyal voltak jelen a n¢piek. Ugyanakkor nagyon tervezett ¢s kim¢rt, nagyon
demonstratÁv volt ez a àt´bbszÁnüs¢gÊ, amely halvÀnyan szimulÀlni igyekezett egy nem
l¢tezû irodalmi ¢letet, egy nem l¢tezû nyilvÀnossÀgot. (BenjÀmin LÀszlÂ egy vele k¢-
sz¡lt interjÃban Ãgy eml¢kezett, hogy 1957 nyarÀn û Árt volna mÀr az °sbe is, de Acz¢l
Gy´rgy nem engedte, mert a politikai enged¢kenys¢get demonstrÀlÂ ÁrÀsokat tarto-
gatni kellett a k¢sûbb megjelenû KortÀrsba.)7 Ami pedig a n¢piek erej¢t ¢s n´vekvû
befolyÀsÀt illeti, ezeket tÃlbecs¡lt¢k a kommunista ellenfelek.

A n¢pi ÁrÂi csoport felszÀmolÀsa
Az 1957 szeptember¢ben megjelent int¢zked¢si terv jelezte, hogy irodalmi ¡gyekben
a pÀrt m¢g k¢sz¡l egy komoly, klasszikus pÀrthatÀrozatra, amelynek sz´veg¢t a pÀrt
KB mellett mük´dû munkak´z´ss¢g fogja megfogalmazni, k¡l´n´s tekintettel az 1948
utÀni magyar irodalom alakulÀsÀnak elemz¢s¢re ¢s LukÀcs Gy´rgy n¢zeteinek bÁrÀla-
tÀra. A tervezetek elsû vÀltozatai el is k¢sz¡ltek mÀr 1957 ûsz¢n. A t´rt¢neti analÁzisek
legfûbb tanulsÀga a (r¢gi) Ãj garnitÃra szÀmÀra az volt, hogy a korÀbbi kultÃrpolitika
¢s szem¢ly szerint R¢vai JÂzsef hibÀt k´vetett el akkor, amikor az irodalomban min-
denÀron egys¢get akart teremteni, s ez¢rt t¡relmetlen¡l a lÀtszategys¢ggel is megel¢-
gedett. AdminisztratÁv Ãton megsz¡ntette ugyan a nem kommunista irodalom int¢z-
m¢nyeit, ugyanakkor ezek az irÀnyzatok eszmei ¢s latensen politikai erûk¢nt is fenn-
maradtak, majd az 1953-as fordulat utÀn nyÁltan szembefordultak a kommunista ha-
talommal.8 Legerûsebb ezek k´z´tt a n¢pi ÁrÂk csoportja volt, amelynek tagjait R¢vai
folytonos àudvarlÀssalÊ igyekezett hiÀbavalÂan megnyerni, mik´zben nem fogadta el
a valÂdi politikai tÀmogatÀst Ág¢rû idûsebb kommunista nemzed¢k felajÀnlkozÀsÀt, a
fiatal der¢khadat pedig idû elûtt ¢s visszavonhatatlanul durvÀn utasÁtotta rendre az
1951-es ÁrÂkongresszuson. A tanulsÀg tehÀt az volt: a politikÀt akkor is a kommunis-
tÀkra kell alapozni, ha azok m¢goly rossz ÁrÂk is, mik´zben az elt¢rû vilÀgn¢zetü po-
litikai csoportokat t¢nylegesen le kell gyûzni.

A n¢pi irodalomrÂl szÂlÂ, 1958 jÃniusÀban megjelent hatÀrozat ¢ppen arra szolgÀlt,
hogy legyûzze ¢s felszÀmolja a legerûsebb, legbefolyÀsosabb ¢s az emigrÀciÂ szÀmÀra
is legrem¢nytelibb ÁrÂi csoportot, a n¢piek¢t. Majd k¢t ¢vvel a forradalom utÀn a
hatÀrozat c¢lja mÀr nem a megtorlÀs volt, de nem is a n¢pi ÁrÂkkal valÂ kiegyez¢s,
hanem a politikai semlegesÁt¢s, a megszervezhetû politikai irÀnyzat felûrl¢se vagy,
ahogy Darvas JÂzsef fogalmazta: differenciÀlÀsa. A n¢piek ebbûl a hatÀrozatbÂl ¢rtett¢k
meg, hogy korÀbbi pozÁciÂikat az irodalmi ¢letben soha t´bb¢ nem nyerhetik vissza,
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s ez¢rt nincs ¢rtelme tovÀbb taktikÀzni ¢s arra szÀmÁtani, hogy a kÀdÀrista vezet¢ssel
alkudozhatnak.

A megjelen¢st k´vetû vitÀkon kider¡lt, hogy a taktika nem volt sikertelen. Az ÁrÂk
fÀjlaltÀk, hogy az ÀllÀsfoglalÀs nem differenciÀlt el¢gg¢, nem tett k¡l´nbs¢get a reak-
ciÂs, a haladÂ ¢s a haladÂbb irÀnyzatok k´z´tt. A hatÀrozat ugyanakkor felszÁnre hozta
az egyre nyilvÀnvalÂbb nemzed¢ki sz¢tvÀlÀst is; levÀlasztotta a r¢gi ´regekrûl a k´ve-
tûket. Az Irodalmi TanÀcs 1959. februÀr 19-i ¡l¢s¢n, amelyen r¢szt vett n¢hÀny n¢pi
ÁrÂ is, Sarkadi Imre felszÂlalÀsÀbÂl vilÀgossÀ vÀlt, hogy a forradalom okozta megrÀz-
kÂdtatÀs, majd az Ãj politikai helyzet generÀciÂs vÀltÀsra k¢nyszerÁtette a n¢pi irodal-
mat. Sarkadi Ãgy v¢lte, KÀdÀr¢k azokat akarjÀk meggyûzni, akik mÀr Ãgysem fognak
megvÀltozni. Ami Ágy persze nem volt igaz, hiszen az Ãj rezsim nem a r¢giek megnye-
r¢s¢re t´rekedett, hanem arra, hogy a n¢pi ideolÂgiÀt teljes m¢rt¢kben hatÀlytalanÁtsa
s ezutÀn minden k¢pviselûj¢t nemzed¢kre valÂ tekintet n¢lk¡l, az eszmei hÀtt¢rtûl
megfosztva, egyenk¢nt integrÀlja egy semleges politikai-irodalmi ¢letbe. (A szÀnd¢kot
tehÀt rosszul Át¢lte meg Sarkadi, de a hatalom Àltal is pÀrtfogolt differenciÀlÂdÀst jÂl
¢rz¢kelte.) FelszÂlalÀsÀbÂl az is kider¡lt, hogy a n¢piek fiatal nemzed¢ke mÀr nem Pe-
tûfit, hanem a kev¢sb¢ politikus Csokonait tartja elûdj¢nek. Egy k¢sûbbi feljegyz¢s pe-
dig arrÂl szÂlt, hogy ezek a fiatalok (a feljegyz¢sekben szereplû sorrendben: JuhÀsz
Ferenc, Nagy LÀszlÂ, CsoÂri SÀndor, Kamondy LÀszlÂ, SÀnta Ferenc, Czine MihÀly)
magukat mÀr nem n¢pieknek, hanem plebejusoknak nevezik.9

1959 szeptember¢ben az ÃjjÀalapÁtÂ k´zgyül¢st elûk¢szÁtû kommunista aktÁvÀn
Darvas JÂzsef, az ÁrÂsz´vets¢g leendû eln´ke kÁm¢letlen cinizmussal mÀr befejezett
t¢nyk¢nt besz¢lt arrÂl, hogy valamikori ÁrÂtÀrsainak napja leÀldozott. àN¢pi ÁrÂink t´bb,
k´zelmÃltban megjelent ÁrÀsa, k¢sz¡lû müvek megjelent r¢szletei bizonyÁtjÀk, hogy az egykori hit
forrÀsainak elapadÀsa, a korszerütlenn¢, avataggÀ vÀlt filozÂfia lehÃzzÀk s avataggÀ teszik a
ma megjelent müveket is. N¢melyik n¢pi ÁrÂnk hÃsz ¢vvel ezelûtt megÁrt müve maibbnak hat s
izgalmasabb, mint amit most Árt. [...] Mindehhez ezt lehet m¢g hozzÀtenni: lassan az is korsze-
rütlenn¢, anakronisztikussÀ vÀlik, hogy az irodalmi ¢letrûl szÂlÂ beszÀmolÂinkban k¡l´n nagy
fejezetet juttassunk a n¢pi ÁrÂknak. Egyr¢szt: irodalmi ¢let¡nknek az az ellenforradalom utÀni
Àtrendezûd¢se, amelyrûl az elej¢n szÂltunk, r¢szben mÀris megsz¡ntette s a j´vûben m¢g inkÀbb
megsz¡nteti a n¢pi ÁrÂk centrÀlis helyzet¢t. MÀsr¢szt: a n¢pi ÁrÂk differenciÀlÂdÀsa talÀn mÀr
most is nagyobb m¢rvü, mint az elsû pillanatban hissz¡k, s egyre inkÀbb t´rt¢nelmi kategÂriÀvÀ
vÀlik a n¢pi irodalom mint irÀnyzat.Ê10

T¢zisek az irodalomrÂl
MÀsf¢l ¢vi fogalmazgatÀs utÀn 1958 december¢re k¢sz¡lt el a v¢glegesnek szÀnt ÀllÀs-
foglalÀs az irodalomrÂl, amelyet a Politikai BizottsÀg tagjai december 16-Àn vitattak
meg. A jelenl¢vûk nem voltak el¢gedettek. A hatÀrozat az irodalmi konszolidÀciÂ dek-
r¢tuma akart lenni, amely megelûzi, bevezeti majd az irodalmi ¢let szervezeti mük´-
d¢s¢nek helyreÀllÁtÀsÀt. Elvek tehÀt voltak mÀr, a sz´vets¢g ÃjraindÁtÀsÀra azonban a
jelenl¢vûk m¢g nem ¢rezt¢k el¢g erûsnek magukat.

Zavarta ûket a n¢mi koncepciÂtlansÀgra utalÂ sok Àtfed¢s is. Elûsz´r a n¢pi ÁrÂk
jelentûs politikai szerep¢re tekintettel hatÀrozatot hoztak k¡l´n a n¢pi ÁrÂkrÂl, majd
megjelent egy ÀtfogÂ müvelûd¢spolitikai hatÀrozat, aztÀn most k¢szÁtettek egyet az
irodalomrÂl is, de azzal a tudomÀssal, hogy LukÀcs Gy´rgyrûl m¢g k¡l´n is nyilatkozni
akarnak. A feladatok egymÀsra halmozÂdtak, a megoldÀsok gyakran keresztezt¢k egy-
mÀst, alÀrendelûdve az aktuÀlis politikai ¢rdekeknek ¢s teendûknek.
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A PB tagjai nem tudtÀk eld´nteni azt sem, hogy az ÀllÀsfoglalÀst a sz´vets¢g hely-
reÀllÁtÀsÀt megelûzû platformnak tekintik-e, ¢s ha igen, bevalljÀk-e ezt orszÀg-vilÀg
elûtt, n´velve ezzel az ÁrÂk ¢s a leendû ÁrÂsz´vets¢g jelentûs¢g¢t. Ilyenkor a mÀr-mÀr
kilÀtÀstalan vitÀkban rendszerint KÀdÀr vÀgott rendet, mÀr amennyire tudott, annak
az Ãjonnan j´tt autodidakta politikai vez¢rnek a tisztÀnlÀtÀsÀval, akit nem zavartak a
k¡l´nb´zû szakter¡letek szakmai probl¢mÀi, csak a politikai megoldÀsokra koncent-
rÀlt. ögy gondolta, a megfelelû mük´d¢s a jÂ politikai megoldÀs k´vetkezm¢nye, a
r¢szletek ezt k´vetûen maguktÂl is jÂl alakulnak majd.11

A leendû hatÀrozatra KÀdÀr szerint azt kell mondani, hogy az a müvelûd¢spolitikai
irÀnyelvek konkr¢t lebontÀsa, kivetÁt¢se az irodalomra. A sz´veget azonban alaposan
Àt kell m¢g dolgozni, hogy ne kelljen majd egy ¢v mÃlva Ãjra ÀtÁrni ¢s magyarÀzgatni.
A dokumentum ne Ãgy jelenjen meg, mint az ÁrÂsz´vets¢g platformja (mert ez ́ nma-
gÀban is ¢ppen el¢g fontos ideolÂgiai ÀllÀsfoglalÀs lesz), de megjelen¢se az¢rt k¢t-hÀ-
rom hÂnappal elûzze meg az ÁrÂsz´vets¢g megalakulÀsÀt.12

Az MSZMP t¢zisei a àfelszabadulÀs utÀni magyar irodalom n¢hÀny k¢rd¢s¢rûlÊ v¢g¡l 1959
februÀrjÀban jelentek meg.

