
Standeisky Éva 

BELETÖRŐDÉS ÉS ALKALMAZKODÁS1 

A hatalom és az írók 

Ott fent a dél vonul csapatban, 
itt bent a vatta-némaság, -
mint vékony ing, a gondolat 
úgy vérzik át, úgy vérzik át. 
(Nemes Nagy Ágnes: Délelőtt) 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 1957 közepétől elég szilárdnak érezte a hatalmát 
ahhoz, hogy befolyását a szellemi élet egészére kiterjessze. Nem sértett, leigázott 
alattvalókra vágyott, hanem lojális szövetségesekre. Olyan szövetségesekre, akik elfo-
gadják a párt mindenhatóságát egy viszonylag szabad irodalmi mozgástér fejében. 
A pártállam kulturális irányítói a korábbi időszakok hibáiból tanulva (a Révai-féle 
„udvarló-taktikázó megnyerés" helyett) támaszkodni kívántak az eszmei vitákban 
„meggyőzött" és „átformált" népi írókra, a korábbiaknál nagyobb gondot fordítottak a 
„proletár-forradalmi hagyományokra", valamint teret adtak a „hallgató íróknak" 
(a nem kommunista, polgári íróknak) is, természetesen továbbra is a párt szigorú el-
lenőrzése mellett.2 A korábbi hibákat azonban többnyire nem sikerült elkerülniük. 

Kállai Gyula ez év nyarán dolgozta ki a pártvezetés számára irodalompolitikai 
elgondolásait, amelyekre szeptemberben PB-határozat épült. E dokumentum legérde-
kesebb része - a sokoldalúan indokló, érvelő bevezetés - a majdani határozatból ki-
maradt. Kállai abból a prekoncepcióból indult ki, hogy az „ellenforradalom ideológiai 
előkészítése" során, valamint a forradalom alatt megbomlott az írók „nemzeti egysé-
ge". (A „nemzeti egység" 1949-53 között csak pártfrázisok szintjén létezett. A „meg-
bomlott nemzeti egység" a pártírók és a többnyire népi író útitársak diktatúra szülte 
egysége volt. S ezt óhajtotta volna újra az MSZMP, némileg módosítva persze.) 

Újra megjelentek a „régi csoportok", kezdte a negatívumok felsorolását Kállai 
Gyula. A kommunista írókat szerinte az 1953 és 1956 között történtek osztották jobb-
és baloldali elhajlókra: néhányan (Gergely Sándor, Balázs Anna, Lukács Imre) 
„szektás talajról" támadták a jobboldalt, mások (Földeák János, Molnár Géza, Erdős 
László) szerinte „jobboldali talajról harcoltak a hibák ellen". 1957 nyarára még tovább 
differenciálódtak, személyi ellentéteik növekedtek, bár a velük folytatott megbeszélé-

1 Részlet a készülő monográfiából. 

2 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) 288. fond 33. cs. (1957) 5. ő. e. 3 7 ^ 8 . o. Király István 

és Török Endre 1957. november 20-i feljegyzése. 

3 MOL 288. fond 5. cs. 38. ő. e. 47-52. o. Előterjesztés irodalmunk helyzetéről. 1957. augusztus 2. Az idéze-

tek a továbbiakban innen. 
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sek nyomán remény van arra, hogy előbb-utóbb létrejön közöttük az „elvi egység", 
vélte Kállai. A kommunista írókat négy csoportra osztotta: a „centralistákra", akik 
„elvi engedmények árán, szilárd elvi alap nélkül is „hajlandók" „valamiféle irodalmi 
egységfrontot létrehozni"; a „kirekesztőkre", akik büszkék szektás nézeteikre, egy 
kalap alá veszik a megtévedteket a vétkezőkkel; azokra, akik nagyobb veszélynek 
látják a dogmatizmust mint a revizionizmust; végül azokra, akiket csak hatalmi am-
bíciók fűtenek. 

A második - új - csoportba a volt párttag írók kerültek, akik Kállai szerint 
ugyancsak sokfélék, s ezért egyénileg kell elbírálni őket. Közös jellemzőjük, hogy a 
„Nagy-Losonczy-csoportot" támogatták (Képes Géza, Erdei Sándor, Kónya Lajos, 
Kuczka Péter, Örkény István, Sipos Gyula, Benjámin László, Tamási Lajos és Sarkadi 
Imre). Az utóbbi három, írja Kállai, ma is kommunistának vallja magát, ellentétben 
Kuczka Péterrel, aki „most sem szakított ellenséges nézeteivel". 

Az „úgynevezett népi-nemzeti írók" alkották a harmadik csoportot. Szerinte 
ideológiájuk rokonítja őket, valamint az, hogy a „parasztság szerepét antimarxista 
módon értékelik". Németh László, Tamási Áron, Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó Pál, 
Kodolányi János, Szabó Lőrinc, Féja Géza és mások Kállai szerint még október előtt 
szövetségre léptek a második csoportba tartozókkal a „Rákosi-féle vezetés elleni kö-
zös harc ürügyén". (Szövetségről persze szó sem volt, csupán érdekegyezésről. 
A harcot az ellenzéki kommunisták vívták akkor elsősorban, többnyire a népiek ro-
konszenvétől kísérve.) „Sokan közülük szocialistának vallják magukat", vélte Kállai 
Gyula, pedig valójában szerinte „narodnyik, zavaros nézetűek", némelyiküknél még a 
„fajelmélet egyes elemei" is fellelhetők. Megnyugtatónak látta viszont, hogy közülük 
többen - Veres Péter, Szabó Pál, Németh László, Féja Géza, Kodolányi János -
„készek a Párttal együttműködni különböző fenntartásokkal és feltételekkel". Náluk is 
az „egyéni elbírálást" javasolta. 

A „kisebb csoportocskákat" - Új Hang-csoport (Simon István), az egykori 
Újhold köre (Weöres Sándor), a katolikus írók (Rónay György) - éppen csak meg-
említette. 

Egy szót sem ejtett viszont a letartóztatott, vizsgáíati fogságban lévő kommunis-
ta írókról, akiknek zömükben a „volt kommunista írókhoz" kellett volna tartozniuk. 
Velük még távlatilag sem számolt: mintegy kitörölte őket a szellemi életből. 

A többiekkel azonban tervei voltak. A meg nem ingott, de más okokból széthúzó 
kommunista írókat egységesíteni szerette volna, a hezitáló „volt kommunistáknak" 
megfelelő bűnbánat után megbocsájtani szándékozott, a nacionalista, revizionista 
nézetek képviselőit pedig a „szocializmus irányába" kívánta terelni, természetesen 
csak „zavarosságaik felszámolása" után. 

A régi alapelv - a párt irányító szerepének feltétlen elismertetése - változatlan 
maradt. Kállai szorgalmazta a színházak, a kiadók, a filmgyárak, a rádió „meg-
tisztítását", s az elbocsájtottak pótlásához az MSZMP Káderosztályának segítségét 
kérte. A centralizált pártirányítás visszaállítását szolgálta a kulturális szervezetekben 
és intézményekben a kommunista pártaktívák felállításának, az irányító apparátusok 
bővítésének terve. Kállai a párt hatalmának kiterjesztése érdekében ugyanakkor bőví-
teni szerette volna az MSZMP mellett állók körét. Ezért javasolta mind az Irodalmi 
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Alap,4 mind az Irodalmi Tanács vezetésébe új emberek bevonását, akik esetleg pár-
tonkívüliek is lehetnek. Ennek gesztusértéke volt csupán, hiszen a párthegemónia 
csorbítása szóba sem jöhetett. 

Kállai szerette volna az írókat távol tartani a politikától, ellenezte, hogy az írók 
„napi publicisztikát" írjanak. Ennek az óvásnak azonban ugyanolyan politikai okai 
voltak, mint az 1945 és 1956 közötti buzdításnak. Mindkét esetben a hatalom érdekei 
voltak a döntőek. '56 tapasztalatai arról győzték meg Kállait, hogy ha a párt nem tudja 
bábként irányítani az írókat, veszélyes ellenfelet nevel magának. S mivel 1957-ben a 
mindenre kiterjedő pártellenőrzés és pártirányítás már (és még) megvalósíthatatlan 
volt, ésszerűbbnek tűnt az írók semlegesítése. Ez a párteljárás azoknak kedvezett, akik 
idegenkedtek a politizálástól, a közéleti szerepvállalástól. Az apolitikusságra kény-
szerítés azonban éppoly durva beavatkozás az alkotói munkába, mint a politika napi 
kiszolgálásának igénye. 

A Politikai Bizottság ülésein időnként szó esett egy-egy íróról, főként a vizsgá-
lati fogságban lévőkről. Augusztus elején azonban szinte egy teljes ülést szenteltek az 
íróknak Kállai Gyula fentebb már ismertetett előterjesztése alapján. A téma előadója 
Aczél György volt, felszólaltak: Apró Antal, Biszku Béla, Kádár János, Kállai Gyula, 
Nemes Dezső és Orbán László. A pártállam írókkal kapcsolatos magatartásának 
illusztrálására nehezen lehetne szemléletesebb anyagot találni. A hatalom legfőbb urai 
erejük tudatában egyszerűen lekezelték az írókat. Egyébként pedig arról döntöttek, mi 
legyen a lefogottakkal, és milyen mozgásteret adjanak a szabadonlévőknek. 

A felszólalóknak az volt a véleménye, hogy a párt 1957 tavasza óta kesztyűs 
kézzel bánt az írókkal, nagyobb mozgásteret engedett nekik a kelleténél, s ezért újra 
felvetődhet politikai „szervezkedésük" veszélye. Ellenzéki csoportok kialakulását 
megelőzendő intézkedéseket kell tehát hozniuk, ugyanakkor nem szabad elvadítaniuk 
a rendszer felé közeledőket. A megoldás: az irodalmi élet szigorú pártellenőrzése, az 
írók egyénenkénti „kezelése". 

Aczél György szerint az írók újra differenciálódtak, megszűnt az a veszély, hogy 
esetleg egységesen fellépnek a hatalom ellen. A párthű kommunista írókkal igen ne-
héz szót érteni - folytatta Aczél - : szektásak, gyűlölködőek, intrikusok. A népi írókról 
kedvezőbb volt a véleménye, bár továbbra is veszélyeseknek tartotta őket: „...mi már 
beszéltünk Tamási Áronnal, aki rendkívül hajlékony volt arra, hogy a Gond és Hitval-
lással kapcsolatban nyilatkozzék. Ez kb. tíz napja volt. Akkor egyszerre az újságban 
váratlanul megjelent, hogy Tamási Áront és Féja Gézát beválasztották, anélkül, hogy 
bárki is tudott volna, anélkül, hogy Kállai elvtárs is tudott volna, a Hazafias Népfront 
elnökségébe. Ez negatívan hatott Tamásira, de a többiekre is. Úgy látják, ezek után 
nincs szükség arra, hogy munkájuk előtt önkritikát gyakoroljanak. A többi is másként 
fog gondolkozni, ha azt látják, hogy elvi engedménnyel is lehet közeledni, és vissza-
húzódnak az önkritikától." 

4 Féja Gézát 1957 októberében felvették az Irodalmi Alapba, amely a pártállam idején a létbiztonságot jelen-

tette. Az idők enyhülését mutatja, hogy ez év végén Sinka István, valamint az ezoterikusnak tartott polgári 

író, Szentkúthy Miklós is tagja lett az Irodalmi Alapnak. MOL XIX-J-4 aaa, 47. d. 
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Apró Antal szerint a népi írók várt önkritikája mindeddig elmaradt. Felháboro-
dottan közölte, hogy nem tud olyan párthatározatról, amely engedné Kónya Lajost 
publikálni, ennek ellenére verse jelent meg a Népakaratban. „Kónya disznóul viselke-
dett - háborgott a Rákosi-rendszert is kiszolgáló politikus - , le kellett mondatni képvi-
selői mandátumáról. Én még várnék, lassabb lépésekkel haladnék az írókkal szemben. 
Kicsit főjenek még a saját levükben. Mi megleszünk nélkülük és a magyar társadalom 
sem fog hiányt szenvedni. Úgy látom, most hamarabb adunk elvi engedményeket, 
mint ahogy ők beismerik hibáikat." 

„Én olvastam a volt párttag írók nyilatkozatát - mondotta Biszku Béla - , amely-
ben elhatárolják magukat a disszidens íróktól, és ezeket meg is vetik." 

Kállai Gyula ismételten leszögezte: „a megszólalás feltételéül azt szabjuk meg, 
hogy gyakoroljanak nyilvánosan is önkritikát."5 Szerinte az adminisztratív eszközök-
ről továbbra sem szabad lemondani. Különösen Kuczka Péterre és Örkény Istvánra 
haragudott, akiket nemcsak az októberi vétkek terhelnek, hiszen az események után 
8-9 hónappal is uszítanak a konszolidáció ellen. Konkrétumokat nem említett. Arról is 
beszélt, hogy az írók, bár belenyugodtak a letartóztatásokba, továbbra is szolidárisak 
börtönbe került társaikkal. 

Nemes Dezső még korainak tartotta Németh László és Benjámin László 
„bevonását" az irodalmi életbe. 

Orbán László amellett kardoskodott, hogy egyes írókat csak akkor engedjenek 
publikálni, ha nyilatkozatuk megfelel annak, amit a párt elvár tőlük: „Ne mi mondjuk, 
hogy Méray vagy Zilahy csirkefogó, hanem mondják a magyar írók." 

Kádár János nem éppen eredeti módon kijelentette: „az írókhoz a munkás- és pa-
raszttömegeken keresztül vezet az út."6 

A Politikai Bizottság optimistább volt az írók ügyét előterjesztő Kállainál. Úgy 
vélték, az irodalom depolitizálására a pártnak csak átmenetileg lesz szüksége. Mihelyt 
kiépül a kultúrát irányító új párt- és állami apparátus, mihelyt a tudósok, kritikusok 
többsége rájön arra, hogy érvényesülésük elengedhetetlen feltétele a párt szolgálata, 
hozzá lehet kezdeni a végleges rendcsináláshoz a „jól bevált" korábbi módszerekkel. 
Ezt a tendenciát jelzi a Kállai által benyújtott határozati javaslat kibővítése azzal a 
ponttal, hogy a párt hozzon létre egy olyan munkaközösséget, amelynek az 1948 utáni 
magyar irodalom értékelése lesz a feladata, különös figyelemmel Lukács György 
nézeteinek „marxista bírálatára".7 

5 A nyilatkozatról és az írók önkritikájáról a későbbiekben bővebben lesz szó. 

6 Valamennyi idézet: MOL 288. fond 5. cs. 38. ő. e. 1957. augusztus 6. 

7 MOL 288. fond 5. cs. 38. ő. e. 47-52. o., illetve Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 

határozata az irodalommal kapcsolatos egyes intézkedésekről. 1957. szeptember 12. In: A Magyar Szocia-

lista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. Szerk.: Vass Henrik. Kossuth Kiadó, Bp. 1979. 

