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NEHËZSZÜLETÉS 

ADALÉKOK A MAGYAR KÖNYVKIADÁS FELSZABADULÁS 
UTÁNI TÖRTÉNETÉHEZ (1950-1956) 1 

Az Állami Könyvterjesztő Vállalat azoknak a bizonyos „50-es 
évek"-nek a kezdetén alakult meg, amelyeket okkal - és nagyon is 
pontatlanul - szoktunk „rossz emlékű"-nek nevezni. Mégis olyan jól 
funkcionált, hogy kibírta az azóta végrehajtott többszöri átszervezést. 

Az előzmények ismeretesek, többen megírták már, hogyan indult 
meg a felszabadulás után a könyvkiadás Magyarországon, és milyen 
jelentős szerepe volt ebben a Kommunista Párt kiadójának, a Szikrának, 
ahol 1947-től kezdődően jómagam is tevékenykedtem. A Szikra olyan 
dinamikusan fejlődött, hogy 1950 elején akkori vezetői úgy látták, nem 
fér meg egy vállalaton belül a tudományos igényű könyvkiadási munka 
a kereskedelemmel, melyet talán le is néztek a tudós szerkesztők. 
(Nyilván a döntésnek objektívabb, kereskedelempolitikai okai is voltak; 
akárhogyan is történt, bizonyíthatóan tévedtek: 1956 kezdetétől a ma 
már Kossuth néven működő pártkiadó jórészt maga terjeszti — igen 
eredményesen - kiadványait.) így aztán 1950 augusztusában új vállalat 
alakult Szikra Könyv- és Propagandaanyagterjesztő elnevezéssel. Meg-
kockáztatom azt az állítást, hogy alapítása egyike volt az akkori idők 
kellően át nem gondolt intézkedéseinek. Nemcsak az előbbi, zárójelbe 
tett megjegyzés okából, hanem azért, mert csupán 10 hónapig műkö-
dött ebben a formában, és ez idő arra sem volt elegendő, hogy szerveze-
tének körvonalai kirajzolódjanak. Mindössze annyi történt, hogy a 
Szikra könyvkiadó terjesztési és propaganda apparátusa a Vörösmarty 
térről átköltözött a szomszédos Deák Ferenc utcába, ahol megkezdte 
harcát a lakókkal, akiknek semmi kedvük nem volt megszokott ottho-
naikat elhagyni. Természetes volt, hogy az új vállalat igazgatója a Szikra 
korábbi kereskedelmi vezetője, Zala Imre lett. (Zala Imréről, a magyar 
munkásmozgalom érdemes alakjáról már több megemlékezés jelent meg 
a sajtóban. Itt csupán azt említem meg, hogy a felszabadulás után 
oroszlánrésze volt a szocialista könyvterjesztés megteremtésében, s ő 
volt az Állami Könyvterjesztő Vállalat első igazgatója. 1972-ben a 
könyvszakma átszervezésekor, alkotó ereje teljében nyugdíjba ment, 
majd rövidesen meghalt. Talán nem tévedek, ha azt mondom, korai 

1 Lásd még P. F. A Magyar Helikon Könyvkiadó története. It, 
1981/4. 



halálába az is belejátszott, hogy a 20 év alatt általa kikovácsolt, jól 
működő' nagyvállalatot szétforgácsolták.)' 

De térjünk vissza a Szikra Könyv- és Propagandaanyagterjesztő rövid 
életű működésére. Látszólag nem történt semmi különös; az élet, illetve 
a pártkiadványok terjesztése ment tovább, mint eddig, de a levegőben 
érezni lehetett, hogy a „fordulat éve", ha késve is, de a mi területünkre 
is elérkezett: új, egységes állami könyvteijesztő vállalatra van szükség, 
lehetőleg úgy, hogy abban a Párt terjesztővállalatának jusson a vezető 
szerep. 