A t´rt¢neti r¢sz hangsÃlyozta, hogy leszÀmÁtva a mÀr emlÁtett, R¢vai Àltal elk´vetett
hibÀkat, 1953-ig az irodalompolitika ¢s a magyar irodalom fejlûd¢se alapvetûen jÂ
irÀnyban haladt, vÀllalhatÂ tehÀt a folytonossÀg. Ennek n¢mik¢pp ellentmondani lÀt-
szik az 1953 utÀni helyzet ¢rt¢kel¢se. Az elemz¢sbûl az der¡l ki, hogy a fordulat utÀn
az irodalmi csoportok hatÀrozott fell¢p¢se ¢s vel¡k szemben a kulturÀlis vezet¢s bi-
zonytalansÀga jÂr¢szt ¢ppen a korÀbbi lÀtszategys¢get teremtû irodalompolitika k´-
vetkezm¢nye volt; van tehÀt mit korrigÀlni. A t¢zisek utolsÂ fejezete a korÀbbi hibÀkbÂl
okulni akarÂ kÀdÀrista kultÃrpolitika j´vûj¢t vÀzolja. Az Ãj rendben a pÀrtirÀnyÁtÀs a
szigorÃan szabÀlyozott Àllami apparÀtus m´g¢ hÃzÂdik, s Ágy a cenzÃra a t´rv¢nyess¢g
(az ÀllamisÀg) lÀtszatÀt kelti. Az àÀllamigazgatÀsi ¢s gazdasÀgi eszk´z´ketÊ k´zvetlen¡l az
Àllam gyakorolja, amelynek hivatalaiban megbÁzhatÂ pÀrtvezetûk´n kereszt¡l ¢rv¢-
nyes¡l a pÀrt àelviÊ irÀnyÁtÀsa. IlyenformÀn meghatÀrozott keretek k´z´tt a hatalmi
beavatkozÀs felelûss¢g¢t megosztjÀk a k´z¢pvezetûkkel, a szerkesztûs¢gek, kiadÂk, in-
t¢zetek irÀnyÁtÂival.

A hÀrom T elve Àtker¡lt az 1959-es hatÀrozatba is, annak hangsÃlyozÀsÀval, hogy
a nem realista irÀnyzatok m´g´tt nem türnek meg semmif¢le politikai szervezûd¢st.
àNem biztosÁthatunk [azonban] egyetlen irÀnyzatnak sem ´nÀllÂ szervezeti ¢s gazdasÀgi keretet.
Ilyen keretek biztosÁtÀsa ma azt jelenten¢, hogy egyes ÁrÂi csoportok ellens¢ges politikai gÂcokkÀ
vÀlnÀnak.Ê13

Ugyanez a depolitizÀlÂ elv hatÀrozta meg az irodalmi ¢let szervezeti kereteinek ter-
vezett ÀtalakÁtÀsÀt is. A platform majd mÀsf¢l ¢v utÀn Ãjra kimondta, hogy az Irodalmi
TanÀcs ideje lejÀrt; à[...] a mai k´r¡lm¢nyek k´z´tt tev¢kenys¢ge mÀr nem kiel¢gÁtû: tÃlsÀgosan
befel¢ fordul, nem tÀmaszkodik az ÁrÂk sz¢les k´r¢reÊ. A sz´vegbûl azt is sejteni lehetett, hogy
az ÁrÂsz´vets¢get hamarosan ÃjjÀszervezik. A szervezet mÃltjÀt elemzû analitikus-t´r-
t¢neti r¢sz azonban vilÀgossÀ tette: a sz´vets¢g olyan korlÀtozott jogokat kap majd,
amelyek lehetetlenn¢ teszik, hogy valaha is komoly politikai szerepet jÀtsszon.

Az ÁrÂsz´vets¢g mük´d¢s¢nek helyreÀllÁtÀsa ¢s a kommunista ÁrÂk megfegyelmez¢se
A Politikai BizottsÀg 1958. november 25-¢n Ãgy d´nt´tt, hogy a àkonszolidÀciÂÊ ter-
vezett ¡tem¢nek megfelelûen 1959 k´zep¢re helyreÀllÁtjÀk az ÁrÂsz´vets¢g mük´d¢s¢t.
1959 tavaszÀra azonban vilÀgossÀ vÀlt, hogy az ÁrÂk tÀmogatÀsÀt nehezebb volt meg-
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szerezni, mint az ÃjsÀgÁrÂk¢t, akiknek sz´vets¢ge 1958 nyarÀn mÀr mük´d´tt. A leg-
nagyobb gondot a biztos ÁrÂi bÀzisnak szÀnt kommunista ÁrÂk szünni nem akarÂ egy-
mÀs k´z´tti ellens¢gesked¢se okozta. Az 1956 elûtt befolyÀsos kommunista ÁrÂi tÀbor
egy r¢sze b´rt´nben volt (D¢ry, HÀy, Zelk), mÀs r¢sz¡k emigrÀlt (Acz¢l TamÀs) vagy
hallgatott (BenjÀmin, SomlyÂ, Karinthy, Devecseri). Meg¡resedett helyeik¢rt, a hiva-
talos irodalom pozÁciÂi¢rt az Irodalmi TanÀcs ortodox kommunistÀinak k´re ¢s az Ãj
kÀdÀrista csoport versenyzett, nyomukban azokkal a radikÀlis fiatalokkal, akik az Ãj
fûÀllÀsÃ ÁrÂi der¢khad szerep¢t k´vetelt¢k maguknak.

A forradalom elûtt mellûz´tt antirÀkosista, m¢rs¢kelt kommunistÀk szÂszÂlÂja Mes-
terhÀzi Lajos volt. Magukat a XX. kongresszus hÁveinek nevezt¢k, ¢s mÀr 1957 nyarÀn
felajÀnlottÀk szolgÀlataikat az Ãj vezet¢snek abban a rem¢nyben, hogy r´videsen le-
vÀlthatjÀk az Irodalmi TanÀcs szektÀs, dogmatikus k¢pviselûit.14 A kÀdÀrista vezet¢s
tudott a neofitÀkrÂl, ¢s szÀmÁtott is rÀjuk, ugyanakkor okulni akart a korÀbbi kultÃr-
politikai vezet¢s hibÀjÀbÂl, ¢s arra t´rekedett, hogy egyetlen kommunista irodalmi
csoportot se veszÁtsen el. Ez¢rt nem Àllt ki egy¢rtelmüen mellett¡k, hanem inkÀbb
azon mesterkedett, hogy kib¢kÁtse ûket az ortodox balosokkal (akiknek k´zben Àtme-
neti idûre szÂlÂ, igencsak korlÀtozott hatalmat adtak). A sz¢les, mindenkit megtartani
akarÂ kommunista bÀzis koncepciÂjÀnak viszont az volt a hÀtrÀnya, hogy ÀllandÂan
szÀmolni kellett a k¢t csoport belharcÀval, ami jelentûsen megnehezÁtette az irodalmi
¢let szanÀlÀsÀt. 1958 nyarÀn v¢g¡l megalakÁtottÀk a huszon´t kommunista ÁrÂ aktÁvÀ-
jÀt, amiben egy fed¢l alÀ k¢nyszerÁtett¢k a k¢t tÀbor k¢pviselûit. Az aktÁva egy elûpÀrt-
szervezet funkciÂjÀt lÀtta el annak jogai n¢lk¡l. ¹sszehÁvni csak a pÀrtk´zpont kultu-
rÀlis osztÀlyÀnak kezdem¢nyez¢s¢re lehetett. Feladata az volt, hogy megteremtse a
kommunista ÁrÂk fegyelmezett egys¢g¢t, ¢s ezzel elûk¢szÁtse az ÁrÂsz´vets¢g ÃjjÀszer-
vez¢s¢t.

Az ÃjjÀszervez¢ssel kapcsolatos elsû tervezetek 1959 elsû hÂnapjaiban k¢sz¡ltek el.
A legfûbb dilemmÀk az irodalompolitika alapvetû dilemmÀi voltak. Ki lehet a leendû
sz´vets¢g tagja, vagyis kik vehetnek r¢szt a hivatalos irodalmi ¢letben? Politikai krit¢-
riumk¢nt elegendû-e, ha valaki elfogadja az alkotmÀnyt, vagy a pÀrtirÀnyÁtÀst ¢s a szo-
cialista realizmust is el kell fogadnia? Ez utÂbbinak ellentmondani lÀtszott az a febru-
Àrban kibocsÀtott irodalmi hatÀrozat, amely a szocialista realizmuson kÁv¡l mÀs irÀny-
zatokat is tolerÀlt, a gyakorlati irÀnyÁtÀst pedig elvben az Àllami szervekre ruhÀzta.

A szakmai k´telezetts¢gek sem voltak egy¢rtelmüek: a hivatalos irodalom posztjaira
pÀlyÀzÂ idûs ¢s fiatal ÁrÂk alig jelentkeztek m¢g k´tettel, a megbÁzhatÂ r¢gi pÀrttagok
k´z´tt viszont sok volt a gyenge ÁrÂ. MegoldÀsk¢nt a fiataloknÀl m¢g szÂba j´hetett a
tagjel´lts¢g, az idûsebbekn¢l azonban nem.

A tervezetek k¢szÁtûi nem tudtak egy¢rtelmüen d´nteni abban sem, hogy a kom-
munistÀk szÀmszerü t´bbs¢ge mellett legyen-e mÀs irodalmi csoportnak (n¢pieknek,
volt kommunista ÁrÂknak, àa nyugati, modernista irÀnyzatoknakÊ) arÀnyos k¢pviselete
a sz´vets¢gben. Az ÁrÂcsoportok nyilvÀnvalÂ jelenl¢te nemcsak ellentmondott volna
az uralkodÂ depolitizÀlÂ szÀnd¢knak, hanem a kommunistÀk megosztottsÀga miatt
m¢g azzal a vesz¢llyel is jÀrt volna, hogy a rivalizÀlÂk egyike-mÀsika elûbb-utÂbb va-
lamelyik nem kommunista politikai irÀnyzathoz csatlakozik.