160-161. o. 
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AZ ENSZ-JELENTÉS ELLENI TILTAKOZÓ KAMPÁNY 

Már az MSZMP országos pártértekezletén határozatként elfogadták, hogy enyhébb 
elbírálásra számíthatnak azok az „ellenforradalmárok", akik megbánják „népellenes 
cselekményeiket", s mintegy ennek bizonyításaként „készek és képesek segíteni az 
imperialisták és a hazai ellenforradalmárok népellenes törekvései elleni harcban".8 

Kállai Gyula a fentieket így „bontotta le" az írókra: „A Párt elvárja, hogy mindazok az 
írók, akik súlyosan vétkeztek a népi demokrácia ellen, őszintén belássák hibáikat, a 
nyilvánosság előtt elítéljék azokat, és nyilvánosan elhatárolják magukat a külső és a 
belső reakciótól, különösen a Magyar Népköztársaság ellen tevékeny propagandát 
folytató disszidens íróktól. Akik erre nem képesek, önmagukat záiják ki az irodalmi 
életből."9 A PB augusztus 6-i ülésének határozatában ez olvasható: „Azoknak az írók-
nak, akiknek súlyos hibáik voltak, valamilyen módon állást kell foglalniuk néhány 
alapvető kérdésben. Az állásfoglalás történhet politikai nyilatkozatban, valamint poli-
tikai mozgalomban való részvétel útján, de legfőképpen nyilvánosságra kerülő művei-
ken keresztül."10 A pártapparátus jól működött, már ősszel megvalósultak a pártveze-
tés tervei: a neves értelmiségiek, köztük az írók többsége aláírta az ENSZ-jelentés 
elleni tiltakozó ívet, majd a volt ellenzéki kommunisták legnevesebbjei önkritikus 
nyílt levelet tettek közzé az induló Kortársban. 

Az ENSZ-jelentés elleni tiltakozás megszervezése július végétől foglalkoztatta 
az MSZMP vezetőit. Több ülésen is kitértek rá, de az írók részvételének szükségessé-
géről egyetlen alkalommal sem esett szó. 

Az ENSZ 1956. november 14-én tűzte napirendjére a magyar kérdést. 1957. ja-
nuár 9-i ülésükön döntöttek arról, hogy az 1956. október 23-a és november 4-e közötti 
magyarországi események kivizsgálására egy öttagú különbizottságot hoznak létre. 
E bizottság jelentése 1957 júniusában készült el, s szeptemberben tervezték az ENSZ 
rendkívüli közgyűlése elé vinni.11 Erre az ülésre „készült" az MSZMP vezetése, min-
denekelőtt a külföldnek szóló propagandakiadványokkal, tendenciózus filmekkel. 
A PB augusztus 6-i ülésén az ENSZ-ről csak olyan összefüggésben esett szó, hogy az 
írópereket még az ENSZ közgyűlés előtt le kellene bonyolítani. A két héttel későbbi 
PB-ülésen Kádár szeptember első hetét jelölte meg az íróperek időpontjául, ugyancsak 
az ENSZ-közgyűlés megelőzésére hivatkozva.12 Nem így történt. 

Az augusztus 9-i titkársági ülésen már az ENSZ elleni tiltakozó kampány meg-
szervezése volt a téma. Kádár Jánosnak több ötlete is volt: „...legfontosabb a neves 

8 A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének jegyzőkönyve 1957. június 27-29. Bp. Kossuth 

Kiadó, 1957. 249. o. 

9 MOL 288. fond 5. cs. 38. ő. e. Előterjesztés irodalmunk helyzetéről. 1957. augusztus 2. 

10 Uo. 

11 1956. Az Egyesült Nemzetek Szervezete különbizottságának jelentése. Bp. Hunnia Kiadó, 1989. 

12 Lásd bővebben: Az ENSZ és Magyarország 1957. Dokumentumok az ENSZ ötös bizottságának jelentése 

elleni magyarországi tiltakozó kampány szervezéséhez. Pór Edit és Cseh Gergő Bendegúz bevezetőjével. 

Társadalmi Szemle, 1995. 5. sz. 80-90. o. A következő két lábjegyzetben idézett forrás ebben a dokumen-

tum-összeállításban is olvasható. 
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emberek, tudósok, művészek, orvosok, országos hírű emberek fellépése. (...) 30 nagy-
gyűlés helyett ...sokkal többet jelentene, ha neves emberek írnának pl. a Pen Clubhoz 
vagy a Nemzetközi Jogászszervezethez, az ENSZ főtitkárához. (...) El tudok képzelni 
például egy aláírási kampányt is, vagy közvetlenül levéllel, távirattal fordulnak az 
ENSZ-hez."13 Az ülésen határozatot fogadtak el, mely szerint a kampányt az augusz-
tus 20-i ünnepségek után kezdik, a tiltakozó nagygyűlést pedig szeptemberben tartják 
„több neves politikus és értelmiségi bevonásával". Elrendelték, hogy a sajtó rendsze-
resen foglalkozzon a témával. A központi mondandó az legyen, hogy „az imperialis-
ták be akarnak erőszakosan avatkozni belügyeinkbe". Augusztus végén határozták 
meg a nagygyűlés időpontját és helyét. „A Titkárság felhívja az Agit. Prop. Osztály 
figyelmét - olvasható a titkársági határozatban - , hogy a szónokokat megfelelően 
válogassák ki, és ügyeljenek arra, hogy sokféle formát öltsenek (egyéni felszólalás, 
kollektív nyilatkozatok felolvasása stb.)."14 

Az apparátus munkához látott. Minden valószínűség szerint a pártközpont Tu-
dományos és Kulturális Osztályán dolgozták ki a részleteket.15 A pártközpontban az 
Irodalmi Tanácsot bízták meg azzal, hogy több száz író aláírását megszerezzék.16 

„Az írók nyilatkozatát - olvasható Molnár Miklós Szász Bélához írott, 1957. 
október 12-i levelében - hosszas alkudozó tárgyalások előzték meg Kállaival és Aczél 
Györggyel. Felmentő, illetőleg nagyon enyhe ítéleteket ígértek [ti. az íróperekben] a 
nyilatkozatért cserébe."17 

A budapesti francia követ jelentése szerint „az aláírások nagy száma egyfelől az 
írók egyenkénti és csoportos beidézésével magyarázható (a Népfrontnál például Orbán 
László a vezető írókat egyrészt újabb letartóztatásokkal fenyegette, másrészt a lecsu-
kottak enyhébb kezelésével kecsegtette), másfelől azzal, hogy Tamási Áron, a népi 
írók egyik vezéregyénisége kifejtette: minél tömegesebben írják alá a minél durvább 
politikai szöveget, annál nyilvánvalóbb a kényszeijelleg".18 

13 MOL 288. fond 7. cs. 11. ő. e. 

14 MOL 288. fond 7. cs. 12. ő. e. 1957. augusztus 23. 

15 Az osztály anyagában megtalálható a sajtóban megjelent tiltakozó szöveg gépírásos példánya dátum és 

aláírás nélkül. MOL 288. fond 33. cs. (1957) 5. ő. e. 

16 Az aláírási kampány az értelmiség széles körét érintette. A szeptember 4-i nagygyűlésen a különböző 

értelmiségi csoportok képviselői is felolvasták a maguk listáját (akadémikusok, ismert művészek nevét). 

A Népszabadság szeptember 11-i számában jelent meg az ENSZ-jelentés ellen tiltakozó filmművészek 

listája. A legismertebb nevek: Bacsó Péter, Bán Frigyes, Fábry Zoltán, Gertler Viktor, Herskó János, Hegyi 

Barnabás, Illés György, Kalmár László, Keleti Márton, Kovács András, Köllő Miklós, Máriássy Félix, 

Révész György). 

17 Molnár információi közvetve Fekete Sándortól és Mérei Ferenctől származtak. Irodalmi Újság 1957-1989. 

Dokumentumok a lap történetéből. Bp. Argumentum Kiadó, 1993. 20. o. 

18 A Francia Külügyminisztérium Irattára (Archives Diplomatiques) Hongrie Vol. 91. Jean Paul-Boncour 

követ 1957. október 9-i jelentése. 104-115. o. Idézi: Litván György: Francia dokumentumok 1956-ról. In: 

Évkönyv III. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 146. o. 
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Szigligeten az Irodalmi Alap egyik munkatársa19 jelent meg aláírásokat gyűjteni. 
A „tiltakozók" egyike ráírta az ívre: „abban a reményben, hogy kiengedik a bebörtön-
zött írókat".20 

A magyar írók tiltakozása21 a világ íróihoz szól, mintegy kérve őket: segítsék a 
magyarokat, hadd intézhessék ők saját ügyeiket. A nyilatkozatban a forradalom érté-
kelése a párthatározatok megbélyegző hangvételébe csap át: „Egyek vagyunk ezzel a 
néppel; ismerjük lelkének minden rezdülését. Tudjuk és hirdetjük: a magyar nép nem 
akart és nem akar ellenforradalmat; itt csak elenyésző kisebbség kívánja vissza a régi 
rendet. A történelmi és társadalmi körülmények tragikus találkozása folytán 1956. 
október 23-a után mégis az események olyan sorozata indult el Budapesten, amelynek 
fordulatain már sem a józan politikai belátás, sem a kezdeti résztvevők jelentős részé-
nek becsületes szándéka nem tudott többé úrrá lenni. Illetéktelen és ellenséges impe-
rialista beavatkozásnak nem csekély része volt abban, hogy a fasizmus minden üledé-
ke felkavarodott; és néhány napra az 1920-as fehérterrorra emlékeztető állapotokat 
teremtett." A „behívott" szovjet csapatok és a „forradalmi munkás-paraszt kormány" -
olvasható a szövegben - „az egyre jobban kibontakozó véres ellenforradalom veszé-
lyét hárította el". A különböző felfogású írók a tiltakozás szerint egységesen elítélik az 
„ízléstelen hangulatkeltést", a „sebeket újra feltépni" akaró imperialista mesterkedést. 
A szövegezők azt kívánták deklarálni, hogy a magyar írók zöme egységes az októberi 
események megítélésében s a megbékélés akarásában. Ugyanakkor az egységen belüli 
sokszínűségre is hivatkoztak: ezzel egyrészt csökkentették az aláírással szembeni 
esetleges ellenállást, másrészt még inkább kiemelték, hogy a magyar írók többsége 
nyíltan kiáll a szocializmus - a Kádár-kormány és az MSZMP - mellett: „Lehetnek 
közülünk egyeseknek még komoly fenntartásaik belpolitikai kérdésekben, a szocialista 
építés módszerei dolgában, de mint hazafiak, mint a Magyar Népköztársaság hű pol-
gárai, valamennyien minden erőnkkel segíteni akarjuk a társadalmi és a gazdasági 
helyzet megszilárdulását, a kulturális élet felpezsdülését, a közbizalom megerősödé-
sét." A szöveg szerint „a tőkés hatalmak politikai játékot" űznek a „magyar tragédiá-
ból"22, s ehhez az emigráns írók asszisztálnak nekik.23 A nyilatkozat szövegezői bírál-

19 Erdődy János szerint Gera György. Új Idő, 1989. május, 6. o. 

20 Lengyel Balázs szíves közlése. Erdődy János szerint a „függelék" Hajnal Annától származott, s szövege a 

következő volt: „abban a reményben, hogy bebörtönzött írótársainkat rövidesen szabadon bocsájtják..." 

Új Idő, 1989. május, 6. o. 

21 A magyar írók tiltakozása az ENSZ ötös bizottsági jelentés közgyűlési tárgyalása ellen. Népszabadság, 

szeptember 5., Magyar Nemzet, 1957. szeptember 8., Élet és Irodalom, 1957. szeptember 13. Újraközölve: 

Új Idő, 1989. május, Magyar Hírlap, 1991. okt. 22. A nyilatkozatot a szeptember 4-i nagygyűlésen Fodor 

József olvasta fel. 

22 ,,Fel akarják szítani a legbarbárabb ellenforradalmi erők lohadó kedvét, fel akarják korbácsolni ismét a már 

megnyugvó közvéleményt..." stb. 

23 „Aki azonban megfutott, az hallgasson; mert ha szól, szava csak a renegáté lehet. S a népnek, amellyel 

sorsközösséget vállalni nem mert, árulója is lesz szavával." Korábban és később is gyakran alkalmazott 

eljárás volt: a megtorlás elől külföldre menekülteken verni el a port. Berkesi András például a Rákosi-
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ják az ENSZ Magyarországgal szembeni eljárását, nem akarnak a világszervezettel 
szembekerülni.24 A tiltakozáshoz csatlakozók az „ENSZ becsületét" védik - állítja a 
nyilatkozat. Ezt a kiegyenlítő igyekezetet számos aláíró méltányolhatta. 

A szeptember 5-én megjelent tiltakozó nyilatkozat alatt több mint kétszáz író 
neve olvasható. Az Élet és Irodalomban szeptember 13-án tették közzé a nyilatkozat 
szövegét és az aláírók bővített listáját azzal a megjegyzéssel, hogy az akciót az Iro-
dalmi Tanács kezdeményezte 25 

korszakban bebörtönzött, s a forradalom után emigrált Ignotus Pálnak és Pálóczi-Horváth Györgynek tá-

madt: szerinte, ellentétben az ENSZ-jelentéssel, nem mindenki volt ártatlan, akit akkor elítéltek: 

„Ignotusék ellenséges tevékenységet folytattak akkor, amikor az őket nagy tisztelettel körülvevő írókat és 

költőket tudatosan félrevezették, mert elhallgatták az osztályellenség terveit, szándékait, az ellenforradalmi 

»kormány«, a Politikai Elítéltek Szövetségének megalakítását s tényleges programjukat." (Berkesi András: 

Tanúnak jelentkezem! Népszabadság, 1957. szeptember 8. 6-7 . o.) 

24 „...mi fontos nemzetközi fórumnak tartjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Tiszteljük, mint amelynek 

hivatása, hogy a népek sok közös gondjának, egymásra találásának, a békés egymás mellett élésnek műhe-

lye legyen. Szeretnénk tisztelni ezután is! - Örültünk, amikor hazánk a szervezet tagja lett: szeretnénk 

örülni ezután is." 