Alig egy évvel korábban, 1949 májusában alakult meg a Könyvter-
jesztő Nemzeti Vállalat, mely megkapta az állami kézben levő könyv-
raktárakat és azokat a könyvesboltokat, melyek a nyomdák államo-
sítása után lényegileg gazdátlanul maradtak. Az alapító rendelet a KNV 
feladatává tette az állami könyv nagy- és kiskereskedelmet, sőt a könyv 
külkereskedelmet is. 

Zala úgy tekintett erre a vállalatra, mintha az a régi, „polgári" 
könyvkereskedelem folytatása lett volna: mindent elkövetett, hogy 
együttműködés, az állami és a párt terjesztési apparátusának párhuza-
mossága helyett a Szikra hegemóniája következzék be. Ne legyünk 
igazságtalanok, Zala olyan ütőképes könyvteijesztő szervezet létreho-
zására törekedett, amely valamennyi, Magyarországon megjelenő könyv 
forgalmazását városban és falun is megoldja. Ez végül többé-kevésbé 
sikerült, és kitűnően funkcionáló, kulturált könyvkereskedelmi hálózat 
jött létre Magyarországon. Az azonban, hogy az állami könyvkereske-
delem fiatal vállalatait - amelyek a megalakulás, az egymással ellent-
mondó, kapkodó intézkedések következtében hallatlan nehézségekkel 

J A magyar könyvterjesztés szervezete azóta több ízben változott. Az 
1971-es átszervezés során a könyv kis- és nagykereskedelmet külön-
választották: Könyvértékesítő néven létrehozták a könyv nagykeres-
kedelmi vállalatot, melyhez egyúttal a Könyvtárellátó (alakult 1952-
ben) és a szövetkezeti bolthálózat könyvellátása is tartozott; a vidéki 
városokban a terjesztést a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat végezte, 
míg az ÄKV működési területe csak a főváros könyvellátására szorult 
vissza. A legutóbbi — 1982. évi - átszervezés megszüntette a 
KÖNYVÉRT nagykereskedelmi szerepét (továbbra is feladata a szövet-
kezeti kereskedelmi hálózat és a könyvtárak ellátása), az ÁKV és a 
Művelt Nép a jövőben közvetlenül a „termelők"-tól/kiadóktólszerzibea 
könyveket. A KÖNYVÉRT jelentősen felduzzadt raktárkészleteinek és 
raktárainak nagy része is átkerült a két másik könyvkereskedelmi válla-
lathoz. 
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küzdöttek — nem partnernek, még csak nem is konkurrensnek tekintette, 
hanem ellenfélnek, nem volt helyes. 

A Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat csak rövid ideig volt az állami 
könyvkereskedelem „kizárólagos" szerve, megalakulása után 13 hó-
nappal, 1950 júniusában kivált belőle a Könyvesbolt Kiskereskedelmi 
Vállalat, és egy évvel később, 1951. május 1-én mindkét fiatal cég - a 
szakszervezetek terjesztővállalatával egyetemben - ténylegesen beol-
vadt a Szikra Könyv- és Propagandaanyagterjesztőbe, ahol természe-
tesen a „szikrásoké" volt a vezető szerep. Az új vállalatot Állami 
Könyvterjesztő Vállalatnak - ma is élő rövidítéssel ÂKV-nak - nevez-
ték el. A párt folyóiratainak, agitációs és propagandabrosúráinak kiadá-
sára és forgalmazására egyidejűleg létrehozták a Propagandaanyagter-
jesztő vállalatot, mely 1956 után egyesült a Kossuth kiadóval. 

Két esztendő alatt a könyvszakmában négy terjesztővállalatot hoz-
tak létre, vontak össze; ezek először a Miniszterelnökséghez, majd a 
Belkereskedelmi Minisztériumhoz tartoztak. (Csak 1954-ben került a 
könyvkereskedelem a kulturális tárcához a Kiadói Főigazgatóság aláren-
deltségében.) A végeredmény egyértelműen pozitív volt, de mennyi 
zűrzavar és főleg mennyi sértődés után! A Szikra teijesztési apparátu-
sába beolvasztott vállalatok korábbi vezetői többnyire alacsonyabb 
beosztásba kerültek, minimális hatáskörrel. Közülük többen rövid idő 
után el is mentek az új vállalattól. 