A sz´vets¢g ÃjjÀalakÁtÀsÀt elûk¢szÁtû utolsÂ ÀtfogÂ tervezetet a Politikai BizottsÀg
1959. Àprilis 1-j¢n tÀrgyalta, de ¢ppen a legjelentûsebb k¢rd¢sekben nem tudott v¢g-
leges d´nt¢st hozni. A test¡let ez¢rt hosszas, hezitÀlÂ vita utÀn v¢g¡l Ãgy hatÀrozott,
hogy az elûterjeszt¢st nem fogadja el.15 MÀr a k´zgyül¢s idûpontjÀnak kijel´l¢se sem
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volt egy¢rtelmü. Voltak (MarosÀn, M¡nnich), akik szerint a helyzet m¢g nem ¢rett
meg az ÃjjÀalakÁtÀsra, a novemberben tartandÂ pÀrtkongresszus elûtt semmik¢ppen
sem. MÀsok (Fock, Biszku, KÀllai, Acz¢l) szerint a halogatÀs sem tenne jÂt ä annÀl is
inkÀbb, mert k´zben mÀs müv¢szeti sz´vets¢gek is kezdenek megalakulni ä, tehÀt n¢-
mi k´r¡ltekint¢ssel meg kell szervezni az Ãj sz´vets¢get, m¢ghozzÀ nem sokkal a ko-
rÀbban tervezett hatÀridû utÀn, azaz 1959 ûsz¢n, m¢g a kongresszus elûtt. KÀdÀr, aki
most sem akarta, hogy a vezet¢s gyeng¢nek vagy k´vetkezetlennek lÀtssz¢k, a vita ele-
j¢n m¢g csak azt hangsÃlyozta, hogy a korÀbbi elhatÀrozÀsnak valami mÂdon meg kell
felelni: àNe veszekedj¡nk, mi hatÀroztuk el, hogy jÃniusban megalakÁtjuk a sz´vets¢get.Ê M¡n-
nich vÀlasza erre: àLehet, de akkor derülÀtÂbbak voltunk. Most m¢gis Ãgy lÀtom, nincs olyan
vezet¢s, amire tÀmaszkodni lehetne, hogy a tÀrsasÀgot alkotÂ munkÀra lehetne ´szt´n´zni. Most
a kongresszus elûtt teremt¡nk olyan fÂrumot, amely nem lesz ugyan Petûfi-k´r, de egy csomÂ kel-
lemetlens¢g tüzf¢szke lesz.Ê KÀdÀr azonban a kongresszust illetûen fordÁtott logika alapjÀn
gondolkodott. Az 1956 elûtti gyakorlat valÂban az volt, hogy a pÀrtkongresszusok
megelûztek minden jelentûsebb tÀrsadalmi esem¢nyt (Ágy az ÁrÂsz´vets¢gi kong-
resszust ¢s k´zgyül¢seket is), de KÀdÀr sajÀt tÀborÀnak biztos meggyûz¢s¢t fontosabb-
nak tartotta a megoldatlan k¢rd¢seket elfedû erûdemonstrÀciÂnÀl. Nem akart kelle-
metlen, elint¢zetlen ¡gyekkel Àllni a kongresszus el¢. àValamilyen l¢p¢st tenni kell, a helyzet
is el¢g ¢rett rÀ, s ez a konszolidÀciÂhoz hozzÀtartozik. Felmer¡lt itt a pÀrtkongresszus k¢rd¢se. A
kongresszuson besz¢lni kell, nem kell persze gyûzelemrûl szÂnokolni, de a kultÃrÀrÂl, irodalomrÂl
is kell mondani valamit, ¢s itt van ez a rendûrileg betiltott tÀrsasÀg.Ê

KÀdÀr ekkor, ahogyan mÀskor is, elûÀllt a szokÀsos ÀthidalÂ, helyzetrendezû javas-
lattal. Az ÁrÂsz´vets¢g elûk¢szÁt¢s¢re megalakÁtandÂ Elûk¢szÁtû BizottsÀg a tervezettel
ellent¢tben ne tÁz-hÃsz fûs legyen, hanem sokkal t´bb, esetleg szÀz tagja is lehetne,
eln´ks¢ggel, eln´kkel, àtalÀn igazgatÂval isÊ. Ez a manûver nyilvÀnvalÂan arra irÀnyult,
hogy v¢glegesen megsz¡ntesse az Irodalmi TanÀcsot, s Ágy korlÀtozza a maroknyi or-
todox kommunista riasztÂan hatalomvÀgyÂ buzgalmÀt, s ugyanakkor l¢trehozzon egy
kvÀzi ÁrÂsz´vets¢get, amelyhez Àtmeneti idûre a kommunistÀkon kÁv¡l sok mÀs ÁrÂ is
csatlakozhatott volna an¢lk¡l, hogy hivatalosan tagja lett volna egy hivatalos ÁrÂsz´-
vets¢gnek. A pszeudosz´vets¢g nem rekeszten¢ ki ä ahogyan azt a kommunista frakciÂ
javasolta ä szinte az eg¢sz magyar irodalmat, a politikai vezet¢s m¢gsem k´telezn¢ el
magÀt semmire. KÀdÀr Ãgy gondolta, mindez m¢g azzal az elûnnyel is jÀrna, hogy
mindenki tisztÀban lenne azzal, hogy ez Àtmeneti Àllapot Àtmeneti vezetûkkel, s ez¢rt
rem¢nykedhetn¢nek abban, hogy k¢sûbb m¢g jobb vezetûik is lehetnek, mint a tit-
kÀrjel´lt Dobozy. Ugyanakkor ebben az Àtmeneti idûben ¢s pszeudoint¢zm¢nyben
mindenki szÁnt vallhatna, illetve kiprÂbÀlhatnÀ igazodÀsi ¢s alkalmazkodÀsi k¢szs¢g¢t.
K´zben kider¡l az is, hogy mire hasznÀlhatÂk az irodalomban azok a fiatal munkÀs-
kÀderek, akiket MarosÀn ¢s Biszku javasolt a kÀderhiÀny pÂtlÀsÀra.

KÀdÀr hosszÃra tervezte ezt a prÂbÀt, 1959. jÃniustÂl 1960 januÀrjÀig.
A szem¢lyi javaslatokkal kapcsolatban a pÀrt elsû titkÀra Ãgy v¢lte, hogy B´l´ni nem

lehet eln´k, mert bÀr nem tartotta olyan kÀrt¢konynak, mint Gergely SÀndort, de tud-
ta, hogy az ÁrÂk nem fogadjÀk el, ez¢rt szÀmÀra is elfogadhatatlan. DobozyrÂl pedig
az volt a v¢lem¢nye, hogy ha a forradalom elûtt Erdei SÀndor ÁrÂi kvalitÀsait tekintve
jÂ volt elsû titkÀrnak, akkor Dobozy is jÂ lesz. A tovÀbbiakban Ãgy rendelkezett, hogy
az eln´ks¢gben mindenk¢ppen legyenek pÀrtonkÁv¡liek: ha hattagÃ, akkor àminimÀ-
lisanÊ kettû. à[...] azt is helyesnek tartanÀm, ha urbÀnusf¢le is ker¡lne oda, mert ezeket a n¢pi
ÁrÂkat meg kell t´rni mÀs vonatkozÀsban is.Ê
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KÀdÀr d´nt´tt a kommunistÀk ¡gy¢ben is. Mivel a rivalizÀlÀs mÀr-mÀr a sz´vets¢g
helyreÀllÁtÀsÀnak es¢ly¢t vesz¢lyeztette, er¢lyesen felszÂlÁtotta embereit, hogy csinÀl-
janak rendet olyan Àron is, hogy akik nem hajlandÂk elfogadni azt a àminimÀlis kon-
szenzustÊ, ami a sz´vets¢g Ãjrateremt¢s¢hez ¢s a kommunistÀk lÀtszat elvi egys¢g¢hez
sz¡ks¢ges, azokat a pÀrtfegyelemre hivatkozva ki kell zÀrni a pÀrtbÂl.

A Politikai BizottsÀgnak ezen az Àprilisi ¡l¢s¢n valÂban alakultak a dolgok. Az nem
volt ritka, hogy a PB k¢nyszeredetten elt¢rt egy korÀbbi d´nt¢s¢tûl, az viszont nem
volt gyakori, hogy KÀdÀr mÂdosÁtÂ javaslatait is mÂdosÁtsÀk, ¢s v¢g¡l kompromisszu-
mos javaslat sz¡lessen. Most pedig Ágy volt. KÀllai ¢s Acz¢l nem tÀmogatta az Àtmeneti
formak¢nt bizonytalan ideig mük´dû, nagy l¢tszÀmÃ Elûk¢szÁtû BizottsÀg terv¢t. Mi-
n¢l elûbb valÂdi ÁrÂsz´vets¢get akartak. JavasoltÀk, hogy a bizottsÀg tev¢kenys¢g¢t
csak az elûk¢szÁt¢sre korlÀtozzÀk, akÀr m¢g azzal a felt¢tellel is, hogy ez idû alatt fenn-
maradjon az Irodalmi TanÀcs mint fel¡gyelû szerv. (Ami mellett Nemes Dezsû kar-
doskodott.)

KÀdÀr meghallgatta az ¢szrev¢teleket, ¢s belet´rûdve a vezet¢sben is megl¢vû k¢t
irÀnyzat erûegyensÃlyÀba, n¢mik¢pp mÂdosÁtotta korÀbbi ÀllÀspontjÀt: Legyen Elûk¢-
szÁtû BizottsÀg, de maradjon meg az Irodalmi TanÀcs is. A bizottsÀg legyen kisebb l¢tszÀmÃ,
´tven-hatvan fûs, vezetûs¢g n¢lk¡l. Nem vÀltoztatott viszont azon a v¢lem¢ny¢n, hogy
ebben a bizottsÀgban mindenf¢le r¢teg ¢s irÀnyzat k¢pviselve legyen, àmert nagyon fon-
tos, hogy az elûk¢szÁt¢s sorÀn mindezek a v¢lem¢ny¡ket elmondjÀkÊ. Megfogadta ugyanakkor
MarosÀn tanÀcsÀt is, aki egy erûs kommunista frakciÂ megalakÁtÀsÀt szorgalmazta. KÀ-
dÀr egyet¢rtett azzal, hogy minden l¢nyeges k¢rd¢st elûsz´r ezzel a kommunista ak-
tÁvÀval, frakciÂval kell megtÀrgyalni.

A k´zgyül¢s megtartÀsÀnak idûpontjÀt egyelûre nem hatÀroztÀk meg pontosan; az
elûk¢szÁt¢s alakulÀsÀtÂl tett¢k f¡ggûv¢. HasonlÂan k´rvonalazatlan maradt az is, hogy
kik lesznek a leendû sz´vets¢g tagjai. V¢g¡l is nem jutottak tÃl azon a homÀlyos meg-
fogalmazÀson, hogy azok legyenek tagok, akik müv¢szi szempontbÂl realista, c¢ljukat
tekintve pedig szocialista müveket Árnak. KÀdÀr ehhez m¢g hozzÀtette: àAzt is el tudom
k¢pzelni, hogy a revizionista csoport tagjai k´z¡l azokat, akik ezeket az alapdolgokat elfogadjÀk,
¢s szÀmunkra is elfogadhatÂk, bevegy¡k a sz´vets¢gbe.Ê

1959 nyara a szervez¢ssel telt. JÃniusban megalakult az Elûk¢szÁtû BizottsÀg 62 taggal,
amelybûl 27 volt pÀrtonkÁv¡li. Az alakulÂ tagsÀg n¢vsora azonban folyamatosan vÀl-
tozott. A tervek szerint az ÁrÂsz´vets¢g 130ä160 taggal alakulna meg olyan ÁrÂk r¢sz-
v¢tel¢vel, akiknek jelentûs irodalmi munkÀssÀguk van, elfogadjÀk az alapszabÀlyt, ¢s
àjelenlegi politikai magatartÀsuk alapjÀn a Sz´vets¢g pozitÁv tev¢kenys¢g¢nek segÁt¢se vÀrhatÂÊ.
Az alakulÂ tagsÀgba a n¢pi ÁrÂk k´z¡l beker¡lne Illy¢s ¢s N¢meth LÀszlÂ àÁrÂi ¢rt¢kei
alapjÀn, politikai fenntartÀsai ellen¢reÊ, viszont nem ker¡l be F¢ja, Erd¢lyi ¢s Sinka, mert
ànincs k¡l´n´sebb ÁrÂi jelentûs¢g¡kÊ.16 Akik az alakulÂ k´zgyül¢sen nem vesznek r¢szt,
k¢sûbb k¢rhetik felv¢tel¡ket.

Mik´zben a tervezetek k¢sz¡ltek, a miniszt¢rium ¢s a tudomÀnyos osztÀly emberei
f¢lhivatalos besz¢lget¢seket folytattak az ÁrÂkkal. Elûsz´r Illy¢ssel ¢s N¢meth LÀszlÂval,
majd az egyes ÁrÂcsoportok (n¢mik¢pp esetlegesen meghatÀrozott) k¢pviselûivel, Ágy
SÀndor KÀlmÀnnal, KassÀkkal, TersÀnszkyval, Sz¡divel, BenjÀminnal, a fiatalabb ÁrÂk
k´z¡l FÀbiÀn ZoltÀnnal ¢s HernÀdi GyulÀval. A tervezett lista v¢g¢n ez Àllt. àAz eszt¢tÀk,
az öj Holdasok k´z¡l MÀndy IvÀn ¢s Nemes Nagy çgnes ¢rdekel benn¡nket.Ê17 A besz¢lget¢-
sek nyilvÀnvalÂ c¢lja az volt, hogy kipuhatoljÀk, ezek az ÁrÂk, illetve a k¡l´nb´zû ÁrÂi
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csoportok milyen felt¢telekkel lenn¢nek hajlandÂk bekapcsolÂdni a nyilvÀnos irodal-
mi ¢letbe, ¢s milyen lenne az az ÁrÂsz´vets¢g, amit m¢g mindk¢t f¢l ä a politikai vezet¢s
¢s az ÁrÂk is ä elfogadhatÂnak vagy m¢g ¢ppen elviselhetûnek talÀlnÀnak.