25 A névsor a következő: Abody Béla, András László, Alpári Pál, Aranyossi Magda, Aranyossi Pál, Asztalos 

Sándor, Ács Kató, Bakó József, Baráth Endre, Barabás Tibor (ő külön cikkben is tiltakozott - Néhány 

gondolat az ötös bizottság jelentéséhez - , amely az augusztus 28-i Lityeraturnaja Gazétában, illetve a 

szeptember 7-i Népszabadságban jelent meg), Balázs Anna, Balázs Sándor, Barta Lajos, Bartáné Szucsich 

Mária, Bába Mihály, Bárány Tamás, Benjámin László, Benamy Sándor, Békés Virág, Beczássy Judit, Bi-

hari Klára, Boldizsár Iván, Bogáti Péter, Bónyi Adorján, Borsi Darázs József, Bölöni György, Bródy Lili, 

Csanádi Imre, Cseres Tibor, Csepeli Szabó Béla, Csetényi Erzsébet, Czibor János, Csohány Gabriella, 

Csoóri Sándor, Csuka Zoltán, Csurka Péter, Dallos Sándor, Darázs Endre, Darvas József, Devecseri Gábor, 

Dénes Zsófia, Diószegi András, Dobozy Imre, Egri Lajos, Elbert János, Endrődi József, Erdei Sándor, Er-

délyi József, Erdődy János, Erdős László, Falu Tamás, Felkai Ferenc, Fejes Endre, Fekete Lajos, Fehér 

Klára, Féja Géza, Fábián Zoltán, Fodor József, Földes Imre, Földes Mihály (Földes Mihály, az egyik leg-

dogmatikusabb, legszektásabb író felháborodottan konstatálta, hogy az ő neve lemaradt a listáról: „E kö-

rülményt az Irodalmi Tanács »fatális véletlennek« nyilvánította. Mégis szükségesnek tartom kijelenteni, 

hogy azok közé tartozom, akik tiltakoznak az ENSZ fogadatlan prókátorainak tevékenysége ellen." Nyi-

latkozat. Népszabadság, 1957. szeptember 7. 8. o. Földes Mihály tagja volt a Magyarország szerkesztőbi-

zottságának.), Földes Péter, Földessy Gyula, Földeák János, Füst Milán, Fülöp János, Füsi József, Fazekas 

Anna, Galsai Pongrác, Gerő János, Gellért György, Gábor György, Gellért Oszkár, Gergely Sándor, Ger-

gely Márta, Gergely Viola, Gera György, Gereblyés László, Goda Gábor, K. Grandpierre Emil, Gyetvai 

János, Gyagyovszky Emil, Gyárfás Miklós, Györe Imre, Győri Dezső, Hazai Józsefné, Hamvas H. Sándor, 

Hajnal Gábor, Hajnal Anna, Hámos György, Hárs György, Hegedűs Géza, Hegedűs Zoltán, Hegedűs Bitté 

Dániel, Hollós Korvin Lajos, Hubay Miklós, Hunyadi József, Illés Lajos, Illés Jenő, Illés Endre, Illés Béla, 

Illyés Gyula, Imecs Béla, Jankovich Ferenc, Jánosy István, Jászberényi József, Jobbágy Károly, József 

Farkas, Juhász Ferenc, Kardos László, Karinthy Ferenc, Katkó István, Kamjén István, Kassák Lajos, Kár-

páti Aurél, Keszthelyi Zoltán, Keszi Imre, Kelemen Sándor, Képes Géza, Király István, Kis Károly, Kis 
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Az Élet és Irodalom szeptember 20-i száma pótlistát közölt. „Az aláírási ívek le-
zárása óta - olvashatjuk a névsort bevezető szövegben - több író jelentkezett azzal, 
hogy nem értesültek idejében a megindult akcióról és így nem állt módjukban aláírni a 
tiltakozást, mellyel teljesen azonosítják magukat. Az Irodalmi Tanácsnál a következő 
írók [Lásd a lábjegyzetben] jelentették be szóban és írásban a tiltakozáshoz való csat-
lakozásukat..."2 

Ferenc, E. Kovács Kálmán, Koroda Miklós, Kodolányi János, Kolozsvári Endre, Kónya Lajos, Komlós 

Aladár, Kosztolányi Dezsőné, Kopré József, Komjáthy István, Koppányi György, Körössényi János, Kő-

szegi Imre, Ladányi Mihály, László Gyula, Láng György, Lányi Sarolta, Lengyel József, Ligeti Vilma, 

Lőrincz Loránd, Lukács Imre, Major Ottó, Madarász Emil, Mándi Éva, Máriássy Judit, Mária Béla, Máté 

György, Molnár Gábor, Molnár Géza, Mollináry Gizella, Moldvai Győző, Morvay Gyula, Mesterházi La-

jos, Murányi Kovács Endre, Nagy László, Nagy Péter, B. Nagy László, Nagy Sándor, Nádass József, Ne-

mes László, Németh László, Nyárádi Gábor, Nyiri Tibor, Oláh László, Oravecz Paula, Osváth Zsuzsa, Ör-

kény István, Örvös Lajos, Palasovszky Ödön, Palotai Boris, Palotai Erzsi, Papp László, Passuth László, 

Pándi Pál, Pákozdi Frenc, W. Petrolay Margit, Peterdi Andor, Pilinszky János, Pintér József, Polgár István, 

Rajcsányi Károly, F. Rácz Kálmán, Remenyik Zsigmond, Reményi Béla, Rideg Sándor, Román György, 

Rónai Mihály András, Rubinyi Mózes, Sarkadi Imre, Sándor Kálmán, Ságodi József, Sándor Iván, Sinka 

István, Simon Lajos, Sőtér István, Sós Endre, Soós Magda, Somlyó György, Sólyom László, Simon István, 

Sipos Gyula, Szabó Pál, Szabó Lőrinc, Szabolcsi Miklós, Szamos Rudolf, Szalatnai Rezső, Szakasits Ár-

pád, Szentiványi Kálmán, Szécsi Margit, Szekula Jenő, Szenczei László, Szeberényi Lehel, Szántó György, 

Szinetár György, Szinnai Tivadar, Szüdi György, Szűcs László István, Szőnyi Sándor, Szomráki Sándor, 

Tabi László, Tamási Áron, Tamási Lajos, Takács Tibor, Tóth László, Tóth Eszter, Toldalagi Pál, Tolnai 

Gábor, Török Sándor, Thury Zsuzsa, Tuba Károly, Timár György, Trencsényi-Waldapfel Imre, Thurzó 

Gábor, Telekes Béla, Ungvári Tamás, Urbán Ernő, Urbán Eszter, Vaád Ferenc, Vas István, Várkonyi Nagy 

Béla, Váci Mihály, Várnai Zseni, Vázsonyi Endre, Veres Péter, Vértes György, Vészi Endre, Vitányi János, 

Vihar Béla, Victor János, Waldapfel József, Weöres Sándor. A nevek között sok az ismeretlen, vagy az 

alig ismert. Bár korabeli írószövetségi névsor nem áll rendelkezésünkre, egy korábbi névsorból feltételez-

hető, hogy az aláírók túlnyomó többsége tagja volt az írók szervezetének. A felkeresendők listáját a szer-

vezők feltehetően az 1950 óta folyamatosan működő Irodalmi Alap névsora alapján állították össze. 

26 Berda József, Dékány András, Galgóczi Erzsébet, Garai Gábor, Gergely Mihály, Gyenes Rózsa, Hárs 

László, István Marian, Keleti Arthur, Móricz Virág, Sánta Ferenc, Sebes Árpád, Szász Imre, Sziráky Judit, 

Szentiványi Jenő, Tibor István, Teknős Péter, Tatay Sándor, Török Tamás, Vasvári István. „Mivel sem a 

sajtóban közzétett múlt hétfő délig, sem azután nem kaptam értesítést az Irodalmi Tanácstól, hogy aláírha-

tom a listát az ENSZ ötös bizottságának ténykedése ellen, ezúton jelentem ki: egynek érzem magam a 

többi magyar íróval, akik írásban nyilváníthatták ki tiltakozásukat" - nyilatkozta Vasvári a Magyarország 

szeptember 11-i számában. A romániai magyar írók „lelkes" csatlakozásáról 1957. október 27-én számolt 

be a Népszabadság. (Horváth József: írói üzenet Romániából.) 
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Nem található a tiltakozó ívet aláírók között Benedek Marcell, Jékely Zoltán, 
27 ' 28 

Keresztury Dezső, Mándy Iván, Major Ottó, Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes, 
Ottlik Géza, Tersánszky Józsi Jenő neve. 

Csak találgathatjuk, hogy miért adták annyian nevüket a forradalomtól elhatáro-
lódó nyilatkozathoz. Félelemből? Megalkuvásból? Fásultságból? Kiegyezésvágyból? 
A legtöbben abban reménykedhettek, hogy aláírásukkal könnyítenek letartóztatott 
társaikon. Állítólag egyeseket szóban hitegettek is ezzel. A hallgatólagos alkura, az 
adok-kapok szituációra utal, hogy szeptember 20-án 18 író* levelet ír Kállai Gyulának, 
kérve a letartóztatott írók ügyének méltányos elbírálását.29 

Nem kizárható, hogy sok aláíró olyan szándékkal vette kezébe a tollat: ha vala-
mennyien aláírják, csökkentik a kampány jelentőségét.30 Az is megfordulhatott sokak 
fejében: a többszázas lista azt a gyanút ébresztheti, hogy az írók hatalmi nyomásnak 
engedve értettek egyet az ENSZ-jelentés elleni tiltakozással. Nem kevesen lehettek 
olyanok, akik egyetértettek a tiltakozásban foglaltakkal. 

Sokan nem emlékeznek arra, hogy aláírták volna az ívet. Feltételezik, hogy alá-
hamisították a nevüket. Mások arra hivatkoznak, hogy mivel a tekintélyes, nagy írók 
aláírták, nem látták értelmét annak, hogy szembeszegüljenek a hatalommal. Nincs 
arról tudomásunk, hogy akkor bárki tiltakozott volna nevének aláhamisítása ellen.31 

27 „Tiltakoztam - emlékezett vissza 1989-ben Keresztury - , hogy aláírják a nevemet... Persze én akkor a 

Széchenyi Könyvtárban dolgoztam, nem számítottam olyan aktív írónak..." Új Idő, 1989. május, 8. o. 

28 Ő harminckét évvel később így nyilatkozott: „Nem emlékszem, miért nem írtam alá... Nem tudom, megke-

restek-e, nem hiszem... Ha megkerestek, csak úgy merhettem megtagadni az aláírást, hogy Lengyel Balázs 

nemrég még börtönben volt, hogy kívánhatnának ilyet tőlem..." Új Idő, 1989. május, 7. o. 

29 Benjámin László, Erdei Ferenc, Erdei Sándor, Féja Géza, Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Kodolányi János, 

Kónya Lajos, Németh László, Örkény István, Remenyik Zsigmond, Sinka István, Sipos Gyula, Szabó Pál, 

Tamási Áron, Tamási Lajos, Veres Péter és Weöres Sándor. Lásd: Ómolnár Miklós: Tizenkét nap, amely... 

1956. október 23.-november 4. Események, emlékek, dokumentumok. Bp. Szabad Tér Kiadó, 1989. 

503. o. valamint 1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája. A kronológiát írta és összeáll.: Hege-

dűs B. András, Kozák Gyula, Litván György, Pető Iván, Szabó Miklós és a 3. bőv. kiad. Varga László. Bp. 

Századvég Kiadó-Atlanti Kiadó-1956-os Intézet, 1990. 95. o. 

30 Valakivel beszélgettem, talán Hegedűs Gézával - emlékezett 1989-ben Abody Béla - , aki azt mondta, ha 

ilyenek is aláírják, mindenki, akkor olyan, mintha nem lenne senki aláírva..." Új Idő, 1989. május, 6. o. 

31 Vas István 1989-ben mondta Gyurkovics Tibornak: „Borzasztó... Semmire nem emlékszem... Nem hiszem, 

hogy engem megkérdeztek.. Aligha... Lehetetlennek tartom, hogy hozzájárultam volna... Ha láttam volna, 

mint ahogy nem láttam, nem mertem volna tiltakozni ellene, hogy ne írják oda a nevemet... (...) A félelem 

emlékezete sem maradt bennem..." Új Idő, 1989. május, 6. o. Csoóri Sándor Borenich Péter kérésére idézte 

fel a harminchat éve történteket: „Nem emlékszem" - jelentette ki. Zsarolás vagy alku? Népszabadság 

1993. január 23. 23. o. A legtöbb információ Borenich Péter rádióműsorából nyerhető, akinek több mint 

húsz írót sikerült megszólaltatnia. Zsarolás vagy alku? Kossuth Rádió Kirakat c. műsora, 1993. január 17. 

A Rádió Archívumában nyilvántartási száma: A 661311, részlete megjelent a Népszabadság 1993. január 

23-i számában. Kötetben: Borenich Péter: A Kádár-villa titka. Bp. Scriptor Kiadó, 1995. 113-131. Lásd 
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A börtönben lévő írók, újságírók keveset tudhattak a külvilágról. Kihallgatóik 
azért is, hogy megtörjék őket, megmutatták nekik az ENSZ-bizottság jelentése ellen 
tiltakozók listáját. A várt hatás nem is maradt el. A perükre várók mélységesen elkese-
redtek amiatt, hogy legközelebbi harcostársaik is cserbenhagyták őket. 

Lőcsei Pál részletesen ír V. Gy. - Virág György vizsgálótiszt - alantas módsze-
reiről. Lőcseit különösen az általa igen nagyra becsült Illyés Gyula aláírása rendítette 
meg. Lőcseinek 1963-ban alkalma volt megkérdezni Illyést, miért adta nevét az 
ENSZ-et megbélyegző tiltakozáshoz. Az író azt válaszolta, hogy csak két rossz közül 
választhatott. Azt ígérték neki (is), hogy aláírásáért cserébe könnyítenek a bebör-
tönzöttek sorsán. Ha megtagadja az aláírást, elszalaszt egy esetleges lehetőséget, ha 
teljesíti a kérést, elárulja a forradalmat. Arra azonban álmában sem gondolt, hogy 
aláírását a rabok megtörésére is felhasználhatják.32 

Egy másik bebörtönzött, Karátson Gábor így emlékezik: „...az íróknak azt a si-
ralmas nyilatkozatát... kéjjel ismertették velünk, és az nagyon-nagyon rossz volt, egy-
szerűen iszonytató. Pláne nekünk, akik még majdnem gyerekek voltunk, és a magyar 
írókra mint lángoszlopokra néztünk fel. Nem értettük, hogy miért teszik, az akasztáso-
kat nem hiszem, hogy különösebben befolyásolták volna ezzel, azt meg végképp nem 
értettük, miért volna olyan nagy baj, ha még egy-két írót becsuknak esetleg. Hogy 
miért más az, mintha villamosvezetők meg ápolónők ülnek. Megrendítő volt, iszonyú 
bukás, és én a mai napig úgy érzem, hogy valamiképp ebben a bukásban élünk. Mert 
az világos volt, hogy a túlerőnek engedni kell, hogy nagyon ugrálni nem lehet, de a 
passzív rezisztenciát azért már gyakorolták néhányszor Magyarországon. Hát nem 
olyan fontos, hogy bármi áron megjelenjenek a könyvek."33 Karátson egy későbbi 
interjúban így emlékezett: „Annak idején, huszonegy éves koromban rettenetesen - és 
akkor azt gondoltam: egész életemre - megsértődtem az újabb magyar irodalomra. 
Ötvenhét nyarán történt ez, amikor szinte az egész akkori írószövetség (akikben addig 
én tényleg lángoszlopot láttam - Nemes Nagy, Ottlik, Mándy és néhány más csoda-
lény kivételével - egy emberként írta alá azt a borzalmas, híres-hírhedtté vált 
»Nyilatkozatot«. Ez engem akkor - odabent a Fő utcában - annyira összetört, hogy 

még: Gyurkovics Tibor: Mi ellen tiltakozott 216 magyar író 1957-ben? Új Idő, 1989. május, 4 -8 . o.; 

Abody Béla: Lista, több változatban Új Idő, 1989. július, 44. o.; V. Bálint Éva: Beszélgetés az 1957-es írói 

nyilatkozat körülményeiről. „A kollektív amnézia fátyla" (Beszélgetőtárs: Standeisky Éva) H. Gy. (Hegyi 

Gyula): Egy fájdalmas névsor elé... Magyar Hírlap, 1991. október 22.; Kenedi János: Októberi rémálom. 