Ilyen előzmények után kezdte meg működését a ÄKV. Annak 
ellenére, hogy az első években a korábbi vállalatok működésének össze-
hangolása, összecsiszolása rengeteg energiát kötött le, rövid idő alatt 
országos jelleggel kiépült a magyar könyvterjesztés állami szervezete. 

Alig négy hónappal a megalakulás után, 1951 szeptemberében a 
könyvnapok sikere bebizonyította, hogy Zala koncepciója helyes volt, a 
Szikra jói működő könyvesboltjaira és bizományosi hálózatára kellett 
építeni az új vállalatot. A könyveladást politikai munkának tekintő, a 
mozgalmi munkában felnőtt „káderek" megállták a helyüket. Igazság-
talanok lennénk, ha ugyanakkor - legalább így utólag - nem szolgáltat-
nánk elégtételt azoknak a régi szakembereknek, akik a korábbi állami 
vállalatoktól az ÂKV-hoz kerülve, nehezebb helyzetből indulva kitartot-
tak szakmájuk mellett. Nélkülük sem lehetett volna létrehozni az egysé-
ges könyvterjesztő szervezetet Magyarországon: jelentős szervük volt a 
későbbi eredményekben. 
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Kis magyar könyvnaptörténelem 

A könyvnapok 1 9 5 0 - 1 9 5 6 közötti története nemcsak a magyar 
kultúrhistória számára ad lényeges adalékot, hanem híven tükrözi a 
magyar könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetét ebben a periódusban. 

A felszabadulás után kezdetben a Magyar Könyvkiadók és Könyvke-
reskedők Egyesülete, majd 1948-49-ben a Miniszterelnökség szerve-
ként működő Országos Könyvhivatal, 1950 és 1954 között a Népműve-
lési Minisztérium irodalmi főosztálya volt felelős a könyvnapok rende-
zéséért.3 Mégis az 1945 és 1950 között megrendezett könyvnapokon a 
Szikra szerepe volt a meghatározó: sátrai, árusai mindenütt ott voltak, 
az utcákon - nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is - , és számos 
termelőüzemben. 

Az 1950-es könyvnapra hatalmas, félkör alakú Szikra-sátrat építet-
tünk a Nemzeti Színház előtti óra köré, hogy Révai József ott mondja 
el a következő évek könyvkiadását bizonyára meghatározó beszédét. 
Igen ám, de a megnyitó reggelén kiderült, hogy „oda szemtelenkedtek" 
az állami kiadóvállalatok, és a Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat, vala-
mint a néhány napja megalakult Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat 
sátrai. 

Kora reggel volt, a megnyitót dél körűire terveztük, így volt rá idő, 
hogy a többi sátrat hátrébb toljuk, s a könyvnapon is biztosítsuk a Párt 
vezető szerepét. Szerencsére az államiak kisebb sátrak voltak, de így is 
nagy munka volt elmozdításuk, és nem kis botrány, amikor az erősza-
kos beavatkozás hírére a vállalatok vezetői odaér tek . . . Végül is a 
1 Dzönség nem vett észre ebből semmit, és Révai József most már 
z vartalanul megnyithatta a könyvnapot. Beszédében a tőle szokott 
h /vei, eléggé merész megállapításokat kockáztatott meg: „ . . . a népi 
d nokráciával ellenséges művek az idén végképp kiszorultak a k-önyv-
r i sátrakból, csak olyan könyvek jelennek meg, amelyek egytől egyig 
a 'ocializmust építő népi demokrácia céljait szolgálják . . . A fordulat 
é\ előtt jócskán árusították a nyugati imperializmus hanyatló és mér-
g j álkultúrájának fércműveit is . . ."* Akkor fel se tűnt, de most, 32 