A PB a konkr¢t elûk¢sz¡letekrûl szÂlÂ elûterjeszt¢st 1959. jÃnius 30-Àn vitatta meg
igen r´viden. Somogyi MiklÂs ¢s Fock Jenû ism¢telt aggÀlyoskodÀsa utÀn (nem vesz¢-
lyes-e m¢gis a sz´vets¢g mük´d¢s¢nek enged¢lyez¢se) v¢g¡l Ãjra megegyeztek abban,
hogy a sz´vets¢get l¢tre kell hozni ä a lehetû legkisebb feltün¢ssel. àAz ÃjsÀgok is m¢r-
t¢ktartÂan foglalkozzanak vele. [...] A sz´vets¢g szervezeti szabÀlyzatÀbÂl kell k´z´lni egy r¢szt,
aminek az az ¢rtelme, hogy hüs¢get fogadtak a N¢pk´ztÀrsasÀg mellett.Ê EzutÀn mÀr csak egy
probl¢ma maradt: lehet-e vÀlasztmÀnyi tag TamÀsi çron. KÀdÀr beleegyezett, hogy
alapÁtÂ tag maradjon, de a vÀlasztmÀnyi tagsÀgba nem. àM¢gis ez az ember Árta a GOND
°S HITVALLçS-t. Azokat a csepeli munkÀsokat, akik ezt terjesztett¢k, b´rt´nbe zÀrtÀk, û maga
m¢g ki sem ny´gte, hogy megbÀnta, m¢gis vÀlasztmÀnyi tag lesz? Meg kell mondani, hogy a Po-
litikai BizottsÀg nem fogadta el vÀlasztmÀnyi tagnak. Ha nem bÀnta meg a GOND °S HITVAL-
LçS-t, akkor nem kell, hogy tÀmogassa az írÂsz´vets¢get.Ê18

Az ÁrÂ megvÀltozott szerepe
Az ÁrÂsz´vets¢g k´zgyül¢se v¢g¡l 1959. szeptember 25-¢n volt, a referÀtumot a sz´-
vets¢g leendû eln´ke, Darvas JÂzsef tartotta. Az elûadÀs mÀr tartalmazta mindazokat
a probl¢mÀkat, amiket a kÀdÀrizmus szanÀlÂ-konszolidÀlÂ irodalompolitikÀja eleve
magÀban hordozott, azaz amiket maga teremtett, s amikkel a k´vetkezû ¢vekben szinte
hiÀbavalÂan k¡zd´tt a kultÃrpolitikai vezet¢s. Ezek k´z¡l a legfontosabb az irodalom
rendkÁv¡l gyenge szÁnvonala volt. A kÀdÀrizmus viszolygott minden sz¢lsûs¢gtûl, min-
denben a megbÁzhatÂ k´z¢pmezûnyt tÀmogatta.19 Ez¢rt ahogyan a R¢vai-f¢le kultÃr-
politika mindv¢gig Àrny¢kk¢nt vitte magÀval a (sz¢lsûs¢ges) sematizmust, Ãgy k´vette
a korai kÀdÀrista irodalmi ¢letet a sz¡rkes¢g, az unalom ¢s a dilettantizmus. A korÀb-
ban jelentûs szerepet jÀtszott ÁrÂk hallgattak, az Ãjak m¢g nem szÂlaltak meg, ¢s ebbe
az ¡resen maradt t¢rbe nyomultak be a k´zepes tehets¢gü kommunistÀk, erûs
àlobbytÊ alkotva a k´nyvkiadÀsban. A politikai vezet¢s eleinte hatÀrozottan, k¢sûbb
mÀr n¢mi neh¢zked¢si nyomat¢kkal tÀmogatta ezt a folyamatot, t´bbek k´z´tt azzal
is, hogy minden mÀs ÁrÂi csoportot felszÀmolt, az akkori szÂhasznÀlattal differenciÀlt.
Mert ez volt a legfûbb elv. Elûsz´r Ág¢rget¢ssel, fenyeget¢ssel, kifÀrasztÀssal a v¢gsûkig
megosztani az eszmei k´z´ss¢geket, majd sz¢tes¢s¡k utÀn folyamatos bûvÁt¢ssel, vagyis
egyenk¢nt-egy¢nenk¢nt visszaengedni az ÁrÂkat a temperÀlt irodalmi ¢letbe, amely a
markÀns irodalmi-politikai csoportoknak mÀr az eml¢k¢t sem hordozta magÀban.
Gondot ebben a mozgÀs n¢lk¡li irodalmi l¢tez¢sben m¢g leginkÀbb az jelentett, hogy
milyen elfoglaltsÀgot talÀljanak azoknak a radikÀlis fiatal ÁrÂknak, k´ltûknek, akik
egyelûre csak reprezentatÁv antolÂgiÀkban szerepeltek, s akik nyÁltan a korÀbbi der¢k-
had szerep¢re pÀlyÀztak. Nem ¢rtett¢k, mi¢rt ne lehetn¢nek ûk is fûÀllÀsÃ, hivatalos
ÁrÂk, ¢s egyÀltalÀn: forradalmi lend¡let¡kkel a mindenÀron konszolidÀlni akarÂ kÀ-
dÀrizmusban nemigen tudtak mit kezdeni. A fesz¡lts¢gek enyhÁt¢s¢re a Magvetû so-
rozatot indÁtott szÀmukra, Ãj folyÂiratot is Ág¢rtek nekik, ¢s azt, hogy a FûvÀrosi Ta-
nÀcs, illetve az OTP bevonÀsÀval igyekeznek megoldani lakÀsprobl¢mÀikat.20

Darvas a referÀtuma v¢g¢n egy¢bk¢nt is figyelmeztette a jelen l¢vû ÁrÂkat: az ÁrÂ-
sz´vets¢g ¢s ezzel egy¡tt az ÁrÂk tÀrsadalmi szerepe alapvetûen megvÀltozott. àV¢gezet¡l
fontosnak tartjuk arrÂl is szÂt ejteni, hogy a megvÀltozott tÀrsadalomban sok szempontbÂl Ãj ÁrÂi
magatartÀsra van sz¡ks¢g. Az ÁrÂ nem vezetûje, hanem szolgÀlÂja a n¢pnek.Ê21
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Intermezzo
Az irodalom k´r¡l megvÀltozott politikai viszonyokrÂl szÂlt a Politikai BizottsÀg 1960.
december 20-i ¡l¢se is, amely a kritika probl¢mÀit tÀrgyalta. Az esem¢ny intermezzo
volt az irodalom ¢let¢ben ¢ppÃgy, mint a vezetû test¡let¢ben. Nem hozott Ãjat, csak
az alakulÂban l¢vû elvek f¢lre¢rthetetlen megerûsÁt¢s¢t jelentette azok szÀmÀra, akik
m¢g bizonytalanok voltak az irodalom irÀnyÁtÀsÀnak mÂdszereit illetûen. Ezen az ¡l¢-
sen KÀdÀr Ãjra elmondta, hogy ahol az eszmei meggyûz¢s nem el¢g, ott az adminiszt-
ratÁv ¢s p¢nz¡gyi eszk´z´ket kell alkalmazni. Az irodalmi kritikÀval kapcsolatban ez
annyit jelent, hogy anyagi szempontbÂl elsû a kiadÂi, vagyis a lektori kritika, a nyil-
vÀnossÀg szempontjÀbÂl pedig a napisajtÂ. Az irodalmi lapok csak ezek utÀn k´vet-
keznek. à[...] mük´dj¢k jobban a kiadÂi kritika ¢s ne adjon le olyan dolgokat, ami nem ¢rdemli
meg a nyomdafest¢ket, vagy a rÀdiÂt, vagy a szÁnhÀzat. [...] FodorrÂl pl. el lehet mondani, hogy
tisztess¢ges ember ¢s k´ltû, de az isten Àldja meg, ha akkordba Árja az ¢rthetetlen baromsÀgokat,
ne adjuk ki. Hogyan van ez? Belû az ablakon egy verset, elkapjÀk, ¢s mÀr megy is a nyomdÀba?
Nem is szabad megn¢zni? [...] Szerintem elsû a napilap, a rÀdiÂ, a szÁnpad, mÀsodik az irodalmi
folyÂirat. Ott mÀr nem bÀnom, akÀrmit nyomnak ki. Ez a mi pÀrtunk ÀltalÀnos harcÀt nem na-
gyon zavarja, de ami a napilapokban, rÀdiÂban jelenik meg, az k´zvetlen¡l hat tÀrsadalmi ¢le-
t¡nkre, ¢s visszahat a politikai harcra.Ê22

KÀdÀr ÀltalÀban is sokallta, hogy a kulturÀlis vezet¢s tÃlm¢retezte az irodalmi kri-
tika jelentûs¢g¢t. V¢lem¢nye szerint ez nem olyan dolog, mint a n¢piekrûl szÂlÂ Àl-
lÀsfoglalÀs, amit ajÀnlatos volt sz¢les k´rben megvitatni, ebben a k¢rd¢sben az elm¢leti
munkak´z´ss¢gnek ¢s az APO-nak kell megfogalmaznia egy ÀllÀspontot. àAzt mondjÀk,
megszervezz¡k az orszÀgos vitÀt. [...] H¢tszÀm, hÂnapszÀm talÀlkozni fogunk ezzel az ÃjsÀgban
is. Nem kell ez. Semmif¢le orszÀgos vitÀt nem ajÀnlok. Nem olyan k¢rd¢s ez, hogy ebben a leg-
sz¢lesebb k´zv¢lem¢nyt csatasorba kellene ÀllÁtani, ennek irodalompolitikai k´rben kell mozognia.
TalÀn a nagy napilapok egy-k¢t cikkben foglaljanak ÀllÀst, ¢s ez el¢g. [...] Tudniillik semmif¢le
´sszn¢pi ¢rdek nem füzûdik ahhoz, hogy a legk´zelebbi 6 hÂnapban az orszÀg irodalmi k¢rd¢sekkel
foglalkozz¢k.Ê

KÀdÀr felszÂlalÀsa vilÀgosan jelzi, hogy az irodalom valÂban elvesztette korÀbban
kiemelt jelentûs¢gü ideolÂgiai szerep¢t, ¢s ekkorra mÀr politikai jelentûs¢ge is hÀtt¢r-
be szorult. A pÀrt fûtitkÀra az Àllami ¢s pÀrtapparÀtus embereire bÁzta a politikÀt k´z-
vetlen¡l nem ¢rintû r¢szletk¢rd¢sek kidolgozÀsÀt. °ppen ez¢rt a szanÀlÀsnak ebben a
szakaszÀban nem is ¢rtette, hogyan ker¡lt ez a t¢ma a test¡let el¢: àMi felvett¡k ezt a
k¢rd¢st a munkaterv¡nkbe, ¢s most ´nkritikusan megmondom, hiba volt ezt ide felvenni. Nem
az¢rt, mert ez nem ¢rdemli meg, hogy egy kicsit tÀrgyalgassuk, de nem jÂ ́ sszehÀzasÁtani a Politikai
BizottsÀgot ezzel az okmÀnnyal. [...] MarosÀn elvtÀrs bizonyos k´nyvekre utalt, amiket olvasott,
de k´zt¡nk nagyon kev¢s az irodalomkritikus. Ezt meg kell mondani ûszint¢n ä ezt maguk is
tudjÀk. Hogyan tudjuk mi ezt szentesÁteni?Ê HasonlÂan nyilatkozott KÀdÀr azon az 1959.
Àprilisi ¡l¢sen, ahol t´bbek k´z´tt az ÁrÂsz´vets¢g alapszabÀlyÀt tÀrgyaltÀk. Nem jÀrult
hozzÀ, hogy az alapszabÀlyt k´zvetlen¡l a PB hagyja jÂvÀ. àEz azt jelenti, hogy Àt van
hÀrÁtva a PB-ra a felelûss¢g, pedig vannak a ter¡letnek felelûsei, a miniszt¢rium ¢s az illet¢kes
osztÀly. Vel¡nk elveket hagyassanak jÂvÀ, ¢s ne sz´veget.Ê