Magyar Hírlap, 1991. október 24.; Eörsi István: Mit állít Kenedi János? Magyar Hírlap, 1991. október 25.; 

Csurka István: Kenedi megint akciózik. Új Magyarország, 1991. október 29. Gyurkovics Tibor: 1956: 

tollal és fegyvertelenül. Népszava, 1992. október 24. Eörsi István: Megszólal a bűnös. Népszabadság, 

1993. január 30. 

32 Lőcsei Pál önéletrajzi visszaemlékezései - 1-3. Szembesítésem egy tiltakozással - szembesülésem egy 

tiltakozóval. Népszabadság, 1993. november 2., 3., 4. sz. 

33 „A vádlottak cselekedetei fiatalságukkal és műveltségükkel magyarázhatók..." Karátson Gáborral beszél-

get Szebényi Cecília. Beszélő, 1993. október 23. 31. o. 
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komolyan úgy éreztem: ezen a nyelven ezentúl csak hazudni lehet, nem érdemes rajta 
soha többé semmit sem írni."34 

Eörsi István börtönéveire emlékező könyvében írja: „Ezt a szöveget nemcsak 
Németh László írta alá, hanem Illyés, Tamási Áron, Veres Péter, Kodolányi, Erdélyi, 
Sinka, Szabó Lőrinc, Kassák, Füst Milán, Juhász Ferenc, Csoóri, Pilinszky, Örkény, 
Vas, Weöres, továbbá a szabadlábon lévő reformkommunisták vezérkara: Benjámin, 
Kónya, Kuczka, Tamási Lajos is, összesen százhetvenen. Az Élet és Irodalom szep-
tember 13-i számában még sokkal több név szerepel; az újoncok közül csak Nagy 
Lászlót és Abody Bélát említem meg, őket úgy látszik, később érték el vagy győzték 
meg. Közben javában folytak az akasztások. Első hónapomat töltöttem akkor 
Nosztrán, egy imperialistát sem láttam ott, kivert fogú bányászfiút viszont annál töb-
bet. ítélkezni nincs jogom, hiszen én ültem még... Különben sem tudom az aláírók 
indítékait rekonstruálni, mert a még élő aláírók, sőt a listán nem szereplők sem emlé-
keznek semmire. Az ügyre a kollektív amnézia fátyla borul."35 

Déry reagálásáról egy korabeli besúgójelentésből tudunk. Az író ekkor már több, 
mint négy hónapja volt vizsgálati fogoly. A tiltakozó kampányról minden valószínű-
ség szerint ő is a kihallgatótiszttől szerzett tudomást. „Az írók... nyilatkozatáról - üja 
a zárkaügynök - [béry] véleménye az alábbi: ...Kizárólag az ő barátai csinálták, em-
bermentés, az ő megmentése céljából, hogy legyen nekik talajuk a kormányhoz, a 
párthoz fordulni, hogy ő kegyelmef kapjon. Szerinte az ő számára ez nagy segítség, 
mivel szerinte a kormány, habár biztos, hogy feltétel nélkül tárgyalt az írókkal, de 
mégis tárgyalt, a kapu most már kinyílt, és nyitva is marad barátai számára, és így az 
ő számára is. Másik lehetőségként figyelembe veszi azt, hogy esetleg a kormány, 
miután az írók mellé álltak, példát fog statuálni éppen rajtuk keresztül. Hozzátette, 
feltéve, ha Moszkva beleszól. Máskülönben az a meggyőződése, hogy körülötte forog 
a világ. A párt, a kormány sokat foglalkozik [azzal], hogy vele mit csináljon. Ahogy ő 
mondja: mégiscsak nagy ember voltam, ismernek a világon mindenütt, főleg Nyuga-
ton, és a kommunistáknak nem mindegy, hogy a Nyugat mit mond."36 

Az aláírók motivációi paradox módon az emigráns írók lapjából, a Londonban 
megjelenő Irodalmi Újságból37 érthetők meg leginkább: a forradalom hívei csalódtak 
a Nyugatban, csalódtak az ENSZ-ben. A kilátástalanság érzése 1957 elejétől fokozó-
dott bennük: a „magyar tragédia" nem foglalkoztatta többé a „szabad világot".38 

Az ENSZ június közepén nyilvánosságra került - szocialista országokban csak 
bírált - jelentése sem feledtethette a keserű valóságot: a nagyhatalmaknak nem érde-

34 „Én igazából jajgatni akarok vagy kiabálni" Karátson Gáborral beszélget Szántó F. István. Magyar Napló, 

1994. július 8. 26. o. 

35 Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre. Napra-forgó kft. 1988. 156. o. 

36 Belügyminisztérium Történeti Irattár (BMTI) 150 393/6 1957. szeptember 10-i jel. A Déry által mondottak 

a börtönpszichózis jellegzetes illusztrációi. 

37 Kiadja: a Magyar írók Szövetsége Külföldön. Felelős szerkesztő: Faludy György, szerk. biz: Aczél Tamás, 

Cs. Szabó László, Enczi Endre, Kovács Imre, Pálóczi-Horváth György, Szabó Zoltán, Vámos Imre. 

38 A magyarországi helyzet értékeléséről bővebben lásd: Rainer M. János: Nyugatról visszatekintve. Az 

Irodalmi Újság és Magyarország. 1957-1973. In: Évkönyv III. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 95-99. o. 
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kük a szovjet érdekszféra megbontása. „Az utólagos megbélyegzések - olvasható az 
Irodalmi Újság szeptember 15-i számának vezércikkében - már mindenesetre keve-
sebbet jelentenek: akkor lett volna jó segíteni, amikor még nem volt késő. Az nem 
megy a fejünkbe: miért lehetett Szuez ügyében összehívni a közgyűlést, és Magyaror-
szág ügyében miért csak a Biztonsági Tanácsot, ahol a Szovjetuniónak vétó-joga van? 
Az nem megy a fejünkbe, hogy miért kell Angliának és Franciaországnak engedel-
meskednie az ENSZ-döntéseknek, és miért fütyülhet rájuk a Szovjetunió?" Az 
MSZMP vezetői a tömegek fásultságából is a hasznot tudtak húzni: „Kádárék - olvas-
suk ugyanott - több ezer gyűlést rendeztek és több százezer aláírást gyűjtöttek össze. 
Miért írták alá az emberek az úgynevezett tiltakozásokat? Találóan mondta egyikük: 
»Még a Békekölcsönjegyzést is aláírtam, pedig azért fizetni is kellett...« (...) ...az 
emberek aláíiják a »tiltakozást«, a kényszer miatt is és csalódottságból is, mert nem 
remélnek sokat az ENSZ-től. És aláírják az írók is, hiszen - Illyés szavával - »hol 
zsarnokság van, minden hiába«, - és azért is, mert ők sem érzik, hogy az ENSZ-
közgyűlés változtat a nemzet sorsán." 

Másfél hónappal később a lap szerkesztőbizottsági tagja, az 1948-tól emigráció-
ban élő Vámos Imre értékelte az írók csatlakozását. Fel sem merült benne az aláírások 
hamisításának lehetősége. Úgy vélte - s ez naivitásra vagy Kádár-pártiságra vall 
hogy az írók maguk fogalmazták a nyilatkozat szövegét, amelyet „hitelesnek" tart. 
„Ez a szöveg nemcsak tartalma miatt kelthet feltűnést; első eset nyolc hónap óta, hogy 
demonstratív módon szólaltak meg a hazai írók. S ezt az eseményt nem lehet elütni 
csupán azzal, »hol zsarnokság van, ott minden hiába«. Persze, ahol zsarnokság van, 
ott sok mindent alá lehet íratni emberekkel - a magyar írók nyolc hónapon át mégsem 
írtak alá semmi alku-egyezményt (...) ...nekünk megértéssel és megbecsüléssel kell fo-
gadnunk minden olyan törekvést, amely kivezető utat keres a mai kétségbeesett hely-
zetből. A magyar írók több évszázad óta egyébről sem tettek bizonyságot, mint hogy 
egyek ezzel a néppel. Szavukban különösen most nincs okunk kételkedni, a magára 
hagyott szabadságharc után."40 Neki is az volt a véleménye, hogy a „világ bámulato-
san lomha lelkiismerete" miatt a passzív rezisztencia értelmetlenné vált: „Az otthon-
maradottak... a maguk erejére és gyengeségére vannak utalva, sorsukat önnön maguk-
nak kell alakítaniuk, az adott helyzetnek megfelelően, ha nem akarnak ismét hamis 
káprázatok áldozataivá válni. (...) A tétlen tiltakozás és a negatív tagadás nem lehet 
tartósan záloga egy egész nép vértanúságának. Meg kell találni a gyógyítás módoza-
tait, vissza kell adni a magyarságnak jövőjébe és Európába vetett hitét."41 

A hatalom képviselői joggal tarthatták politikájuk sikerének az írók (és más ér-
telmiségiek) tiltakozását. A csatlakozás a felülről inspirált és szervezett tiltakozáshoz 
rendszertámogató gesztus volt, s ezen az aláírók motivációja sem módosít lényegesen. 
A kádári politika támogatói közül sokan a megváltozott közvélemény nyomásának 
tulajdonították a sikert, a konszolidációs folyamat betetőzésének, amelynek első állo-

39 M.T.: Nem elég! In: Irodalmi Újság. Első kötet, reprint. Bethlen Gábor Kiadó-Akadémiai Kiadó, 1991. 

A további Irodalmi Újság-idézetek is ebből a kiadványból valók. 

40 Vámos Imre: A magyar írók tiltakozása. Irodalmi Újság (London), 1957. október 23. 10. o. 

41 Uo. 
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mása szerintük a május 1-jei budapesti felvonulás volt.42 A kora Kádár-korszak hír-
hedt publicistája, Mesterházi Lajos úgy ítélte el az ENSZ-bizottság jelentését, hogy 
olvasói nem ellenőrizhették állításait, hiszen a jelentést Magyarországon nem publi-
kálták. Utalt azokra a külföldi feltételezésekre, amelyek erőszakot gyanítottak az ak-
ció mögött.43 „Aki a magyar írókat ismeri - írja Mesterházi - , csak legyint az ilyen 
ostobaságra." A cikkíró a pártirányvonalnak megfelelően az egységes fellépésre tette a 
hangsúlyt, éreztetve, hogy a „megtévedt" írók aláírásukkal mintegy felmentették ma-
gukat hibáik alól. Szerinte a tiltakozást aláírók nagy száma azt bizonyítja, hogy az 
„ellenforradalom és az imperializmus" nem számíthat a magyar írókra. Választ kere-
sett arra a kérdésre, hogy mi motiválhatta az írókat. írásából árad a népi írók elleni 
indulat: „Vannak az írók közt nem kevesen, akikben megülepedett a nacionalizmus, 
mindaz, amit mi »narodnyik«-ideológiának szoktunk hívni: a már-már »paranoid« 
kisnemzeti fájdalom és önérzet. Náluk a tiltakozás hangsúlya azon van: hagyjanak 
minket békén, a mi gondunk a mi dolgunk, majd megoldjuk mi! Vannak - folytatja - , 
akiket talán nem is annyira a belső megszilárdulás politikai tartalma, mint inkább 
maga a társadalmi jelenség, a konszolidáció féltése hoz velünk egy táborba."44 Egy 
másik cikkében „kiábrándult nyugatbarátokról" ír, akik számos kérdésben szemben-
állnak a Kádár-kormánnyal, de a forradalmat cserbenhagyó Nyugatnak nem tudnak 
megbocsájtani. Az idetartozó „ellenünk is aláírna még egyet és mást, de ebben a kér-
désben mégis velünk együtt ír alá" 45 Megállapításai nem nélkülözik a reális helyzet-
megítélés elemeit. 

A párt központi lapjának belső vezércikke szerint a tiltakozó kampány sikerét a 
megélénkült irodalmi élet igazolja leginkább: a könyvkiadókhoz, az induló szépiro-
dalmi folyóirathoz tömegével érkeznek kéziratok. A közhangulat változása mozdította 
ki a szellem embereit a holtpontról, véli a cikk ismeretlen szerzője, s vállveregetően 
hozzáfűzi: az írók „végre a helyes úton indultak el", a „lojalitás", ha úgy tetszik a 
„kollaborálás" irányába.46 

42 „Budapest egészséges, életerős korban levő lakosságának több mint fele nemcsak kivonult a május 1-i 

nagygyűlésre, hanem a szemerkélő esőben mindvégig ott is maradt" - írja például Mesterházi Lajos. 

A közvélemény változásai. Népszabadság, 1957. szeptember 10. 3. o. 

43 Ezek ismertetését lásd.: Egy tiltakozás visszhangja. Irodalmi Újság, London, 1957. október 23. 2. o. („Az 

Express című hetilap - olvasható az ismertetésben - »megrázó dokumentumnak« nevezi a magyar írók 

tiltakozását. Megrázónak, hiszen éppen azoknak kellett kompromisszumot kötniük a Kádár-rezsimmel, 

akik a legméltóbban képviselték a magyar öntudatot. A tiltakozást... minden valószínűség szerint a politi-

kai rendőrség irodalmi tanácsadói sugalmazták. Az írók legjobbjai eredményes védekezésnek szánták ezt 

az üldöztetés ellen. Senki sem vonja ki magát, mindenki aláír, jobban mondva: senki sem hívja ki maga 

ellen a politikai rendőrség figyelmét. A tiltakozás úgysem kelt semmiféle hatást Magyarországon."); Palkó 

Ferenc: Nem volt erőszak? Uo. 10. o. Palkó a Le Monde és a Francé Observateur reagálását idézte. 

44 Egység és vita. Élet és Irodalom, 1957. szeptember 13. 

45 Mesterházi Lajos: A közvélemény változásai. Népszabadság, 1957. szeptember 10. 3. o. 

46 A helyes úton. Népszabadság, 1957. szeptember 29. 11. o. 
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Az Irodalmi Tanács szeptember végi ülésén Aczél György miniszterhelyettes, 
valamint Köpeczi Béla, a Kiadói Főigazgatóság vezetője érintette az ENSZ ötös bi-
zottságának jelentése elleni akciót. Aczél Tamási Áron aláírásának jelentőségét mél-
tatta, Köpeczi a csatlakozók indítékairól beszélt: „Mióta az írók a nyilatkozatot alá-
írták, ostromolják a Kiadói Főigazgatóságot. Egyesek ezt az aláírást úgy értelmezik, 
mint belépőt a pénzszerzésre. Lapoktól is felkeresték a Főigazgatóságot azzal, hogy 
mivel járul hozzá az irodalmi egység megteremtéséhez. A Főigazgatóság vélemé-
nye az, hogy a könyvkiadás eddig is türelmes volt, működési köre igen szélesen 
van megállapítva úgy, hogy semmiféle revízióra ezen felül nincs szükség" - tette 
hozzá a győztesek cinizmusával, hiszen a publikációs lehetőségek korántsem voltak 
ideálisak. 