31955-től kezdődően a Minisztérium keretében működő Kiadói 
Főigazgatóság vette át ezt a funkciót is. Lényegesebb változást a Könyv-
kiadók és Terjesztők Tájékoztató Központja megalakulása (1964) majd 
az ennek utódjaként - jóval szélesebb tudáskörrel - létrejött Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (1969) hozott. Az akció 
szervezése egyre inkább az Egyesülés feladata, a Kiadói Főigazgatóság 
által meghatározott irányelvek alapján. 

4 Szabad Nép, 1950. június 3. 
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év után végigböngészve az 1945 -1949 közötti időszak könyvnapi lis-
táit,® csak csodálkozni tudok Révain. Vajon melyik könyv volt a 
„nyugati imperializmus. . . álkultúrájának fércműve . . ."? A felszaba-
dulás után egyetlen könyvnapi könyv - lett légyen az állami-, párt, vagy 
magánkiadó publikációja - , még akkori idők mércéjével sem kifogásol-
ható. Megfoghatatlan, hogy Révai ennyire elrugaszkodott a tényektől, 
és mi, akik ott álltunk a sátrak előtt, inkább hittünk az ő szavainak, 
mint annak, amit évről évre a pult mögött tapasztalhattunk. 

A következő évben - amint már említettem - szeptemberben volt a 
könyvnap megnyitása. Az olvasó bizonyára csodálkozik az időponton. 
Hiszen megszoktuk, hogy június elején, többnyire szép időben jelennek 
meg a könyvnapi sátrak az utcákon. Nos, 1951 és 1954 között — a 
Minisztérium intenciójára - egyre inkább az ősz felé tolódott a könyv-
nap időpontja, azzal az indokolással, hogy nyáron a faluban ott a 
„munka dandárja", és így a parasztok nem érnek rá könyvet vásárolni. 
Tehát a szándék ismét tiszteletre méltó volt, csupán két dologgal nem 
számolt: azzal, hogy a tapasztalatok szerint ősszel általában sok a 
csapadék, és hogy falun sincs kedvük az embereknek az esőben a 
sátraknál könyvet vásárolni. így hát ezekben az években valamiféle 
„esőleső társasággá" alakultunk át, és jómagam, aki ez időben felelős 
voltam a rendezésért, naponta többször is nyaggattam a Meteorológiai 
Intézetet, hátha mond valami biztatót. Lehet, hogy mondott, de a tény 
az, hogy többnyire eláztunk. Persze a forgalom egyre inkább az üzemi, 
hivatali bizományosok irányába tolódott el, mégis siralmas volt a ko-
rántsem esőálló sátrakban ázó-fázó könyvárusok és a rongálódó köny-
vek látványa. Csak 1955-től van ismét - a jó hagyományoknak megfe-
lelően - a nyár elején, május végén — június első napjaiban a könyvhét 
megnyitója. 

'Könyvnap, Könyvhét, Ünnepi Könyvhét. (Köves József: A könyv-
napok 50 éve. A. könyvnapi kiadványok jegyzéke, összeáll T. Környei 
Márta. A mutatókat és a válogatott sajtóbibliográfiát összeáll.: M. Csaba 
Gabriella, Baráti Gyula és Mérő Éva. Bp., 1979. Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése. 561. o. - Köves tanulmányában ezt írja: 
„ . . . 1950-ben hivatalosan még a könyvnap forgalmi adatait sem rög-
zítették . . . " (66.) A megállapítás téves: Domokos János, aki akkoriban 
a Népművelési Minisztérium Irodalomi főosztályának vezetője volt, a 
Szabad Nép 1950. 149. számában megjelent cikkében közli, hogy az 
1949-es 1.850.000 Ft-tal szemben 1950-ben 2.700.000 volt a forgalom a 
könyvnapokon, ebből 70 százalék politikai és ideológiai mű. Kiemeli, 
hogy Rákosi új könyvét pontosan 29.900 példányban vásárolták meg 
néhány nap alqtt. (Megjelent 30.000 példányban!) 