KÀdÀr ellentmondÀst nem türûen tartotta fenn magÀnak a legfontosabb politikai
d´nt¢sek jogÀt, de a megvalÂsÁtÀst mÀr àszakemberekreÊ bÁzta. A sokszor rendkÁv¡l
egyszerüen, szinte primitÁven megfogalmazott elvek, trendek Àt¡ltet¢se a gyakorlatba:
a tagolÀs, a differenciÀlÀs, a strukturÀlÀs ¢s az Àtt¢telek kialakÁtÀsa a àmunkÀjÀt mÀr szinte
¢lethivatÀs-szerüen v¢gzûÊ apparÀtus dolga volt. A kettû: a primitÁv ¢s a strukturÀlt kÀ-
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dÀrista gondolkodÀs meglepûen kompatÁbilis volt egymÀssal. °ppen ez¢rt KÀdÀr leg-
t´bbsz´r nem l¢pte tÃl uralkodÂi-politikusi kompetenciÀjÀt, s talÀn emiatt is tudott
oly sokÀig viszonylag b¢k¢s keretek k´z´tt kormÀnyozni.23

Modernizmus ¢s t´megkultÃra
Az ÁrÂsz´vets¢g k´vetkezû k´zgyül¢s¢t 1962 mÀjusÀban tartottÀk. A k¢t k´zgyül¢s k´-
z´tt eltelt idûben a kommunista diktatÃra szanÀlÀsa a v¢g¢hez k´zeledett, s ezzel egy-
szersmind a kÀdÀrizmus visszahelyezkedett az idûbe, azaz kezdett szinkronba ker¡lni
a k´r¡l´tte ÀllandÂan vÀltozÂ k¡lvilÀggal. A SztÀlin halÀla utÀn megindult enyh¡l¢si
folyamat ¢s a b¢k¢s egymÀs mellett ¢l¢s politikÀja n¢mik¢pp ÀtalakÁtotta a kommunista
kulturÀlis ideolÂgiÀt ¢s a k¢t vilÀgrendszer k´zti kapcsolatokat is, s ennek begyürüzû
hatÀsait a konszolidÀlt viszonyok k´z´tt mÀr nem kellett olyan szigorÃan feltartÂztatni.
A kultÃrpolitikai vezet¢s hirdette ugyan, hogy az ideolÂgiÀban ¢s a müv¢szetben nincs
koegzisztencia, a hatvanas ¢vek elej¢tûl lassank¢nt m¢giscsak beÀramlottak Keletrûl ¢s
NyugatrÂl azok a szellemi Àramlatok, amelyek Ãjfajta kihÁvÀsokat hoztak: ¢s nemcsak
a mozdulatlansÀgra berendezkedett kultÃrpolitikai gondolkodÀs szÀmÀra, de az alko-
tÂk szÀmÀra is.

Elûsz´r a szocialista realizmus dogmatikus fogalmÀt kezdt¢k ki azok az iroda-
lomelm¢leti vitÀk, amelyek a SzovjetuniÂban a XX. kongresszus utÀn kezdûdtek, s
amelyek hatÀsa itthon is ¢rzûd´tt mÀr az 1956-os k´zgyül¢st megelûzû elm¢leti en-
gedm¢nyekben, de a forradalom utÀni ÀllÀsfoglalÀsokban is. Az ideolÂgiai-elm¢leti Àt-
¢rt¢kel¢s k´vetkezm¢nyek¢nt kezdtek megjelenni a hazai k´nyvkiadÀsban a nyugati
kultÃrÀnak azok a müvei, amiket korÀbban dekadensnek minûsÁtettek. A lelkesed¢stûl
vez¢relve pedig megjelentek az elsû hazai epigonok is. S mÁg a modernizmus ¢s nyo-
mÀban a polgÀri eszt¢tikÀk elsûsorban a hatalomnak okoztak gondot, a t´megfogyasz-
tÀst mindig szem elûtt tartÂ kÀdÀrizmusban a m¢rs¢kelten tÀmogatott t´megkultÃra
magÀnak a àmagasÊ irodalomnak jelentett konkurenciÀt.24

A modernizmus fel¢led¢se nyomÀn alig ¢rz¢kelhetû hangsÃlyeltolÂdÀs ment v¢gbe
az irodalmi csoportok k´z´tt is. MÁg az 1959-es k´zgyül¢st megelûzûen Darvas a pol-
gÀri ÁrÂk fokozottabb jelenl¢t¢t az irodalmi ¢letben sz¡ks¢ges korrekciÂnak tartotta
àaz elmÃlt ¢vek szükkeblüs¢g¢vel szembenÊ, Kiss IstvÀn egy 1960 mÀrciusÀban k¢sz¡lt fel-
jegyz¢sben mÀr riasztÂnak talÀlta a polgÀriak megn´vekedett befolyÀsÀt. à[...] az írÂ-
sz´vets¢g vezetûi szerint az ellenforradalom utÀn olyan helyzet alakult ki, hogy a n¢piesek hÀtt¢rbe
szorultak az ellenforradalom idej¢n tanÃsÁtott magatartÀsuk ¢s a pÀrtdokumentum megjelen¢se
folytÀn. Ugyanakkor az olyan polgÀri ÁrÂk, akik nem kompromittÀltÀk magukat, mert nem is volt
mit elÀrulniok, hiszen sohasem voltak kommunistÀk ä elût¢rbe ker¡ltek a k´nyvkiadÀsban ¢s az
irodalmi lapokban is. [...] A Sz´vets¢g azt javasolja, hogy ezeket szorÁtsuk hÀtt¢rbe, fogjanak
´ssze a kommunista ÁrÂk ¢s kritikusok ennek ¢rdek¢ben, ¢s inkÀbb adjuk ki a n¢piesek haladÂ
müveit.Ê25

A k¡lsû hatÀsok feltün¢s¢vel pÀrhuzamosan ugyanakkor jelentkeztek mÀr a kÀdÀri
szanÀlÀs ¢s az irodalompolitika immanens probl¢mÀi is. A politikai akarattal felÀllÁtott
ÁrÂsz´vets¢g mint valami Patyomkin-¢pÁtm¢ny takarta el az irodalom n¢lk¡l maradt
irodalompolitikÀt. A sz´vets¢gben t´bbs¢gben voltak a kommunistÀk, de a normÀlis
mük´d¢shez szinte semmif¢le jogot nem kaptak, ez¢rt ¢rdemi munkÀt nem is v¢gez-
hettek. A szervezetbûl az ÁrÂk nagy t´bbs¢ge kiszorult; s hogy nem is vÀgytak oda be-
ker¡lni, az mutatta, hogy az alapÁtÂ k´zgyül¢s utÀn a kultÃrpolitikai vezet¢s hiÀba vÀr-
ta a kÁv¡lrekedtek jelentkez¢s¢t, azok nem tolongtak a tagk´nyvek¢rt. Az 1962-es k´z-
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gyül¢s elûtt ez¢rt n¢hÀnyukat lev¢lben ¢rtesÁtett¢k, hogy fel vannak v¢ve.26 Hivatalos
irodalmi ¢let nem volt, Àm ¢lt most is, mint az ´tvenes ¢vek sorÀn mindv¢gig, az iro-
dalom mÀsodik nyilvÀnossÀga. De a vÀltozÂ vilÀgot jÂl ¢rz¢keltetû k¡l´nbs¢g volt, hogy
a RÀkosi-diktatÃrÀban àÁrÂfejedelmekÊ (Illy¢s, Veres, D¢ry) uraltÀk centrumk¢nt az
irodalmi nyilvÀnossÀgot, most pedig szem¢lytelenebb¡l, a fûvÀros müv¢szeti k´z¢let¢-
nek k¡l´nb´zû csoportjai. Errûl panaszkodott egy 1961 v¢g¢n k¢sz¡lt feljegyz¢s: àAz
írÂsz´vets¢g nem tudta megfelelûen bet´lteni a maga k´zv¢lem¢ny-formÀlÂ szerep¢t. Az irodalmi
¢letre, fûleg Budapesten, valÂsÀgos lelki terrort gyakorol egy szük polgÀri sznob Ïk´zv¢lem¢nyÎ,
s ezzel szemben nincs olyan szervezett szocialista k´zv¢lem¢ny¡nk, amely hallatja a hangjÀt ¢s
helyes irÀnyban tudja ´szt´n´zni az ÁrÂkat.Ê27

Az irodalmi müvek sz¢lsûs¢gektûl mentes k´z¢pszÁnvonala ÀllandÂsult, ami ä ha-
sonlÂan az 1949ä51-ben virÀgzÂ sematizmus normatÁv funkciÂjÀhoz ä a politikai sta-
bilitÀs szempontjÀbÂl sz¡ks¢ges volt, de nem volt mÀr el¢gs¢ges mint irodalom. A m¢r-
ce emel¢s¢re pedig nem sok es¢ly mutatkozott, mert a nem kommunista ÁrÂcsopor-
tokkal nem tudtak megegyezni: az idûsebb nemzed¢k elfordult a tÀrsadalmi, k´z¢leti
t¢mÀktÂl, a fiatalabbak pedig tÀvol tartottÀk magukat a hivatalos irodalmi fÂrumoktÂl,
¢s àkÀv¢hÀzi ¢letet ¢ltekÊ. A b´rt´nbûl nemr¢g szabadult ÁrÂk (D¢ry, HÀy) ÁrÀsait ¢s ma-
gatartÀsÀt viszont a hatalom nem talÀlta megfelelûnek, ez¢rt ûk tovÀbbra is csak for-
dÁtÀsokbÂl ¢lhettek.28

A kommunista diktatÃra biedermeier korszaka
A kultÃrpolitika vezetûi ¢s a PB egyes tagjai aggÂdva figyelt¢k mind a belsû gondokat,
mind az erjesztû, bomlasztÂ k¡lsû hatÀsokat. KÀdÀr viszont Ãgy ¢rezte: kezd szinkron-
ba ker¡lni ezekkel a folyamatokkal. Az ÁrÂsz´vets¢gi k´zgyül¢s referÀtumÀt tÀrgyalÂ
PB-¡l¢sen kifejtette, hogy (a sztÀlinizmuskritikÀt megerûsÁtû XXII. kongresszus utÀn)
a k´zgyül¢s megtartÀsÀhoz rendkÁv¡l kedvezû a k¡l- ¢s belpolitikai helyzet; alkalmas
arra, hogy a magyar irodalom irÀnyz¢kÀt jÂ irÀnyba ÀllÁtsÀk be. A szanÀlÀst majdnem
befejezettnek tekintette; kezdet¢t vehette a konszolidÀlt mük´d¢s.