A hatalom véleményét az írók csatlakozásáról jól summázza Mesterházi Lajos 
elemzése, amelyet a forradalmat közvetlenül követő évek talán legfoglalkoztatottabb 
publicistája a pártközpont számára készített: „Ami a párton kívüli csoportokat illeti, 
mindenekelőtt a szervezett ellenzéki egységet kellett szétvernünk, s azt az ideológiai 
bázist, amelyen ez nyugodott. A tavaszi és nyári hónapokban ismételt megbeszélések 
és viták folytak egyes írókkal és írók egyes csoportjaival. Sikerült is egész sor kérdés-
ben közeledést elérnünk, aminek nagyjából megfogalmazását adta az ötös bizottsági 
jelentés elleni tiltakozás szövege. Ennek a kiállásnak mind belföldön, mind külföldön 
nagy volt a hatása. Bizonyos fokig fordulatot jelentett az írók magatartásában és meg-
ítélésében egyaránt. Segített eloszlatni azokat a szektás előítéleteket, amelyek az írók-
kal kapcsolatban éltek, és szertefoszlatta a reakciónak azokat a vérmes reményeit, 
amelyet az írók hallgatásához, legendás »ellenállásához« fűztek. (...) Az aláírást 
megelőző agitációs kampány aránylag gyors eredményt hozott: partnereink 
matthelyzetben voltak. Eddig lehetett hallgatni, vagy szűk körben nyilatkozni, most a 
hallgatásnak nem volt tovább erkölcsi alapja. (...) Az egységes aláírásban mindenek-
előtt az eredményt kell látnunk. Hiba volna azonban, ha elfelejtenénk az eredmények 
árnyékát. Az írók egy része bizonyos fokig megalkuvásnak érezte még a kiállást, ma-
gyarázkodni próbált a »közvélemény« előtt. (...) Az egységes kiállás - folytatja az 
elemző - átmenetileg megszilárdította a csoportosulásokat és az egész rossz emlékű 
íróegységet. Talán jobb lett volna az irodalmi élet újjárendezése szempontjából, ha a 
lappangó viták akkor kitörnek. Az aláírt szöveg sokat markolt. Ez részben hitelét 
csökkentette az akciónak, részben pedig a sok egyetértés mellett sok fenntartást is 
tartalmazott, amelyek megvitatása, feloldása így most nehezebb lesz. 

Mindezek számbavételével az akció sikere, bármilyen »szenzációként« hatott is, 
csak féleredménynek tekinthető. Sokakban hamis illúziókat keltett. Az érdekeltek egy 
részében - átmenetileg - rossz szájízt hagyott vissza. 

Kétségtelen viszont - és ennek az aláírás részben bizonyítéka, részben maga is 
eszköze volt - hogy az a szervezett ellenzéki magatartás mégiscsak megszűnt. Meg-
szűnt intézményeinknek és lapjainknak bojkottálása. Az átmeneti megtorpanás és 
visszavonulás után meggyorsult a lelkiismeret-vizsgálat és önbírálat folyamata egész 
sor vezető írónál. (Jellemző a helyzet alakulására, hogy a párton kívüli írók szinte 

47 MOL XIX-J-4 aaa 54. d. Aczél György iratai. 



122 STANDEISKY ÉVA 

megrendülés nélkül vették tudomásul a Déry-perben hozott, vártnál szigorúbb ítéletet: 
valamiféle »ellenreakcióra« még csak kísérlet sem történt.)"48 

Az MSZMP vezetői elérték, amit kívántak: az írók elfogadták a forradalom leve-
rése után kialakult viszonyokat. Azzal, hogy az írók túlnyomó többsége aláírta az 
ENSZ-jelentés elleni tiltakozó ívet, a „párt és a kormány" ország-világ előtt deklarál-
hatta: immár a korábban lázongó írók is lojálisak iránta. Talán ezért nem lehet megta-
lálni sehol az eredeti aláírásokat: a győző - úgy tűnik - „nagylelkű" volt: talán el sem 
küldte az ENSZ-hez, megsemmisítette az eredeti aláírásokat, nehogy az utókor sze-
mükre hányhassa behódolásukat. Ez persze merő feltételezés. Valószínűbb, hogy ha-
nyagságból veszett nyoma az aláíróíveknek: az újságban megjelent a névsor, így nem 
fűződött semmi manipulációs érdek őrzésükhöz. 

Elárulták-e a tiltakozáshoz nevüket adók a forradalmat? 
„Valami visszavonhatatlan történt - jelenti ki az aláírásokat értékelve Eörsi Ist-

ván - , az ország 1956-ban elismert szellemi vezetői megalázó módon és együttesen 
bedobták a törülközőt." Csurka István kevésbé szigorú: „Az emberekben feltámadt az 
életösztön, és az életösztön nem mindig az erkölcs és a gerinc tartását, nyomvonalát 
követi..." Csoóri Sándor történelmileg igazolható magyarázatot keres Illyés Gyula és 
Németh László aláírására. Ők, akik „öt-hat világégést végigélt" nemzedék tagjai vol-
tak „úgy gondolták - véli Csoóri - , hogy úgyis a nagypolitika dönti el végső soron, 
hogy mi történik Magyarországgal, hogy ők igazában csak egy olyan helyzetet tudnak 
teremteni, amelyikben alku révén természetesen, kiegyezés révén - de egy másfajta 
élet indulhat el, amelyik az itt lakók java részének próbál valamilyen életfoltételeket 
teremteni. Ez nem a szigorú erkölcs világába tartozik, ez a politikai alkuk világába 
tartozik természetesen, s azt, hogy ezt írók követték el, ez nagyon nehezen feldolgoz-
ható az irodalom számára".50 

E három utólagos reagálás - mindhárman 1993-ban nyilvánítottak véleményt -
különbözőségét a nyilatkozók 1957-es helyzete is magyarázza: Eörsi börtönben ült, 
Csurkát internálták. Csoóri és az általa említett két író személyi szabadsága megvolt 
ugyan, nyugalmuk azonban annál kevésbé. Állandó döntéskényszernek voltak kitéve: 
fogadják-e el, vagy utasítsák vissza a hatalom ajánlatait (a kitüntetést, a publikálási 
lehetőséget), reagáljanak-e az atrocitásokra? Amikor nevüket adták a tiltakozáshoz: 
döntöttek, ha sokan kénytelen-kelletlen is. Döntésükkel - s ezt semmiféle utólagos 
magyarázat sem másíthatja meg - Kádárékat legitimálták. Ez egyúttal azt is jelentette, 
hogy elhatárolódtak a forradalomtól: hallgattak róla, a tudatuk alá szorították. S ez 
sem volt Kádárék ellenére. A kínos szituációt feledtetendő borult évtizedekre „a kol-
lektív amnézia fátyla" (Eörsi István) a tiltakozó ív aláírásának körülményeire. 

48 MOL XlX-J-aaa 54. d. Mesterházi Lajos: November 4. után. [Dátum nélkül.] Lásd még: Irodalmi prole-

tárdiktatúrát. Mesterházi Lajos elaborátuma az irodalomról 1957-ben. Közli: Cseh Gergő és Pór Edit. 

Kritika, 1993. augusztus, 15. o. 

49 Az eredeti aláírásoknak magyarországi levéltárakban még senki sem akadt nyomára. Diplomaták, történé-

szek próbálkoztak(nak) azzal, hogy az eredeti aláírásokat tartalmazó ívet az ENSZ iratai között megtalál-

ják. Sikertelenül. 

50 Zsarolás vagy alku? Népszabadság, 1993. január23. 23. o. 
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Ugyanakkor érthető a megtorlás áldozatainak felháborodása, fájdalma is: 
a „kintiek" valóban cserbenhagyták őket, még akkor is, ha aláírásukkal ellenkező volt 
a szándékuk. A szabadságuktól megfosztottakat ekkor érte egy újabb veszteség: az 
írók tiltakozása a szolidaritás tudatától fosztotta meg őket. S a trauma annál is súlyo-
sabb volt, mivel ezt a csapást nem ellenfeleik, hanem barátaik, írótársaik mérték rájuk. 

A írók és a hatalom közötti megegyezésnek, mint minden kényszerű egyezség-
nek, negatív és pozitív következményei lettek. S mint minden alkuszituációban, itt is 
általában az erősebb - ez esetben az MSZMP - akarata érvényesült. Sok író mély 
csalódást érzett, amikor „behódolásuk" után sem változott letartóztatott társaik helyze-
te: folyt az íróperek előkészítése, majd rövidesen a tárgyalásokra is sor került, s súlyo-
san elmarasztaló ítéletek születtek. Megindult viszont az új irodalmi folyóirat, a Kor-
társ, s fokozatosan bealkonyult a szektás-balos irányvonal követőinek. 

AZ „IRODALMI EGYSÉG" FOLYÓIRATA 

Az „irodalmi egység" folyóiratának a pártállam kulturális irányítói a Kortársat tekin-
tették, azt a folyóiratot, amelynek megjelenését őszre kellett halasztaniuk; korábban 
mind a hatalmon lévőknek, mind az íróknak komoly fenntartásaik voltak egymással 
szemben. A feszültséget főként az írók kompromisszumkészsége oldotta: mindenek-
előtt az ENSZ elleni kampányban való részvételük. 

1957 őszén három országos irodalmi lap jelent meg: a Kortárs (az egyetlen ma-
gyar irodalmi havilap), a Nagyvilág (világirodalmi folyóirat) és az Élet és Irodalom 
(kétheti, majd hetilap). Az év tavaszán indult ÉS51 nem csupán irodalmi orgánum volt, 
hanem a kulturális irányítás szócsöve is. Merev, rigorózus, olykor a hivatalos vonaltól 
balra elhajló szerkesztőség állt az élén. A szerkesztőbizottság abból a viszonylag szűk 
alkotói körből került ki, amelynek tagjai 1957 elején a hatalom mellé álltak, s csak-
nem minden irodalommal foglalkozó testületben helyet kaptak (Fodor József, Goda 
Gábor, Illés Béla, Rideg Sándor, Sándor Kálmán, Tolnai Gábor). 

A Kortárs első száma szeptemberben került ki a nyomdából. A Rákosi-rendszert 
is gátlástalanul kiszolgáló Darvas József és Tolnai Gábor szerkesztették. Mindketten 
tagjai voltak az MSZMP-nek.52 

Az irodalom pártirányítói elsősorban azokra a kommunista írókra számítottak, 
akik nem léptek be ugyan az MSZMP-be, de a szocializmus melletti elkötelezettségük 
közismert volt. A Nagy Imre-kormány hívei voltak, de a forradalom alatt - egy-két 
kivétellel (Erdei Sándor, Kuczka Péter) - nem tartoztak a legaktívabbak közé. A nyil-

51 A korabeli pesti szólás szerint a lapban nem volt sem „élet", sem „irodalom", csak „és". A lapot indulása 

után ES-nek gúnyolták, amely becenévként az azóta eltelt évtizedekben is megmaradt. 

52 A belső munkatársak közül még Vaád Ferenc és Diószegi András voltak kommunista párttagok. Rajtuk 

kívül még Simon István, Szeberényi Lehel és B. Nagy László dolgoztak a szerkesztőségben. MOL 288. 

fond 33. cs. (1957) 25. ő. e. 16. o. 1957. augusztus elején a szerkesztőbizottságba az Irodalmi Tanács Dar-

vason és Tolnáin kívül a következőket javasolta: Simon István, Oravecz Paula, Lengyel József, Benjámin 

László, Németh László, Illés Béla. MOL 288. fond 5. cs. 38. ő. e. 54. o. A folyóirat 10 000 példánnyal in-

dult, 195 8-ban hatezer példányban jelent meg. 
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vánosság előtti megjelenésüket a párt önbírálathoz és hűségnyilatkozathoz kötötte. 
1957 tavaszán a „volt kommunista írók" (Kállai Gyula elnevezése) még némileg el-
lenálltak. „Néhány hónappal ezelőtt - panaszolta Kállai Gyula egy augusztus elején 
kelt pártiratban - ez a csoport kollektív nyilatkozatot készített, amelyet nem tartottunk 
kielégítőnek. Most egy újabbat készítettek, ebben már van némi önbírálat és elhatáro-
lódás a disszidált íróktól. Ez már tárgyalási alap lehet."53 

Kállai feltehetően arra az 1957. júniusi keltezésű nyilatkozattervezetre utalt, 
melynek címe: Az emberi reménységért.54 „A külföldre menekültek között azonban 
vannak törtetők, bérencek és vérre szomjúzók is. Olyanok, akik gyökértelenségükben, 
gonoszságukban vagy elvakultságukban a szocializmusra szórt hazugságok, a nép 
ellen fenekedő érdekek szószólóivá váltak" - olvasható benne az emigránsokról. 

A tervezet gondolatmenete, egyes szófordulatai a Kortársban megjelent írói 
nyilatkozatból ismerősek, de az előzetes variáció teijengősebb, patetikusabb.55 A ter-
vezetben benne rejlik a hatalom - és így közvetve a forradalom alatti Kádár János -
kritikája is.56 A megjelent írói nyilatkozat ellenben azt sugallja, hogy az írók forrada-
lom előtti reformkezdeményezései egybeestek a „párt" szándékaival. Ezáltal az októ-
ber 23-a előtti időszak mintegy „megszelídült", és vállalhatóvá vált. Az aláírók 
ugyanakkor „a császárnak is megadták, ami a császáré": elismerték a párt mindenkori 
irányító szerepét.57 

Az írói nyilatkozat levél formájában jelent meg a Kortárs első számában. Hatan 
írták alá: Benjámin László, Erdei Sándor, Kónya Lajos, Örkény István, Sipos Gyula, 
Tamási Lajos. Az 1953 utáni reformfolyamatban, valamint a forradalomban és az 
ellenállásban szerepet játszó, de a letartóztatást egy kivétellel58 „megúszó" írók erőt-
len önkritikájukban a pártdogmát ismételték: „de mi - ugyancsak a magunk kárán -
megtanultuk, hogy az író a valóságban csak mint egy történelmileg meghatározott 
társadalom valamelyik haladó osztályának írója mondhat igazat az életről, s osztálya 
fiaként lehet csak az egész nemzet szószólója." Az eseményekért - amelyeket nem 

53 MOL 288. fond 5. cs. 38. ő. e. 50. o. 

54 Az aláírásokat nem tartalmazó gépelt szöveget Kuczka Péter bocsájtotta rendelkezésemre, amiért ezúton 

mondok köszönetet. 

55 „Érezzük az októberi tragédia ránk háruló felelősségét is. A halottak emléke, a szenvedések emléke, a 

világgá futott kétszázezer magyar sorsa kegyetlen történelmi lecke. Minden hazáját szerető magyarnak ta-

nulnia kell belőle. Kétszeresen tanulnia kell az írónak és százszorosan annak az írónak, akit a szocialista 

emberség hite éltet." 

56 „Gyötrődve láttuk az októberi napokban, hogy a tehetetlenné vált párt- és államvezetés nem tud megúj-

hodva élére állni a tömegek megmozdulásának. Nem tudja a bizonytalansággal, demagógiával és ellensé-

ges propagandával szemben tömeghatású programmá fogalmazni azt, ami abban az időben igazi célja, ér-

deke és lehetősége lett volna népünknek." 