Ennek megfelelûen KÀdÀr mÀr a mük´dû àminûs¢gi demokrÀciaÊ ¢rzet¢t akarta kel-
teni. UtasÁtotta embereit, hogy a korÀbbi szokÀsokkal ellent¢tben a k´zgyül¢s elûtt osz-
szÀk ki a referÀtumot, elûsz´r a kommunistÀknak, majd a t´bbi r¢sztvevûnek is, hogy
à¢rdemi vitaÊ alakulhasson ki. àJ´jjenek ´ssze, mondjÀk el a v¢lem¢ny¡ket, ¢s akkor kicsit az û
t¢zis¡k is lesz, ¢s annak szellem¢ben k¢sz¡lnek. [...] Most valahÀny elvtÀrs, aki ezzel szinte ¢let-
hivatÀs-szerüen foglalkozik, tegyen f¢lre minden mÀs isten-nyilÀt, ami van ä b¢kebizottsÀgi ¡l¢-
seket stb. ä, ¢s ezzel foglalkozz¢k, ¢s gyorsan hozzÀk ´ssze a t¢ziseket. [...] A demokratizmushoz
az is hozzÀtartozik, hogy k¢t nappal elûbb az emberek markÀba nyomjuk, mirûl lesz szÂ.Ê29

A sz´vets¢gi tagsÀg k¢rd¢s¢ben is Ãj politikÀt javasolt. OldjÀk fel az àembargÂtÊ,
sz¡ntess¢k meg az ÁrÂsz´vets¢g feltünûen kizÀrÂ politikai jelleg¢t, ezÀltal illessz¢k be
v¢gleg a konszolidÀciÂs l¢t keretei k´z¢. àMegalakult ez a sz´vets¢g. Hogyan alakult meg?
Maguk tudjÀk, hogyan alakult meg! Nem lehet, hogy ne legyen írÂsz´vets¢g! Nek¡nk se kellett
¢s az ÁrÂknak se ä m¢gis megalakult. [...] viszont aki ÁrÂ ¢l MagyarorszÀgon ¢s Ár vagy Árni akar,
annak tagjÀnak kell lennie az ÁrÂsz´vets¢gnek, m¢g ha b´rt´nben volt is, vagy m¢g ha emigrÀ-
ciÂban volt is. [...] TudjÀk, hogy mi ÀltalÀban nem udvarlunk az ÁrÂknak. A helyzet azonban
vÀltozott, ¢s az ¢letnek megvannak a maga t´rv¢nyei. [...] °s felmer¡lhet az a krisztusi p¢lda,
hogy egy elveszett bÀrÀny mi¢rt kedvesebb, mint az a 99, aki el se veszett.Ê

Ezen az ¡l¢sen is elÀrulta, hogy hatÀrozott politikai akarata mellett olykor milyen
gyenge volt a helyismerete, mert p¢ldak¢nt HorvÀth MihÀlyt mondott HorvÀth B¢la
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helyett. A àszakemberekÊ tapintatosan kijavÁtottÀk.30 Mint ahogy korrigÀltÀk a stÁlus-
rÂl alkotott nem tÃl meggyûzû ¢rvel¢s¢t is. àNem szÁvesen leplezem le magam, de Ãgy vagyok
ezzel: nekem mindegy, hogy zongorÀn vagy cimbalmon, csak az ¢n nÂtÀmat jÀtsszÀk. Nekem el-
sûk¢nt az a l¢nyeg, hogy a k¡l´nb´zû stÁlusokkal a szocializmus ¡gy¢t akarjÀk-e szolgÀlni. Hogy
ezt hatsz´gletü emberfejjel fejezi-e ki vagy harmÂniÀval, az teljesen mindegy, az elsûrendü, hogy
a szocialista forradalom ¡gy¢t akarja-e szolgÀlni ¢s kifejez¢sre juttatni.Ê

Az ÁrÂsz´vets¢g jelen l¢vû fûtitkÀra, Dobozy attÂl tartott, hogy ez a meglehetûsen
k´rvonalazatlan megjegyz¢s biztatÀst ad majd nemcsak a formai ÃjÁtÂknak, hanem
annak a szÁntelen irodalmi masszÀnak is, ami a kÀdÀrista irodalmat ekkoriban alap-
vetûen jellemezte. Ez¢rt figyelmeztette KÀdÀrt arra, hogy az talÀn neki sem mindegy,
hogy hamisan jÀtsszÀk-e a nÂtÀjÀt. Dobozy szerint ki kell mondani a k´zgyül¢sen, hogy
a müv¢szi m¢rce fontos.

KÀdÀr nem zavartatta magÀt. Term¢szetesnek tartotta, hogy a r¢szleteket nem, csak
a trendeket kell biztosan tudnia. °s abban, Ãgy tünt, biztos volt, hogy a diktatÃra sza-
nÀlÀsÀnak befejezt¢vel v¢gre az irodalmat is behÂdolÀsra k¢nyszerÁtheti. àEgy¢bk¢nt ¢n
mÀr r¢gen mondtam, lesz magyar irodalom, mert olyan lakodalom m¢g nem volt, ahol volt meny-
asszony, volt vûleg¢ny, ennivalÂ, hozomÀny, ¢s zene nem volt. [...] Mi korÀbban is mondtuk, csak
a munkÀsok ¢rtsenek vel¡nk egyet ¢s a parasztok egy r¢sze, akkor majd jelentkeznek az ÁrÂk is,
ha viszont erûnket k¡l´n az ÁrÂkra fecs¢relj¡k, akkor sem lesznek mellett¡nk. Ha majd lÀtjÀk,
hogy a munkÀsok ¢s parasztok mellett¡nk lesznek, akkor ûk is odaÀllnak. [...] °rts¢k meg, hogy
a n¢pnek szÁvess¢get nem tehet senki a vilÀgon, csak nagyon nagy megtiszteltet¢st ¢rezhet, ha a
n¢p ¡gy¢t szolgÀlhatja! Ez kiv¢tel n¢lk¡l minden emberre ä az ÁrÂkra is ä vonatkozik. TehÀt nem
a nemzet tartozik neki k¢zcsÂkkal, mert û kegyes Árni valamit, hanem û csÂkolja meg a kez¢t, hogy
szolgÀlhatja a n¢pet.Ê

A k´zgyül¢st megtartottÀk 1962 szeptember¢ben. A hatalmi legitimitÀs szempont-
jÀbÂl is fontos ÁrÂk nem szÂlaltak meg, Ágy Illy¢s ¢s BenjÀmin, illetve az egykori de-
r¢khadhoz tartozÂ ¢s àa polgÀri irodalombÂl indulÂÊ SomlyÂ ¢s Devecseri sem. àNem je-
lentkeztek azok sem, akik ma is inkÀbb a k¡l´nb´zû polgÀri irÀnyzatok hÁvei. (SzabÂ Magda,
MÀndy IvÀn stb.)Ê31 Az esem¢nynek ez¢rt irodalmi jelentûs¢ge nem volt. Az ¢rt¢kelû
feljegyz¢st k¢szÁtû K´peczi B¢la ennek jellemz¢s¢re Palotai Borist id¢zte: a k´zgyül¢snek
jÂ àbiedermeier hangulataÊ volt. àT¢nyleg az volt ä Árta K´peczi ä, s ebben a hangulatban el-
mosÂdtak az ellent¢tek, irÀnyzati k¢rd¢sek, ¢rt¢kÁt¢letek stb. EgyszÂval semmi k¡l´n´sebb szellemi
izgalmat sem jelentett a k´zgyül¢s.Ê

A k´zgyül¢snek ¢ppen ez¢rt inkÀbb politikai jelentûs¢ge volt; ugyanÃgy a kÀdÀri
konszolidÀlt mük´d¢s kezdet¢t jelezte, mint ahogy az ÁrÂsz´vets¢gi pÀrtszervezet 1962-
es ÃjjÀalakÁtÀsa is. A szeptember 17-i elsû taggyül¢sen jelenl¢vûk azt vÀrtÀk, hogy a pÀrt-
titkÀr TÂth Dezsû elemzi az MSZMP ¢v v¢g¢n megtartandÂ VIII. kongresszusÀnak
t¢ziseit is. De erre nem ker¡lt sor. TÂth Dezsû nem akart belebonyolÂdni a szem¢lyi
kultusz ¢s a koncepciÂs perek bÁrÀlatÀba, ez¢rt nem emlegette a kongresszusi t¢ziseket.
Pedig KÀdÀrt ez mÀr nemigen zavarta volna. A jelenl¢vûk a t¢zisekre hivatkozva m¢l-
tattÀk a pÀrt v¢gleges ¢s nyilvÀnosan is deklarÀlt elhatÀrolÂdÀsÀt a RÀkosi-korszaktÂl, s ez¢rt
¢ltett¢k KÀdÀrt. Darvas ezzel ´sszef¡gg¢sben Ãgy ¢rt¢kelte, hogy a k´zelgû kong-
resszus t¢zisei a balos kommunistÀkat arra intik: vizsgÀljÀk fel¡l ortodox ÀllÀspontju-
kat. A taggyül¢s r¢sztvevûi az eg¢sz korÀbbi sz´vets¢gi ¢s n¢pfrontpolitika szabotÀlÀsÀt
a moszkvai perek ¢s RÀkosi¢k szÀmlÀjÀra ÁrtÀk, s azt rem¢lt¢k, hogy ezt fel¡lbÁrÀlva
talÀn valamik¢pp rehabilitÀlni lehet majd a szociÀldemokratÀkat, ¢s kapcsolatot lehet
teremteni a haladÂ nyugati kultÃrÀval is, egy àegys¢ges vilÀgkultÃraÊ ¢rdek¢ben.
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Ezek az esem¢nyek is jelezt¢k, hogy a kÀdÀrizmus az MSZMP VIII. kongresszusÀval
Ãj szakaszÀhoz ¢rkezett, amely ä korlÀtozott jelent¢ssel ugyan, de ä koronÀzÀsi aktus-
hoz volt hasonlÂ. A szanÀlÀs utÀn kezdet¢t vette a konszolidÀlt uralkodÀs.
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Jegyzetek

1. A korai kÀdÀrizmus politikai folyamatainak
megnevez¢s¢re a kÀdÀrista konszolidÀciÂ, illet-
ve az ellenkezû elûjelü restaurÀciÂ helyett sze-
rencs¢sebbnek tartanÀm a szanÀlÀs elnevez¢st,
mivel t´bbr¢tegü jelent¢s kifejez¢s¢re alkal-
mas, ¢s a folyamat l¢nyeg¢t pontosabban Árja
le. A àkonszolidÀciÂÊ elfedi a korÀbbi rendszer
teljes csûdj¢t, ¢s nem ¢rz¢kelteti azt sem, hogy
az uralom megszilÀrdÁtÀsÀhoz a legdrasztiku-
sabb eszk´z´ktûl sem riadtak vissza. Ugyanak-
kor az 1956 utÀni politikai garnitÃra magÀt a
klasszikus sztÀlinista diktatÃrÀt ¢s annak hazai
megfelelûj¢t, a RÀkosi-rendszert nem ÀllÁtotta
vissza, mert nem ez volt a c¢lja, tehÀt nem is
restaurÀlta azt. Elsûrendü fontossÀgÃnak tar-
totta viszont, hogy a totÀlisan csûdbe ment
kommunista uralmat mük´dûk¢pes formÀban Ãjra-
teremtse, ¢s mük´d¢s¢t nagyobb megrÀzkÂd-
tatÀs n¢lk¡l hosszÃ tÀvon biztosÁtsa, vagyis sza-
nÀlja.
2. KIDOLGOZANDñ T°TELEK A KORMçNYPROG-
RAM IRODALMI °S MþV°SZETI R°SZ°HEZ. Ma-
gyar OrszÀgos Lev¢ltÀr MDPäMSZMP Iratok
osztÀlya (MOL MDPäMSZMP IrO) 288.f.33/
1957/2.û.e.
3. Az Irodalmi TanÀcs a Müvelûd¢si Miniszt¢-
rium tanÀcsadÂ test¡lete volt. Mük´d´tt
ugyanakkor a miniszt¢riumon bel¡l egy Iro-
dalmi OsztÀly is, hasonlÂan kev¢s jogk´rrel.
Az irÀnyÁtÀs ebben az idûben a legfelsû szintü
politikai vezet¢s kez¢ben volt.
 Az 1957-es ¢vrûl ¢s az Irodalmi TanÀcs mü-
k´d¢s¢rûl: Standeisky °va: BELET¹RýD°S °S
ALKALMAZKODçS. A HATALOM °S AZ íRñK ä AZ
1956-OS INT°ZET °VK¹NYVE. Bp., 1995.
4. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKçSPçRT DO-
KUMENTUMAI 1956ä1962. Kossuth K´nyvki-
adÂ, 1964. ä A PB-¡l¢s jegyzûk´nyve megta-
lÀlhatÂ: MOL MDPäMSZMP IrO 288.f.5.cs.
38.û.e.

Irodalmi platform 1948 Âta csak egyszer je-
lent meg: 1954. mÀrcius 15-¢n szerkesztûs¢gi

cikk¢nt a Szabad N¢pben AZ öJ MAGYAR IRODA-
LOM EGYES K°RD°SEIRýL cÁmmel. A sz´veg
1953 ûsz¢tûl t´bb vÀltozatban k¢sz¡lt el, kon-
cepciÂja folyamatosan vÀltozott. Figyelem-
re m¢ltÂ, hogy minden nyilvÀnosan megje-
lent platformbÂl, Ágy ebbûl is, hiÀnyzik a t´r-
t¢neti-analitikus r¢sz, amely r¢szletesen ¢s
t´bb¢-kev¢sb¢ reÀlisan elemzi az irodalmi cso-
portok ¢s a politikai hatalom viszonyÀt. Ez
megmaradt ä v¢ln¢nk ä belsû hasznÀlatra, pri-
vÀt okulÀsra.
5. Az ENSZ-jelent¢s elleni tiltakozÀsrÂl: PÂr
EditäCseh Gergû: AZ ENSZ °S MAGYAROR-
SZçG, 1957. TÀrsadalmi Szemle, 1995/5. A Kor-
tÀrs-beli nyilatkozatrÂl: Standeisky °va i. m.
6. A politikai vezet¢s nem kis el¢gedetlens¢g¢-
re a forradalomtÂl a hat ÁrÂ nem hatÀrolta el
magÀt el¢g hatÀrozottan. El¢gedetlens¢g¡ket
m¢gis alÀrendelt¢k annak a politikai megfon-
tolÀsnak, amely ebben az idûben a bûv¡lû
megjelen¢si lehetûs¢geket akarta demonstrÀl-
ni. Nehezen megvÀlaszolhatÂ k¢rd¢s ugyan-
akkor az, hogy mi¢rt nevezt¢k a legnagyobb,
a toleranciÀt reprezentÀlÂ folyÂiratot KortÀrs-
nak, elsû szÀmÀban KassÀk ÁrÀsÀval, amikor
mindenki tudta, hogy a koalÁciÂs idûszakban
KassÀk szerkesztett ezzel a n¢vvel lapot. (Ha-
sonlÂan meglepû, hogy mi¢rt ragaszkodott
KÀdÀr ahhoz, hogy a N¢pakaratot, a szakszer-
vezetek lapjÀt, a szociÀldemokrata N¢pszava
utÀn keresztelj¢k el.)

A KortÀrs szeptemberi megjelen¢s¢ig csak a
mÀrciusban indult °let ¢s Irodalom ¢s a Nagyvi-
lÀg mük´d¢s¢t enged¢lyezt¢k. A KortÀrssal egy
idûben jelent meg a szegedi TiszatÀj is, elsû-
k¢nt a vid¢ki folyÂiratok k´z¡l. KÀdÀr-kor-
szakbeli t´rt¢net¢rûl: Varga P¢ter: A TISZATçJ
T¹RT°NETE 1956ä1989. K¢zirat, megjelenik a
MÃltunkban.
7. InterjÃ BenjÀmin LÀszlÂval, k¢szÁtette:
Pacsek JÂzsefn¢, Petûfi Irodalmi MÃzeum
HangtÀra.
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8. A felismer¢s nem volt Ãj; a t´rt¢neti ¢rt¢ke-
l¢s egyik megfogalmazÂja, KirÀly IstvÀn is-
merte ezeket a t¢teleket azokbÂl a platform-
tervezetekbûl, amelyeket 1953 ûsz¢n, 1954 ta-
vaszÀn k¢szÁtettek a pluralizmus lÀthatÂ jelei-
tûl megriadt kultÃrpolitikusok. OktÂber 30-i
vÀltozat: à[...] az ellens¢ges irÀnyzatokat elhallgat-
tuk ¢s nem legyûzt¡k [...]Ê 1954. februÀr 1-jei vÀl-
tozat: àA helyes az lett volna, ha nem egyszerüen
adminisztratÁv Ãton, hanem elsûsorban ideolÂgiai
eszk´z´kkel l¢pt¡nk volna fel ezekkel az ÁrÂkkal
szemben, pontosabban: ezeknek az ÁrÂknak a meg-
nyer¢s¢¢rt, ¢s biztosÁtva szÀmukra bizonyos megjele-
n¢si lehetûs¢get, megprÂbÀltuk volna ûket a mi olda-
lunkra Àthozni.Ê

K¢rd¢s persze, hogyan lehetett volna az el-
lenfeleket megtartva legyûzni. TalÀn kimon-
datlanul a tÀbor mÀs orszÀgaiban mük´dû Àl-
t´bbpÀrtrendszer semlegesÁtû mechanizmu-
sÀra gondoltak. ValÂszÁnüleg erre utalt PÀndi
PÀl is, amikor 1957-es tervezet¢ben a korÀbbi
irodalmi ellenz¢k szÀjÀba adja ezt a megol-
dÀst: àA probl¢ma k´r¡lbel¡l ez volt: ha a pÀrt po-
litikÀja helytelen¡l jÀrt el a fordulat ¢v¢ben, amikor
adminisztratÁve megsz¡ntette a k¡l´nb´zû demokra-
tikus pÀrtokat, s vel¡k egy¡tt azokat a sz¢pirodalmi
folyÂiratokat is, amelyek a politikai irÀnyzatokat
reprezentÀltÀk, akkor most (1956-ban) Ãjra teret
kell adni az eln¢mÁtott irÀnyzatoknak, legalÀbbis a
sz¢pirodalmi folyÂiratok erej¢ig.Ê (IRçNYZATOK A
SZOCIALISTA IRODALMON BELºL. MOL Acz¢l
Gy´rgy miniszterhelyettes iratai.)

Mivel MagyarorszÀgon a helyzet KÀdÀr JÀ-
nos megfogalmazÀsÀban àt´rt¢nelmileg Ãgy ala-
kultÊ, hogy a t´bbpÀrtrendszer nem maradt
fenn, a forradalom utÀn pedig visszaÀllÁtani
mÀr nem lehetett, Àlmük´d¢s¢nek hatÀsait a
kultÃrÀra nem lehetett kiprÂbÀlni. MÀs meg-
oldÀsokat kellett talÀlni az ellenfelek semlege-
sÁt¢s¢re.
9. Az Irodalmi TanÀcs 1959. februÀr 19-i jegy-
zûk´nyve a n¢pi ÁrÂkkal kapcsolatos ÀllÀspont
vitÀjÀrÂl: MOL Acz¢l Gy´rgy miniszterhelyet-
tes iratai ä A n¢piekrûl szÂlÂ hatÀrozat: A MA-
GYAR SZOCIALISTA MUNKçSPçRT HATçROZA-
TAI... ä A n¢pi ÁrÂi csoport reagÀlÀsa az ÀllÀs-
foglalÀsra: VçLASZ °VK¹NYV, 1989/1., Stan-
deisky °va: A N°PI íRñK °S A HATALOM, Hol-
mi, 1994/10.
10. MOL Acz¢l Gy´rgy miniszterhelyettes ira-
tai.
11. KÀdÀr gyakran elÀrulta tÀj¢kozatlansÀgÀt

szakmai k¢rd¢sekben. Ezen az ¡l¢sen is felszÂ-
lÁtotta az irodalmi ÀllÀsfoglalÀsok megfogal-
mazÂit, hogy tartÂzkodjanak az olyan àÃjÊ fo-
galmak àbedobÀsÀtÂlÊ, mint lÀzadÂk ¢s der¢k-
had. (OrbÀn LÀszlÂ megjegyezte, hogy az
utÂbbi irodalmi k´r´kben ismert fogalom
volt.) ValÂszÁnüleg magÀnak KÀdÀrnak a tÀj¢-
kozatlansÀga sz¡lte azt az elvi megfontolÀst is,
hogy idegen, àismeretlenÊ szavak ne ker¡lje-
nek a nyilatkozatokba. így p¢ldÀul azt javasol-
ta, hogy az 1953-as ¹rk¢ny-cikkre utalÂ vÀtesz
kifejez¢st mellûzz¢k. A praxishoz az¢rt ker¡lt
ideolÂgia is. àNek¡nk sz¡ks¢g¡nk van arra, hogy
tÀmogassanak minket a munkÀs- ¢s parasztemberek,
az egyszerübb ¢rtelmis¢giek, akik a vÀteszekkel nem
sokat foglalkoznak.Ê A PB 1958. december 16-i
¡l¢s¢nek jegyzûk´nyve. MOL MDP-MSZMP
IrO 288.f.5.cs.188.û.e.
12. Uo. A Politikai BizottsÀg tagjai megegyez-
tek abban, hogy a sz´vets¢get Ãgy kell helyre-
ÀllÁtani, hogy az àne jelentsen t´rt¢nelmi fordulÂtÊ.
Fock Jenû: àV¢lem¢nyem szerint szer¢nyebb¢ kell
tenni ezt a munkÀt, mert k¡l´nben az ÁrÂknÀl az el-
lenkezû hatÀst fogjuk el¢rni, mint amit akarunk, tÃl
nagy fiÃkkÀ avatjuk ûket az írÂsz´vets¢g megalaku-
lÀsa alkalmÀbÂl.Ê MÀsfelûl azt is tudtÀk, hogy az
alakulÂ tagsÀg l¢nyeg¢ben a huszon´t kom-
munista ÁrÂt t´m´rÁtû aktÁva k´r¢ fog szerve-
zûdni, ¢s Ãgy v¢lt¢k, ezek nem ¢rdemelnek
ekkora felhajtÀst. AprÂ Antal: à°n tisztelem ¢s
becs¡l´m a kommunista ÁrÂ elvtÀrsakat, egy r¢sze Ár-
ni is tud, de egy r¢sze abbÂl ¢l, hogy erûszakos, fell¢p
¢s hatszor kiadott kiadvÀnyait hetedszeri kiadÀsra is
kierûszakolja. [...] nem vagyok biztos abban, hogy
sz¡ks¢ges-e most ilyen nagy ¢rt¢kel¢ssel startolni az
írÂsz´vets¢g megalakulÀsa alkalmÀbÂl ennek az ÁrÂi
csoportnak, amely a magyar irodalomban sÃlyÀnÀl
fogva m¢g nem ¢rte el azt a tekint¢lyt, amit szeret-
n¢nk.Ê
13. A FELSZABADULçS UTçNI MAGYAR IRODA-
LOM N°HçNY K°RD°S°RýL, A MAGYAR SZOCIA-
LISTA MUNKçSPçRT HATçROZATAI...
14. MesterhÀzi Lajos elemz¢s¢t az 1956 utÀni
irodalmi viszonyokrÂl ¢s az irodalmi csopor-
tokrÂl k´zz¢tette: Cseh GergûäPÂr Edit, Kriti-
ka, 1993/8.
15. A PB 1959. Àprilis 1. jegyzûk´nyve: MOL
MDPäMSZMP IrO 288.f.5.cs.124.û.e. A to-
vÀbbi id¢zetek innen.
16. Jelent¢s az írÂsz´vets¢g ÃjjÀszervez¢s¢nek
elûk¢szÁt¢s¢rûl. MOL MDPäMSZMP IrO
288.f.5/1959.cs.137.û.e.
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17. Az Irodalmi OsztÀly 1959. II. f¢l¢vi mun-
katerve. MOL Acz¢l Gy´rgy miniszterhelyet-
tes iratai ä Az ÁrÂsz´vets¢g ÃjjÀszervez¢s¢rûl ¢s
a n¢pi ÁrÂkrÂl: Benkû P¢ter: AZ íRñSZ¹VETS°G
öJJçALAKULçSA °S A N°PI íRñK (1959). MÃl-
tunk, 1991/4.
18. A PB 1959. jÃnius 30-i jegyzûk´nyve.
MOL MDPäMSZMP IrO 288.f.5/1959.cs.
137.û.e.
19. A k´z¢pkÀderek megerûsÁt¢s¢nek koncep-
ciÂja korÀbbi keletü; az 1953-as fordulat utÀn
HorvÀth MÀrton hasonlÂ strat¢giÀt tartott vol-
na c¢lravezetûnek: àA maximalizmus megnyilvÀ-
nult a k´zepes tehets¢gü ÁrÂk rideg kezel¢s¢ben is, mi-
nimÀlisra cs´kkentette ÀltalÀban a megjelen¢si ¢s fej-
lûd¢si lehetûs¢geiket, ¢s n´velte az ellenÀllÀsukat a
pÀrttal szemben. [...] K¡l´n´sen alÀhÃzta ennek a
helytelens¢g¢t, hogy egyesek k´z¡l¡k komoly eredm¢-
nyeket ¢rtek el ¢ppen a legsz¢lesebb n¢pszerüs¢gnek
´rvendû müfajokban, mint a filmvÁgjÀt¢k, az ope-
rett, az ifjÃsÀgi irodalom [...]. A k´z¢pkÀder ÁrÂk el-
hanyagolÀsa szorosan ´sszef¡gg´tt e müfajok el-
hanyagolÀsÀval is, amelyek fejleszt¢s¢t arisztokra-
tikusan lebecs¡lt¡k.Ê 1953. ûszi tervezett´red¢k
az irodalmi platformhoz. MOL MDPäMSZMP
IrO 276.f.89.cs.405.û.e.
20. A differenciÀlÀs l¢nyeg¢t legjobban Ãgy ¢r-
z¢keltethetn¢nk, hogy ha a szalÀmitaktikÀrÂl
szÂlÂ ismert hasonlatot kiss¢ tovÀbbfejlesztve
azt mondanÀnk: a k¡l´nbs¢g a koalÁciÂs idû-
szakbÂl ismert kommunista taktika ¢s a KÀ-
dÀr-rendszer szanÀlÂ taktikÀja k´z´tt annyi,
mint a k¢ssel durvÀra vÀgott pÀrizsi ¢s a g¢p-
pel finomra szeletelt g¢psonka k´z´tt. Az
1948 elûtti kommunista politika es¢lytelen
szeletekre szabdalta fel az ellens¢ges politikai
erûket, a kÀdÀrista politika viszont arra t´re-
kedett, hogy a politikai csoportokat is ¢s a po-
tenciÀlisan politizÀlÂ tÀrsadalmat is fokozato-
san apolitikus egyedekre bontsa.
21. Az ÁrÂk anyagi helyzet¢nek megvÀltoztatÀ-
sa, a fûÀllÀsÃ ÁrÂi stÀtus megsz¡ntet¢se sem
volt Ãj ´tlet. 1955-ben mÀr k¢sz¡ltek errûl a
PB szÀmÀra tervezetek, de a k´r¡lm¢nyek, a
s¡rgûs politikai teendûk nem kedveztek a
strat¢giai jelentûs¢gü kivitelez¢snek.