57 „S bár az október előtti korszak kártékony módszerei ellen, a párt önbírálata és útmutatása alapján, ha 

későn is, mi kommunista írók vettük fol elsők között a nyílt harcot..." A „Kortárs" szerkesztőségének. 

Kortárs, 1957. szeptember. A további idézetek is innen. 

58 Tamási Lajost lefogták, de Kállai Gyula közbenjárására rövid idő elteltével szabadlábra került. 
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minősítettek - azokat tették felelőssé, akik törekvéseiket szándékosan félreértelmez-
ték. Hangsúlyozott antisztálinizmusuk ugyanakkor a forradalomtól való elhatárolódás-
ként is értelmezhető: „Nem abban hibáztunk, hogy a bűnösök helyett is bűnösnek 
éreztük magunkat. Az sem volt hiba, hogy legszenvedélyesebb ütéseinket a dogmára 
irányítottuk. De voltak és vannak, akik a mi harcunktól egészen más eredményt remél-
tek, akik a szocializmus összeomlását, a kapitalizmus restaurációját várták Magyaror-
szágon s azt hitték, hogy a mi fegyvereink is az ő céljukhoz szolgálnak eszközül." 

Az emigráltak differenciált megítélésére törekedtek: „Aki közülük élni, dolgozni 
akar és tud, annak haza kell jönnie. De akik a menekülést felcserélték ellenséges érde-
kek nyilvánvaló kiszolgálásával, s különösen, akik népünk tragédiáját is egyéni érvé-
nyesülésükre használják, azokról mindössze ennyi a mondanivalónk: idegenekké vál-
tak számunkra is."59 

A Kortárs szerkesztősége a levélhez elégedetlenségének hangot adó megjegyzést 
fűzött: „A levél azon részeit, amelyekben egyértelmű határozottsággal foglalnak ál-
lást, helyesléssel fogadjuk. De azokkal a szavaikkal, amelyekben az elmúlt három-
négy esztendőben, s közvetlenül az ellenforradalom előtti hónapokban kifejtett tevé-
kenységüket és magatartásukat »magyarázni« igyekeznek - nem érthetünk egyet..." 

Egy korabeli kommentár szerint „a levél írói kicsit könnyedén fogták fel a pur-
gatóriumot".60 A kikényszerített bűnbánat - nem létező bűnök miatt - valóban sem-
mitmondóra sikerült. Úgy látszik, Kállaiékat annyira hajtotta a konszolidáció látvá-
nyos demonstrálásának vágya, hogy beleegyeztek a vérszegény szöveg közlésébe. 

A Kortárs első számában megjelent szépirodalmi alkotások fogékony szerkesztői 
szemléletmódról tanúskodnak. A folyóirat közli Fejes Endre, Féja Géza, Illés Béla, 
Kassák Lajos, Mesterházi Lajos, Palotai Boris, Tamási Áron és Thury Zsuzsa elbeszé-
léseit. A versek között is az átlagon felüli a színvonalas alkotás. 

Az első számban jelent meg Sarkadi Imre tanulmánya Móricz Zsigmondról és 
Németh László Magyar műhely című írása, amely közlésre elfogadott tanulmányköte-
te bevezetője volt. Az illetékeseket megrémítette saját engedékenységük: a folyóirat 
megjelenésével egy időben bíráló cikket írattak az Élet és Irodalomba. Kis Tamás, a 
hetilap egyik legmerevebb, legdogmatikusabb kritikusa egyetértően idézte a Kortárs 
szerkesztői beköszöntőjét: a folyóirat az írói összefogást „a szocializmus, a párt, a 
proletár nemzetköziség zászlaja alatt" kívánja megvalósítani. Úgy vélte, az első szám-
ban ketten veszélyeztetik a fenti célkitűzést: Sarkadi, aki a Móricz Zsigmond-i teljes-

59 Ignotus Pál, aki az Irodalmi Újság augusztus 1-jei számában még megértő iróniával biztatta az otthoniakat, 

hogy maguk és családjuk mentése érdekében határolják el magukat a rájuk hivatkozó emigránsoktól -

„A madár olykor azt üzeni fiaihoz, hogy mentsék meg életüket, és ha lehet, a családi fészek biztonságát. 

E pillanatban ennél sürgősebb teendőjük nincs: eléggé megtépázták már őket. Fiaim, csak nyilatkozza-

tok...", - a Kortársban megjelent írói nyilatkozatot már némi malíciával kommentálta: „Ezt a nyilatkozatot 

nem kifogásoljuk. (...) még csak azt sem állítjuk, hogy a nyilatkozat nem őszinte; csak azt, hogy sajnos, 

nem győződhetünk meg arról, őszinte-e. Majd ha helyreáll a sajtószabadság Magyarországon, meggyő-

ződhetünk róla s megvitathatjuk, ami a nyilatkozatban megvitatásra érdemes." Irodalmi Újság, 1957. ok-

tóber 23. 

60 Kis Tamás: Kortárs. Élet és Irodalom, 1957. szeptember 20. 
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ség kiemelésével lebecsüli a szocialista irodalmat és Németh László, akiben ideológiai 
vetélytársat gyanított.61 A Kádár-kormányzatot balról támogató kritikus attól tartott -
nem alaptalanul - , hogy a népi ideológia továbbra is népszerű egyes mérvadó értelmi-
ségi körökben. 

A szeptemberi Kortárs kedvenc hivatkozási példája lett az ideológiai szigorúság 
megrögzött kommunista híveinek. 

Az első számokban még akadtak vitát kiváltó írások. Erdei Sándor Szabó Dezső-
ről írt tanulmánya különösen nagy vihart kavart. 

Erdeit még 1956 előtt felkérték arra, hogy állítson össze egy válogatást Szabó 
Dezső elbeszéléseiből, és írjon hozzá előszót. (Erdei Sándor, akire nagy hatással vol-
tak Szabó Dezső művei, szívesen vállalta a feladatot. A kötet 1956 októberéig nem 
jelent meg, a szerződést a Szépirodalmi Kiadó 1957-ben sem bontotta fel. Erdei a 
Kortárs szerkesztőinek kérésére 1957 őszén adta oda közlésre a némileg megrövidített 
bevezetőt, amelyet a Kortárs 1958. januári száma közölt. Ekkorra már a kiadó elállt a 
kötet megjelentetésétől. A folyóirat szerkesztői Erdei írásához azt a megjegyzést fűz-
ték, hogy a tanulmány a Szabó Dezső-kötet előszavaként hamarosan megjelenik. Hoz-
zátették, hogy Erdei írását vitacikknek szánják.) 

Erdei Sándor a kommunista reformellenzék szemszögéből értékelte Szabó De-
zsőt, akinek erényeire és hibáira egyaránt kitért. Önkritikusan állapította meg, hogy 
„1948 körül a figyelmünk [ti. a kommunistáké] elhajolt az épülő élettől, és mind ro-
hamosabban csak a világnézeti állványok építésére kezdett irányulni. S figyelmünk 
eltévedése egyáltalán nem afféle filozófiai vagy esztétikai bűn volt. (...) A belenyug-
vás Szabó Dezső teljes elítélésébe csak egyik tünete volt a heveny kórságnak, mely 
akkoriban kezdett erőt venni rajtunk. Esküdtünk a népre, munkásokra, parasztokra, de 
közben dobhártyánk nem rezdült a nép lélegzetvételére, szemünket rózsaszínű köd 
szigetelte el az élet valóságos kínjainak látásától." 

Erdei írása akkor jelent meg, amikor újra felerősödtek a revizionista kommunis-
ták és a népi írók elleni hangok. A művelődésügyi miniszter helyettese, a dogmatikus 
filozófus Szigeti József A nemzeti kommunizmus őskeresése című írásában azzal 
vádolta Nagy Imre híveit, „a marxizmus kispolgári revizionista elferdítőit", hogy 
1956-ban elárulták a munkásosztályt, s az „imperialista burzsoázia" hívéül szegődtek. 
A „nemzeti kommunisták" fő bűne, hogy „elébe helyezik a nemzeti formát az osztály-
tartalomnak, a nemzeti kérdést az osztályharcnak, s még a proletár nemzetköziségben 
is a nemzeti függetlenség sérelmét látják". Szigeti szerint a „leninizmust lábbal tipró 
revizionisták" a nacionalisták „harmadik útjára" tértek. Elmarasztalta a Kortársat 
Erdei Sándor cikkének közlése miatt, amelyet „hazug politikai publicisztikának" ne-
vezett.62 A cikk a Nagy Imre-per ideológiai megalapozása volt. 

A Kortárs áprilisban szerkesztőségi cikkben reagált Szigeti írására. írói - nyil-
ván a mundér becsületét is védendő - nem tartották hibának Erdei tanulmányának 
közlését. Nem agyonhallgatni kell az ellenséges nézeteket, hanem vitázni kell velük: a 
Szabó Dezső-reneszánsz ellen - s a Németh László-reneszánsz ellen is - a marxista 

61 Uo. 

62 Szigeti József írása az Élet és Irodalom 1958. február 28-i számában jelent meg. 
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kritikának kell fellépnie, vélték a Kortárs szerkesztői. Ugyanakkor csatlakoztak az 
egyre szigorodó pártideológiához. Erdei Sándort amiatt rótták meg, hogy csak az 1948 
utáni hibákról írt, s hallgatott a valódi bűnről, a „revizionizmus rombolásáról". Erdei 
írása szerintük a „revizionista ideológia és a kispolgári nacionalizmus riasztó ke-
veréke". 

HÁRMAS SZORÍTÁSBAN 
(IRODALMI TANÁCS, PÁRTKÖZPONT, MINISZTÉRIUM) 

Az írószövetség felszámolásával egy időben vetődött fel a pártközpontban az ötlet, 
hogy mintegy a szövetség pótlására és a kormány politikájának támogatására meghí-
vott írókból Irodalmi Tanácsot kellene létrehozni.63 A szervezést nehezítette, hogy az 
ismertebb írók visszautasították a felkérést. A hatalom elsősorban a népi írókra számí-
tott. Illyés Gyula még hajlott volna a részvételre, Németh László azonban nemet mon-
dott. Végül Veres Péter sem vállalta a tanácstagságot. Németh a balatonfüredi szív-
kórházból rezignáltán írta Veres Péternek: „A sorsot azonban nem szeretném kihívni. 
Nekem most az a legfontosabb, hogy egy-két művemet befejezzem; borzasztó nehe-
zemre esik az írás, de mégis ez a legfontosabb most. így is elég sok értékes időmet 
elvesztettem ezzel a forradalommal. Nem szeretném az amúgy is keserves munkát 
még hivatalos üldözéssel is kombinálni. A tanács meghiúsulását Gyula úgyis a nya-
kamba varrta (tizenkét éven át sosem kötötte magát hozzám, pedig egészséges voltam 
s ő elég sok dobogón ült) (...) A tanácsfelhívás meglepett. Két hónapon át a legna-
gyobb őrültségbe hurcoltak barátaink; na jó, mondtam: ötszáz velszi bárd lángsírba 
akar menni, nem lenne szép, ha én, akinek úgyis meg kell hamarosan halnom, ellen-
keznék. De, hogy most, amikor az első rőzsenyaláb füstölögni kezd, egyszerre a 
vésztörvényszék tagjai legyünk? Mert úgy tán megváltunk a lángsírból valakit? Ez 
úgy fest, mintha nem tudtuk volna, mit csinálunk."64 Lehet, hogy a népi írók közös 
megegyezés alapján utasították vissza a tagságot a szerveződő Irodalmi Tanácsban.65 

Az Irodalmi Tanács megalakítása vontatottan haladt. Még március közepén is 
feladatul szabta egy belső pártirat, hogy a „Művelődésügyi Minisztérium mellett meg-
szervezendő április 15-ig az Irodalmi Tanács és a Művészeti Tanács".66 A tanács tag-
sága nehezen állt össze. Gyergyai Albert udvarias és távolságtartó levélben hárította el 
a „megtisztelő" felkérést: „...az utolsó hónapok fejleményével is meglehetősen idege-

63 Az Irodalmi Tanács jegyzőkönyvei Aczél György kulturális miniszterhelyettes iratai között találhatók. 

MOL XIX-J-4 aaa 49-54. d. A továbbiakban valamennyi külön nem jegyzetelt idézet innen származik. 

64 A levél kelte: 1957. február 13. In: Fűzi László: Szerepekés lehetőségek Bp. Magvető Kiadó, 1990. 120. o. 

65 Az első ülésre Bölöni Györgyöt, Fodor Józsefet, Földeák Jánost, Illés Bélát, Illyés Gyulát, Kardos Lászlót, 

Koczkás Sándort, Köpeczi Bélát, Máté Györgyöt, Németh Lászlót, Szauder Józsefet, Veres Pétert és Vértes 

Györgyöt hívták meg. A tanácsba meghívottak közül néhányan valamilyen ürüggyel kimentették magukat. 

Benkő Péter: Az írószövetség újjáalakulása és a népi írók. Múltunk, 1991. 4. 58. o. 

66 „Az irodalmi élet egyes kérdéseiről. Az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztályának előterjeszté-

s e " 1957. márc. 14. MOL 288. fond 33. cs. (1957) 1. ő. e. 18-23. o. A dokumentumot más forrásból idézi: 

Huszár Tibor: Mit ér a szellem, ha... Bp. Szabad Tér Kiadó, 1990. 162. o. 
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nül s tájékozatlanul kellett szembeszállnom. Amellett habozó, aggályos és gyötrődő 
természetemmel régóta képtelennek érzem magam mindennemű bizottsági vagy szer-
kesztőségi munkára..." - íija többek között Kállai Gyulának.67 

A sajtó április végén adta tudtul az Irodalmi Tanács megalakulását a tagok név-
sorával együtt: Bölöni György, Fodor József, Földeák János, Goda Gábor, Gyergyai 
Albert, Illés Béla, Kárpáti Aurél, Köpeczi Béla, Sándor Kálmán, Szauder József és 
Tolnai Gábor.68 Gyergyai lemondása elakadt valahol az információs csatornában, Illés 
Bélát pedig betették erősítésként. 

A tanács működéséről szórványos adataink vannak. Április végén Kállai Gyula 
művelődésügyi miniszter69 a leendő tanács néhány tagja előtt ismertette elképzeléseit: 
„Az Irodalmi Tanács feladata, hogy mint tanácsadó szerv támogassa a kormányt a 
magyar irodalom terén felmerülő elvi és gyakorlati intézkedések végrehajtásában. Az 
Irodalmi Tanács működése kiterjed az irodalommal összefüggő valamennyi művelő-
dési területre: könyvkiadás, könyvterjesztés (belföld, külföld, könyvtárak), irodalmi 
lapok és folyóiratok, színházak, filmgyártás és a rádió műsorpolitikája, társadalmi 
szervezetek és tömegszervezetek irodalommal kapcsolatos tevékenysége, valamint a 
tankönyvkiadásnak a magyar irodalommal összefüggő kérdései. Ugyanakkor a műve-
lődési miniszter a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja hatáskörébe utalja az eddig 
ellátott feladatokon kívül az írók érdekvédelmét, szociális ügyeit, külföldi irodalmi 
szervezetekkel és írókkal való kapcsolatát." 

Az Irodalmi Tanáccsal kapcsolatos ügyeket április végétől Aczél György műve-
lődésügyi miniszterhelyettes intézte. Aczél semmire sem becsülte az Irodalmi Taná-
csot. Elégedetlen volt az összetételével és irodalompolitikai elképzeléseivel, valamint 
gyakorlati javaslataival is. 

A tanácsnak eredetileg tizenöt tagja lett volna, de a keretet nem tudták betölteni. 
Az „eseményekben nem kompromittálódott" kommunista írók szívesen vállalták volna 
a tagságot, de a pártvezetés az irodalmi egység megteremtését várta a testülettől, s ők 
ezt csak akadályozták volna. Aczél György hovatovább értelmetlennek látta az Iro-
dalmi Tanács létét. Egyre többször hiányzott az ülésekről, a tanács javaslatait, kéréseit 
elengedte a füle mellett. A sokadik sürgetés ellenére a minisztérium egyre halogatta a 
tanács szervezeti szabályzatának elkészítését. Hatásköri villongás is volt a miniszté-
rium és a tanács között. Azt tervezték, hogy a minisztérium megszervezendő Irodalmi 
Osztálya a tanáccsal együtt irányítja majd az irodalmi életet a betiltott írószövetség 
Bajza utcai épületében. A két szerv közötti állandó kapcsolatot a közös titkár biztosí-
totta volna. (Kezdetben Pándi Pál neve került szóba, majd Hegedűs Zoltáné és Török 
Endréé. Aczél György azt válaszolta a javaslatokra, hogy „majd tájékozódik".) 
A tervekből nem lett semmi. Az Irodalmi Osztály hosszú hónapokig nem alakult meg, 
s a minisztérium mindent megtett annak érdekében, hogy akadályozza az Irodalmi 
Tanács hivatásszerű működését. (Az anyagiakat szűkre szabta, nem adott elegendő 

67 A levél kelte: 1957. április 21. 

68 Élet és Irodalom, 1957. április 26. Az Irodalmi Tanácsban a felsoroltak közül néhányan szervezeteket -

Irodalmi Alap, Kiadói Főigazgatóság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság - képviseltek. 

69 Március 5-én vette át hivatalát. 
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státust az adminisztratív teendők ellátására stb.) Ennek következtében minden lénye-
ges ügyet Aczél György intézett, s még annyira sem becsülte az Irodalmi Tanácsot, 
hogy a testület hatáskörébe tartozó döntésekről értesítse a tanács tagjait. 

Bevált-e az aczéli taktika a főként ortodox kommunistákból álló tanáccsal szem-
ben? A minőség védelme, az irodalmi érték megbecsülése volt-e a miniszterhelyettes 
tetteinek mozgatórugója?70 Igaz-e, hogy ő a magyar irodalom érdekében mellőzte a 
„dogmatikusok tanácsát"? 

A tanács szuverén döntéshozó testületnek tartotta magát, s véleménye nem 
mindig egyezett a páltvezetők véleményével. Ez kényelmetlen és kellemetlen volt 
azok számára, akik mindent maguk szerettek intézni. Aczél György leginkább csak 
önmagára hallgatott: nehezen tűrte az ellenvéleményt. A tanács tagjai viszont úgy 
vélték, hogy ők Aczél Györgynél hivatottabbak irodalmi kérdésekben dönteni. Tolnai 
Gábor az Irodalmi Tanács május 14-i ülésén, amelyen Aczél György is jelen volt, a 
jegyzőkönyv szerint „aggályát fejezi ki, mert úgy érzi, az irodalom területén a fő-
funkciót az irodalmi osztály fogja betölteni és nem az Irodalmi Tanács. Ezt nehezmé-
nyeznék, mert úgy gondolták, az Irodalmi Tanács főirányító szerv lesz átmenetileg az 
irodalom területén." „A tanácsot olyan helyzetbe kell hozni - mondotta ugyanezen az 
ülésen Goda Gábor - , amelynek funkcionális lehetőségei minden bürokratizmustól 
mentesen kiterjednek az ország összes irodalommal kapcsolatos kérdéseire. A tanács-
beli funkció azt kell jelentse, hogy a tanács tagjai iránt a kormány azzal a bizalommal 
viseltessen, mint az iránt a funkcionárius iránt, akit egy hivatal vagy vállalat élére 
tesz. A tanács tagjai a nehéz napokban indították el azt a küzdelmet, amit nem támo-
gatott mindenki." Illés Béla „durván sértő tévedésnek" nevezte, hogy két írót az előze-
tes felkérés ellenére nem hívtak meg az ülésre. 

Az Irodalmi Tanács a nyilvánosság előtt is megkísérelte, hogy az általa képviselt 
ügy számára híveket szerezzen: vezércikkben mutatta be önmagát. 1 Ebben „csupán" a 
„szocialista, népi demokratikus" államrend - tehát a november 4-e utáni hatalmi hely-
zet - támogatását várta el az íróktól. A június elején megjelent cikkben szó sem esik a 
proletárdiktatúráról, annál inkább a múlt szektás hibáiról. A tanács rágalomnak mi-
nősítette a róla terjesztett híreket, s nyitottnak, az értékek iránt fogékonynak vallotta 
magát: „Mindent, ami kultúrpolitikánkban, illetőleg irodalompolitikánkban e pillanat-
ban történik - illetve még azt is, ami nem történik - , tájékozatlan szemlélők, vagy 
éppen a rosszindulatúak hajlamosak az Irodalmi Tanács számlájára írni. Az Irodalmi 
Tanács azonban egyelőre éppen csak hogy megkezdte működését. Néhányszor ösz-
szeült tanácskozni, egy-két kérdésben elmondta véleményét, de még nem volt módja 
hatásosan belenyúlni kulturális életünkbe. Jól tudjuk, hogy munkájának eredményes-
ségét jelentősen elősegítené, ha a szilárd elvi politikát képviselő kommunista írók 
mellett részt vennének benne azok az útitársak, akik közül igen soknak tehetségét mi 
is értékeljük, és akik közül néhányan máris jelét adták annak, hogy a szocializmus 
építésével kapcsolatban álláspontjuk mind pozitívabbá válik." (Értsd: megbékültek a 

70 „A tanács úgy véli, hogy a Művelődésügyi Minisztérium az Irodalmi Tanácsot fumigálja" 

Irodalmi Tanács június 3-i ülésének jegyzőkönyvében. 

71 A hallgató írók legendája és az Irodalmi Tanács. Élet és Irodalom, 1957. június 7. 

- olvasható az 
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forradalmat leverő rendszerrel.)72 A cikkből érződik a mellőzöttség miatti sértődött-
ség, ugyanakkor a cselekvés, az irodalmi élet befolyásolásának, irányításának eltökélt 
szándéka is: „A helyzet gyors, gyakorlati tisztázására két dolgot tartanánk minél előbb 
szükségesnek: az Irodalmi Tanács kiszélesítését a népi demokratikus rendszert való-
ban őszintén támogatni kívánó írókkal, továbbá azt, hogy magát a tanácsot szélesebb 
körben vonják be a megteendő intézkedések előtt legalább a tanácsadás munkájába, 
hogy valóban kommunista módon tudjon felelősséget vállalni a mai légkörben -
mondjuk meg őszintén - még mindig igen nehéz - társadalmi munkájáért." 

A tanács elképzeléseinek realizálását két oldalról fenyegette veszély: egyrészt az 
egyre centralizáltabb párt- és állami irányítás vette semmibe, illetve használta ki a 
tanácsot, másrészt az írók bojkottálták hallgatásukkal, a felkérések elutasításával az új 
testületet, amelyet a hatalom kinyújtott karjának tekintettek. 

Az Irodalmi Tanácsot leginkább az ENSZ ötös bizottsági jelentése elleni tiltako-
zó kampány megszervezése hozta kényelmetlen helyzetbe. A pártközpont illetékesei 
ugyanis az aláírásgyűjtés lebonyolítását az Irodalmi Tanácsra bízták. A tanács tagjai-
nak „hivatalból" vállalniuk kellett a pártdöntés végrehajtását.74 

A tanács görcsösen és ügyetlenül igyekezett szalonképessé tenni magát, minde-
nekelőtt új tagok bevonásával. Már a június 13-i ülésen, amelyen Aczél György is 
jelen volt, javasolták a tanács tagjai, hogy „a magyar haladó irodalom különböző 
irányzatainak képviselőivel" bővítsék ki a szervezetet. A minisztérium hónapokra 
elfektette a kérést. A szeptember 25-i jegyzőkönyv szerint a tanács tagjai újra felvetet-
ték, hogy a minisztérium döntsön Barabás Tibor és Rideg Sándor tagságáról. E kérés 
teljesítése nem oldott volna a testület elszigeteltségén, hiszen az írók többsége mind-
kettőjüket dogmatikusnak, szektásnak tartotta. A javaslatra Aczél György nem is rea-
gált. Ellenezte viszont az Irodalmi Tanács másik javaslatát, hogy a kibővítendő szer-
vezetbe Tamási Áront is meghívják. „Tamási Áron rendkívül fontos munkát végzett 
akkor, amikor az ENSZ ötös bizottsága munkája elleni tiltakozást aláírta. De addig 
nem vonható be a közéletbe - mondotta Aczél György - , amíg a kommunista hitvallás 
mellett nem tesz komoly állásfoglalást." A tanács Illés Endrét, Jankovich Ferencet, 
Simon Istvánt és Darvas Józsefet javasolta még a testületbe. A Magyar Irodalomtörté-
neti Társaságot képviselő Szauder József elfoglaltságára hivatkozva felmentését kérte, 
de kérelmét a tanács elutasította. Szauder december végén megismételte kérését. 

A szervezet szeptember végi ülésén számolt be a Szerzői Jogvédő Hivatal képvi-
selője a külföldi megjelentetésre ajánlott kortárs művekről. Nyugati kiadók Németh 
László és Déry Tibor műveit szerették volna lefordítani. A Kiadói Főigazgatóság, a 
Külügyminisztérium és a Kultúrkapcsolatok Intézete munkatársaiból álló bizottság 
Németh műveinek „kiajánlását" engedélyezte, Déryét nem. (Déry ügyében a vizsgála-
tot ekkorra lezárták; perének előkészítése folyt.) „A Hivatal a Kiadói Főigazgatóság 
segítségével olyan műveket is ajánlott ki - mondotta a tájékoztatót tartó Szentiványi 

72 Uo. 

73 Uo. 

74 A június végétől szeptemberig tartó időszakról nem állnak rendelkezésünkre a tanács működésével kap-

csolatos iratok. A fenti értesülés kortársak információin alapul. 
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Gyula - , amelyek Magyarországon nem adhatók ki, mert eszmeileg érdektelenek. 
Nyugati államok kereslete alapján úgy látszik, hogy Németh László divatba jött. Az 
„Iszony"-ra például nyugatnémet kiadó kért szerződést. Olasz és francia kiadók is 
érdeklődnek Németh László művei iránt. A Kiadói Főigazgatóság egyetért e művek 
kiajánlásával. (...) Déry Tibor művei iránt Nyugatról érdeklődnek, a Szerzői Jogvédő 
Hivatal addig, amíg a Déry-ügyben nincsen határozat, nem foglalkozik műveivel." 

Ugyancsak ezen a szeptember végi ülésen ismertette Köpeczi Béla a Kiadói Fő-
igazgatóság tevékenységét. „A tematikát illetően törekvés van arra, hogy az ellenfor-
radalomról írjanak. Azonban ne váljunk sok ilyen művet. Érdekes jelenség, hogy sok 
író a két világháború közötti időszakról ír. (...) Úgy látszik, hogy az ellenforradalom 
vagy a világháború előzményeit keresik az írók. Szabó Pál és Veres Péter nagy túlten-
gésének vége van. (...) A Zrínyi Kiadó kémtörténetekkel kísérletezik. A Belügymi-
nisztérium a művek megírásához szívesen ad kémanyagot az írók részére" - mondotta 
többek között Köpeczi Béla. Sándor Kálmán szerint a könyvpiacon túltengenek a 
nyugatos írók - Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Babits Mihály - művei. „A kiadók ne 
csak a közönség kívánságát figyeljék. A könyvkiadás tartson a szocialista dialektika 
felé" - mondotta Sándor Kálmán. Köpeczi Béla elhárította a bírálatot. Szerinte a ki-
adói tervek „a múlt hibáit igyekeznek korrigálni. Ha 1945 óta Babits és Krúdy kellő 
mennyiségben megjelenhettek volna, nem lenne most Babits- és Krúdy-őrület. Ezek-
nél a műveknél most a magasabb példányszámot meg kell hagyni. A Főigazgatóság az 
ÁKV (Állami Könyvterjesztő Vállalat) akarata ellenére a szovjet művek példányszá-
mát felemelte, azonban az olvasóközönség érdeklődését is tudomásul kell venni. 
A Főigazgatóság véleménye, hogy egy-két év alatt helyreáll az egészséges értékrend." 

Köpeczi szavaiból az is kiderült, hogy a kiadóktól ideológiai rendcsinálás címén 
számos embert elbocsájtottak. 

Az Irodalmi Tanácsot nem tájékoztatták sem a lefogott írók elleni vizsgálati eljá-
rásról, sem a zárt ajtók mögött tartott perekről. Erről a tanács tagjai a hozzátartozóktól 
szereztek tudomást, akik a közbenjárás reményében az Irodalmi Tanácsot is felkeres-
ték. Molnár Zoltán és Varga Domokos felesége például azt kérték a tanács tagjaitól, 
hogy támogassák azt a kérvényt, amelyben Varga, illetve Molnár büntetésük enyhíté-
sét kérték. A tanács tagjai kiálltak az elítéltek mellett: egyhangúan úgy dönttöttek, 
hogy támogatják kérvényüket. December végén Szabó Pál javaslatára a tanács határo-
zatot hozott arról, hogy az Elnöki Tanácsnál Varga Domokos büntetésének mérséklé-
sét kérik. (Szabó Pál tagja volt az Elnöki Tanácsnak, így nagy áttekintése lehetett a 
megtorlásokról, hiszen a kegyelmi kérvényeket ennek a legfelsőbb állami szervnek 
kellett elbírálnia.) 

A Varga Domokos és társai-perben egy évre ítélt Tóbiás Áron, aki az előzetes 
letartóztatásban eltelt idővel kitöltötte büntetését, elhelyezkedéséhez kérte az Irodalmi 
Tanács segítségét, amit meg is kapott. Nyilván a kérelmek hatására a tanács tagjai 
elhatározták, hogy tájékoztatást kérnek a kormánytól „a lefogott, illetve a kiszabadult 

75 A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa október 9-én hirdetett ítéletet a Varga Domokos és társai-

perben. Molnár Zoltán kapta a legsúlyosabb ítéletet: három évet. Varga Domokost kétévi börtönbüntetésre 

ítélték. A tanács 12-én, illetve 18-án foglalkozott a kérelmekkel. 