A fiatal ÁrÂk egy¢bk¢nt megkaptÀk az Ág¢rt
folyÂiratot, 1961 mÀrciusÀban indult az öj
írÀs. ä AntolÂgiÀik korÀbban: TþZTçNC, ELý-
JçT°K, °BRED°S.
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22. A PB 1960. december 20-i jegyzûk´ny-
ve: MOL MDPäMSZMP IrO 288.f.5/1960.cs.
214.û.e. A tovÀbbi id¢zetek innen. ä KÀdÀr be-
sz¢d¢bûl hosszabb r¢szletet k´zz¢tett Herbai
IstvÀn a HistÂria 1995/3. szÀmÀban.
23. A àszakÊ-politikusi apparÀtus kialakÁtÀsÀ-
nak koncepciÂja ä mint mÀr emlÁtettem ä az
eg¢szen korai dokumentumokban is megta-
lÀlhatÂ: àA program csak a marxizmusäleninizmus
tudomÀnyÀnak alapjÀn ÀllÂ, szakmailag k¢pzett,
kulturÀlt Àllami szervezettel valÂsÁthatÂ meg. E ma-
gas k´vetelm¢ny sz¡ks¢gess¢ teszi egyr¢szt a minisz-
t¢rium ¢s a tanÀcsi dolgozÂk szakmai ¢s politikai
tovÀbbl¢p¢s¢t, mÀsr¢szt a szervezet stabilitÀsÀt,
megsz¡ntetve a kÀderek gyakori cser¢lget¢s¢t. El kell
¢rni, hogy a müvelûd¢s¡gy dolgozÂi ter¡let¡k´n
gy´keret verve, munkak´r¡ket ¢vek tapasztalatÀval
lÀssÀk el ¢s feladatukat ¢lethivatÀsnak tekintve,
ennek megfelelûen k¢pezz¢k magukat.Ê A kultu-
rÀlis program tervezete, 1957. oktÂber. MOL
MDPäMSZMP IrO 288.f.33/1957.cs.2.û.e.
24. A kultÃrpolitika ÀllÀspontja a moderniz-
mussal kapcsolatban a hatvanas ¢vek elej¢re
alakult ki. Ennek l¢nyege, hogy a nyugati mo-
dernizmus egy irÀnyzat volt, meghatÀrozott
formai jegyekkel ¢s egy¢rtelmü polgÀri szem-
l¢lettel ¢s ideolÂgiÀval. A moderns¢g mint Ãj-
szerüs¢g, mint a kultÃra legfrissebb, legter-
m¢kenyebb jelens¢ge viszont a szocialista mü-
v¢szetre ¢s irodalomra jellemzû. Igyekeztek
sz¢tvÀlasztani a moderns¢g ¢s a modern t´-
megkultÃra fogalmÀt is, az utÂbbitÂl pedig
gondos politikai elûvigyÀzatossÀggal elk¡l´nÁ-
teni a nagy¡zemi giccset. HangsÃlyoztÀk,
hogy a t´megtermel¢s a àmagasÊ kultÃra
probl¢mÀja, mÁg a giccs az àalacsony¢Ê. Min-
denk¢ppen elej¢t akartÀk venni annak, hogy
az ÁrÂk ä az ´tvenes ¢vekben megszokott mÂ-
don ä az Ãgynevezett k´nnyü müfajokat a
giccsel azonosÁtsÀk ¢s belelend¡ljenek a szÂra-
koztatÂ müfajok elleni tÀmadÀsba, hiszen a t´-
megszÂrakoztatÀs a kÀdÀri fogyasztÀs fontos
eleme volt. Ez¢rt aztÀn Acz¢l Gy´rgy meg is
v¢dte az igen n¢pszerü SzabÂ csalÀdot az ÁrÂi
kifogÀsokkal szemben. (Az ÁrÂsz´vets¢g kom-
munista aktÁvÀjÀnak ¡l¢se, 1962. mÀjus 10.
MOL MDPäMSZMP IrO 288.d.33.cs.10.û.e.)
25. Feljegyz¢s az ÁrÂsz´vets¢g eddigi munkÀ-
jÀrÂl, 1960. jÃnius 4. MOL MDPäMSZMP IrO
288.f.33.cs.36.û.e.
26. Id¢zett interjÃ BenjÀmin LÀszlÂval.
27. Elûterjeszt¢s a Magyar írÂk Sz´vets¢g¢-
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nek k´zgyül¢s¢rûl, 1961 (v¢g¢n). MOL MDPä
MSZMP IrO 288.f.33.cs.17.û.e.
28. àçllÀspontunk az volt, hogy egzisztenciÀlis lehe-
tûs¢geiket biztosÁtjuk, fordÁtÀsi megbÁzÀsokkal ¢s mÀs
mÂdon, eredeti ÁrÀsaikat azonban csak akkor adjuk
ki, ha tisztÀzzÀk ÀllÀspontjukat 1956-tal, illetve az
azÂta v¢gbement fejlûd¢ssel kapcsolatban. Nem gon-
doltunk nyilatkozatokra, hanem azt javasoltuk, hogy
sz¢pirodalmi munkÀikban fejts¢k ki n¢zeteiket. Az el-
mÃlt mÀsf¢l esztendûben ezek az ÁrÂk kÁs¢rleteket tet-
tek, hogy megfeleljenek ennek a kÁvÀnalomnak, de
ezek a prÂbÀlkozÀsok felemÀsak voltak, s Ãgy Át¢lt¡k
meg ûket, hogy nem teljesÁtik azt a k´vetelm¢nyt,
amely lehetûv¢ tenn¢ szÀmukra az irodalmi ¢letbe va-
lÂ visszat¢r¢st.Ê (K´peczi B¢la feljegyz¢se [n¢-
hÀny 1956-ban kompromittÀlt ÁrÂrÂl]. A fel-
jegyz¢sben megnevezett ÁrÂk: D¢ry Tibor,
HÀy Gyula, Zelk ZoltÀn, TamÀsi Lajos, ¹r-

k¢ny IstvÀn, BenjÀmin LÀszlÂ, Kuczka P¢ter,
LukÀcs Gy´rgy. MOL Acz¢l Gy´rgy miniszter-
helyettes TºK iratai.)
29. A PB 1962. mÀjus 3-i jegyzûk´nyve: MOL
MDPäMSZMP IrO 288.f.5.cs.264.û.e. A to-
vÀbbi id¢zetek innen.
30. HorvÀth B¢la 1962-ig a m¡ncheni LÀtÂha-
tÀr egyik szerkesztûje volt. Ekkor hazat¢rt, ¢s
1963-tÂl a Budapesten indÁtott LÀtÂhatÀrt
szerkesztette. Jellemzû, hogy nev¢t KÀdÀr
rosszul tudja, de politikai c¢ljai most is vilÀgo-
sak. Egyfelûl a hazai kÀderhiÀny pÂtlÀsa, mÀs-
felûl a toleranciÀt sugallÂ propaganda a k¡l-
f´ldnek, harmadr¢szt az irodalmi emigrÀciÂ
megosztÀsa.
31. Megjegyz¢sek az ÁrÂsz´vets¢g k´zgyül¢s¢-
rûl, 1962. mÀjus 20. MOL MDPäMSZMP IrO
288.f.33.cs.1.û.e.

Gabriel Liiceanu

ELM°LKED°S A SZEM°TRýL
Dem¢ny P¢ter fordÁtÀsa

A Lucaci utcÀban lakom, a Traian csarnok k´zel¢ben. A hetvenes ¢vekig a negyed la-
kossÀga t´bbs¢g¢ben zsidÂ volt, majd amikor a zsidÂk emigrÀltak, cigÀnyok k´lt´ztek
az ¡res hÀzakba. MezÁtlÀbas gyerekek jÀtszanak az utca k´zep¢n; a hÀzak elûtti sz¢ke-
ken pocakos ´regek ¡lnek trikÂban ¢s papucsban, slicc¡krûl leszakadt a gomb; az ud-
varon teknûk, rozsdÀs vasak ¢s ¡res ¡vegek; az ablakok k´z´tt kartondarabok ¢s Ãj-
sÀgok, slampos asszonyok viszik karjukon mocskos k´lykeiket; szombatonk¢nt, ha es-
k¡vû van, b´mb´l a magnÂ ä idestova hÃsz ¢ve Ágy n¢z ki ez negyed, amely valamikor
a mitikus Bukarest r¢sze volt, a M¬ntuleasa, a Popa Soare, a Romulus ¢s a Remus ut-
cÀkkal egy¡tt.

Az id¢n Ãj jelens¢g ¡t´tte fel a fej¢t ebben az elhanyagolt vÀrosr¢szben: az utca k´-
zep¢n szem¢tdombok nûnek. VÀltozatossÀgukat egyetlen pillantÀssal f´l lehet m¢rni,
de az embernek nincs ereje alaposan k´r¡ln¢zni, mert attÂl f¢l, hogy statikus kavar-
gÀsukban elmondhatatlan ocsmÀnysÀgot fedez majd f´l: aprÂl¢kot, d´g´t, gennyet ¢s
rongyokat ä vagy tÀn a patkÀnyok alig hallhatÂ surranÀsÀt is ¢szlelheti, hiszen ¢jjel a
lÀmpÀk mÀsodpercre f´lvillanÂ f¢nye ûket is megvilÀgÁtja ä, mindez a mocsok foko-
zatosan hÂdÁtja meg a negyedet, z¡ll¢s¡nk ¢kes jel¢v¢ vÀlik, lassan veszi k´r¡l a k´r-
ny¢ket, fojtogat, megadÀsra k¢nyszerÁt, arra, hogy term¢szetesnek fogadjuk el ¢let¡nk
beles¡llyed¢s¢t a szennybe ¢s a kloÀkÀba.