132 STANDEISKY ÉVA 

írókkal szembeni állásfoglalásról". Kétszer is jegyzőkönyvbe foglalták kérésüket. 
Nem tudható, hogy a tájékoztatóra sor került-e. 

A pártvezetés rossz néven vette a tanács tagjainak kiállását a lefogottak mellett. 
Orbán László mérhetetlenül felháborodott amiatt, hogy egyes „szektás elvtársak" 
képesek voltak önállóan dönteni, például ők jelölték ki, hogy ki legyen az Ady-
emlékünnepség szónoka. „Az Irodalmi Tanácsban lévő elvtársak - mondotta Orbán -
fogták magukat, és megkérdezésünk nélkül felkélték Bóka Lászlót az emlékbeszéd 
megtartására. (...) Mi ezt megtudtuk..." A pártközpont utasította Bókát, hogy csak 2-3 
mondatot mondhat.76 

December végén már a kibővített tanács tartott ülést. (Aczél György ezen a 
megbeszélésen sem volt jelen). Az új tagok: Darvas József, Illés Endre, Jankovich 
Ferenc, Mesterházi Lajos, Simon István és Szabó Pál.77 Bejelentették, hogy január 15-
én megalakul a Művelődési Minisztérium Irodalmi Osztálya, melynek létrehozása már 
hónapok óta napirenden volt. 

Ezen a decemberi ülésen a tanács régi és új tagjai hosszasan vitatkoztak arról, 
hogy ki kapja a Gábor Andor özvegye alapította Gábor Andor Alapítvány 10 000 
forintos díját. Végül titkos szavazással döntöttek. Györe Imre nyolc szavazatot, 
Cs. Szabó Béla hatot, Nagy László egyet kapott. Mind Györe, mind Csepeli Szabó a 
restaurálódó hatalom kedvelt költője volt: osztályharcos versekben mondtak ítéletet az 
„ellenforradalom" felett, s lelkes hívei voltak a proletárdiktatúrának. 

Ugyanezen az ülésen állították össze a Kossuth-díjat odaítélő irodalmi tanácsi 
bizottság névsorát: Darvas József, Illés Béla (ők ketten a „nagy" Kossuth-díj Bizott-
ságnak is tagjai voltak) és Tolnai Gábor került be a bizottságba. 

Az 1958. január 3-i ülésen Aczél György is megjelent, de nem szólalt fel. Az 
igen hosszúra nyúlt, szenvedélyes vita akörül folyt, hogy ki kapjon az írók közül 
1958-ban Kossuth-díjat. Az előkészítő bizottság Bölöni Györgyöt, Áprily Lajost, Vár-
nai Zsenit és Keszthelyi Zoltánt javasolta. A tanács csak Bölöni (gyémánt fokozatra) 
és Áprily (aranyra, megosztva) jelölésével értett egyet. A vita következtében felkerült 
még a javasoltak listájára Kassák Lajos (aranyra), Kárpáti Aurél (aranyra, megosztva), 
Gyergyai Albert (aranyra, megosztva), Kodolányi János (aranyra, megosztva), 
Hatvany Lajos és Illés Endre neve. Kassák mellett főleg Sándor Kálmán és Földeák 
János érvelt, Kodolányi mellett pedig Mesterházi Lajos (aki szerinte „az elmúlt súlyos 
időben tisztábban látott, mint sokan mások") és Szabó Pál. Jankovich Ferenc Weöres 
Sándor nevét vetette föl. Illés Béla elmondta, hogy Weöres neve a korábbi megbeszé-
lések során is felmerült, „de egyértelműen el is vetették, mert helytelen politikai állás-
foglalást jelentene Weöresnek Kossuth-díjat adni." Az illetékesek huszárvágással 
oldották meg a vitát: 1958-ban egy író sem kapott Kossuth-díjat. 

Az Irodalmi Tanács utolsó fellelhető jegyzőkönyve fél évvel későbbi keltezé-
sű. Témája az 1958. évi könyvhét értékelése. Az ülésen a számos meghívott író és 

76 MOL 288. fond 5. cs. 50. ő. e. A PB 1957. november 21-i ülésének jkv. 

77 Simon István a fentebb említett ülésen nem volt jelen. A tanács teljes névsorát lásd: Élet és Irodalom, 

1958. január 1. 2. o. 
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kritikus mellett a minisztérium immár működő Irodalmi Osztályának munkatársai is 
részt vettek. 

A kultúrát (s részeként az irodalmat) irányító párt- és állami apparátust valójában 
1957 őszén szervezték meg. A régi káderek közül ugyanis az MSZMP kultúrpolitiku-
sai többeket nem tartottak alkalmasnak az új feladatok végrehajtására, mások önként 
hagyták el a párt- és állami szolgálatot, olyanok is akadtak, akiknek a forradalom 
alatti tevékenységük, állásfoglalásaik miatt kellett távozniuk. Az MSZMP KB Tudo-
mányos és Kulturális Osztályának (TKO) tizenkilenc fős apparátusában a Kulturális 
Alosztály négy politikai státust kapott.78 

A TKO azonban csak a kulturális pártirányítás alsó szerve volt, a jelentős dönté-
seket továbbra is a Politikai Bizottság, illetve a Titkárság hozta, amelyek mellé ta-
nácsadó szervként elméleti munkaközösségeket és különféle bizottságokat szerveztek. 
Ezek a szervezeti formák sem voltak újak, keveredtek bennük az 1945-1949 és az 
1953-1956 (kisebb részben az 1949-1953) közötti párttradíciók. A kontinuitás a sze-
mélyekben is kimutatható: elég talán Kállai Gyula, Orbán László, Hont Ferenc, Major 
Tamás, Szigeti József, Szabolcsi Miklós, Király István nevére utalni. A hagyományok 
folytatását jelentette az is, hogy a kulturális ügyek állami irányítója döntött csaknem 
minden - fontosabb és kevésbé fontos - irodalmi, művészeti kérdésben. (1949 és 1953 
között miniszterként Révai József, 1957-től miniszterhelyettesként Aczél György.) 

Az MSZMP KB Titkársága szeptember elején hozott határozatot a Kulturális 
Elméleti Munkaközösség felállításáról.79 Az MSZMP vezetése kombinálta az 1953 
előtti, illetve utáni módszereket. Révai ugyanis az akkori MDP Központi Előadói 
Iroda Kultúrpolitikai Munkaközösségének keretében „vitákat" rendeztetett, amelyeken 
felszólalt: ily módon hozta az írók tudomására a „Párt" csalhatatlan álláspontját. 1953 
és 1956 között már nem akadt olyan pártvezető, aki „elvi" irodalmi ügyekben az 
egyéni döntést vállalni merte volna: ekkor jött el az irodalommal, művészetekkel, 
pontosabban az alkotókkal foglalkozó párthatározatok ideje.80 

1957-ben az MKP irányítási módszerei is visszaköszöntek. Felvetődött, hogy új-
ra meg kellene alakítani a Művészeti Bizottságot, azt a testületet, amely „1946-49 
között eredményesen működött". Ez a bizottság kidolgozhatná „a párt művészetpoliti-
kai irányelveit", segíthetne összefogni a kommunista művészeket. Tagjai előadásokat 
vállalhatnának aktuális elméleti, kulturális kérdésekről. A felmerült nevek: Szigeti 
József, Aczél György, Orbán László, Major Tamás, Hont Ferenc, Szabolcsi Bence, 
Nádasdy Kálmán, Tolnai Gábor.81 

1957 őszén újjászervezték a Hazafias Népfrontot (HNF), alapvetően azért, hogy 
a közélet iránt érdeklődő nem párttagokat a párt ellenőrizhesse. Az átalakítás másik 

78 MOL 288. fond 33. cs. (1957) 8. ő. e. A TKO 1957. augusztus 7-i javaslata és 288. fond 7. cs. 12. ő. e. 

A Titkárság 1957. augusztus 23-i határozata. 

79 A testületet Kállai Gyula vezette, titkára Barla Szabó Ödön volt. MOL 288. fond 33. cs. (1957) 1. ő. e. 68. o. 

80 Az MDP vezető szervei dokumentumait mind ez idáig nem adták ki. 

81 MOL 288. fond 33. cs. (1957) 1. ő. e. Javaslat a művészek között folytatandó kulturális munkáról. 1957. 

november 27. 
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oka az volt a pártvezetés szerint, hogy a HNF még 1957-ben is a Nagy Imre politiká-
jához közel állók gyűjtőhelye volt, akik az 1954-ben Nagy Imre által elképzelt szerve-
zettel és mozgalommal rokonszenveztek. Annak idején Nagy Imre a szektás pártveze-
tők ellenében szánt a Népfrontnak politikai-mozgalmi funkciót, Kádár a pártvezetés 
támogatását remélte tőle. Ugyanakkor Nagy Imre sem gondolt arra, hogy a népfront-
mozgalmat ki kellene vonni a párt ellenőrzése alól. Kádár János a párthoz lojális ér-
telmiségieket szerette volna tömöríteni a jól ellenőrizhető szervezetbe. 

A HNF szálka volt azoknak a kommunistáknak a szemében, akik minden nem 
internacionalista megnyilvánulásban szélsőséges nacionalizmust véltek felfedezni. Jól 
érzékelhető ez egy Nemes Dezsőnek címzett belügyminisztériumi jelentésből is. Ez a 
HNF apparátusába beépített besúgók (akiket beépítettségük miatt téglának nevezett a 
köznyelv) beszámolói alapján elemzi az 1956 októberétől 1957 őszéig teijedő idősza-
kot. A jelentés szerint a HNF a betiltott írószövetség funkcióját készül átvenni, terve-
zik egy országos jellegű irodalmi-politikai-kulturális hetilap indítását is, amelynek 
szerkesztésébe Féja Gézát és Tamási Áront is bevonnák.82 

A HNF újjászervezését tárgyaló politikai bizottsági ülésen a Népfrontba bevo-
nandó „szövetségesek" között különös súlyt kaptak a népi írók, akik közül többen 
korábban is tagjai voltak a HNF Országos Tanácsának. Az október 16-i PB-ülésen újra 
alelnöknek jelölték Darvas Józsefet és Szabó Pált. A tanács egyes népi író tagjairól 
vita folyt a PB-tagok között. Kádár János Ortutay Gyulára hivatkozva helytelenítette 
Féja Géza jelölését. Kijelentette, hogy Féjával szemben „politikai meggondolásai" 
vannak: „Féja nagy támadási felület, mert a második világháború alatt a fasizmust 
támogatta. (...) Ne korporációs alapon, hanem politikai alapon csináljuk meg a Nép-
frontot. Ennélfogva én Féja kihagyása mellett vagyok. Tamási Áron állítólag egy 
fokkal jobb, mert a Horthy-fasizmussal ő nem jegyezte el magát. Illyés Gyula szerin-
tem még jobb egy fokkal Tamási Áronnál. Én ugyan Tamási Áront sem venném be, de 
mivel ő régi tag, maradhat most már."83 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsába többek között beválasztották Darvas 
Józsefet, Németh Lászlót, Szabó Pált, Tamási Áront és Veres Pétert. Az öt alelnök 
között olvasható Darvas József és Szabó Pál neve is.84 

A párt legfőbb döntéshozó testülete három és fél hónapos szünet után november 
l-jén ülésezett. A belpolitikai helyzet tárgyalása kapcsán a művészekről és az írókról 

82 MOL 288. fond 5. cs. 44. ő. e. 

83 MOL 288. fond 5. cs. 46. ő. e. Ezen a PB-ülésen került szóba Ortutay Gyula pártfelvételi kérelme is, aki 

állítólag már másfél évvel korábban jelentkezett a kommunista pártba. Kádár többek között ezt mondta 

róla: „Egyébként élhetetlen ember, mert ha a zűrzavarban belépett volna a kerületi pártszervezetnél a párt-

ba, most párttag lenne. Ortutay irigykedve beszél arról, hogy mióta Darvas párttag, újjászületett ember, 

nyugodtan képviseli a párt álláspontját, és szemmel láthatóan fejlődött is. Látja, hogy Darvas fejlődése 

szempontjából micsoda hallatlan jelentőségű, hogy részt vehet a pártéletben. Ő kívül van a párton: a kom-

munisták nem fogadják el párttagnak, a pártonkívüliek nem fogadják el pártonkívülinek. Úgy néz ki a do-

log, hogy semmit sem nyerünk, ha Ortutay kívül van a párton. Most ő fonák helyzetben van. Mindenki 

tudja, hogy döntő dolgokban együtt megy a kommunistákkal, mégsem párttag." 

84 Magyar Nemzet, 1957. október 24. 
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is szó esett. Több KB-tag szerint szigorúbban kéne fogni azokat, akik felelősek az 
„ellenforradalomért", mert korlátozzák a párt befolyását: „A muzsikusok fél szemmel 
Kodályra, az irodalmárok Németh László felé néznek. (...) Az irodalomban a régi 
foltozása folyik" - mondotta Benke Valéria. Szerinte „drasztikus változtatások" kelle-
nek, de ezeket „nem kell dobra verni". 

Többen ideológiai veszélyt szimatoltak: „kispolgári befolyást a művészeti élet-
ben." A „párt demokratizálása liberális burzsoá nézet, ezzel a proletárdiktatúrát nem 
lehet megvédeni" - jelentette ki Benke. A dogmatikus funkcionárius a „népi körhöz 
tartozó kommunista fiatalok ideológiai-esztétikai fertőzéséről" is beszélt, akik szerinte 
még „nem elveszett emberek". A művelődésügyi miniszter, Kállai Gyula, egyetértett 
leendő utódjával (Benke Valéria 1958-1961 között volt a kulturális tárca élén): 
„Fokozottabb mértékben kell leleplezni a revizionizmust és a nemzeti kommunizmus 
elveit a párttagság és a tömegek előtt. (...) Szívós, gondos munkával ki kell cserélni a 
kultúrapparátus polgári elemeit."85 

Az MSZMP hegemóniája - miként az MDP-é - két módon érvényesült az iro-
dalmi életben: elvi útmutatások, illetve gyakorlati intézkedések révén. 1957 végén 
kezdtek hozzá a népi írókról szóló határozat és a művelődéspolitikai irányelvek kidol-
gozásához. Ezzel egy időben eldöntötték, mi történjék a letartóztatottakkal. A perbe 
fogott írók műveit kivonták a könyvtári és a bolti forgalomból (például titkársági hatá-
rozat szólt arról, hogy Déry kisregénye, az egyébként először 1955-ben megjelent. 
Niki, nem kerülhet az olvasók kezébe. Azokat, akik nem tudtak megélni irodalmi 
munkásságukból, mivel nem publikálhattak, (például Benjámin László és Kónya La-
jos) üzemi könyvtárakban, munkásotthonokban helyezték el .86 

85 Valamennyi idézet: MOL 288. fond 4. cs. 13. ő. e. Kállai javaslatai emlékeztetnek Rákosi Mátyás 1949-es 

elképzeléseire, aki a zsidó kispolgári intellektueleket akarta felváltani nevelhető, jól befolyásolható, népi 

származású fiatal kommunistákkal. 

86 MOL 288. fond 7. cs. 17. ő. e. A Titkárság 1957. december 4-i ülésének anyagai. 