A Homályból 465 

De térjünk vissza arra a bizonyos 1951-es könyvnapra, amikor 
megmutathattuk, mire képes az új vállalat. A vénasszonyok nyara 
kegyes volt hozzánk, és nem áztunk el. A méretek is impozánsak 
voltak: a korabeli sajtó ugyan eltérő' adatokat közöl, de úgy tűnik, hogy 
a könyvárusítóhelyek száma megközelítette a 4000-t. Budapesten 100, 
vidéken legalább 3 - 4 0 0 könyvsátor várta a vásárlókat, a többi utcai 
árusítóhely egy-egy nagyobb asztalból állt. Legfontosabb az volt, hogy 
az országban kb. 3000 üzemben, hivatalban és egyéb munkahelyen is 
árulták a könyveket. Darvas József közoktatási miniszter megnyitójá-
ban 2000 falusi árusítóhelyről beszélt, ezt a magam részéről túlzásnak 
tartom. Az igazság az, hogy helyszíni ellenőrző útjainkon, vidéken sok 
helyütt csak üres - eladó és vevő és persze könyv nélküli - sátrakat 
találtunk. Mégis hatalmas könyvnap volt ez: szólt a zene két napon át, 
és hihető az az adat, hogy a forgalom 70 százalékkal meghaladta az 
előző évit. Pedig a 38 könyv, mely a hivatalos könyvnapi listára felke-
rült, eléggé vegyes volt. (Csak az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy 
Darvas József megnyitó beszédében azt mondta, mintegy vívmányként, 
hogy „idén nincsen már külön könyvnapi lista"). Kevés élő magyar író, 
kevés klasszikus, sok középszerű könyv, magyar és szovjet „termelési" 
regények: Távol Moszkvától, A traktor szülőföldje, Izzik a vas, Cukor-
hegyek, hogy csak néhány jellemző könyvcímet kiemeljek. A könyvna-
pok előtt Illés Béla tollából jelent meg egy olyan cikk, mely akaratlanul 
is nagy kárt okozott a könyvszakmának, és annak az olvasó-vásárló 
közönségnek, melyet „Béla bácsi" annyira szeretett. így ír a Könyv-
barát c. lap 1951. 3. számában: „Révai József megállapította, hogy a 
magyar nép olvasó nép l e t t , . . . Felmerül a gondolat, hogy ez az utolsó 
könyvnapunk . . . esztendő múlva jogunk és okunk lesz, hogy 
könyvünnepet tartsuk . . . Ma már az olvasó keresi a könyvet, nem kell 
az írónak az o l v a s ó t . . . " Persze nyilván nemcsak ez a cikk volt az oka 
annak, hogy 1952-ben és 1953-ban ünnepi könyvhét címen sátrak, 
árusítás és új könyvek nélküli furcsa könyvnapokat rendeztek Magyar-
országon. Az ily módon megrendezett „könyvünnep" negatív hatására 
álljon itt egy részlet az Állami Könyvterjesztő Vállalat 1953. IV. negyed-
évi mérlegbeszámolójából: „Az ünnepi könyvhét az előző évekhez 
viszonyítva kisebb mértékben s ikerül t . . . Hogy ez így történt, az 
elsősorban annak tudható be, hogy . . . előkészítésében és lebonyolítá-
sában nem fejthettünk ki olyan tevékenységet és propagandát, mint az 
előző években, és a felügyeleti szervek utasítása értelmében (kiemelés 
tőlem, P. F.) utcai árusítást és propagandát, - mely a könyvek értékesí-
tését elősegítette volna - , nem végezhettünk." Az itt idézett mondat 
híven tükrözi Zala Imre álláspontját, aki a mérlegbeszámolót nemcsak 
aláírta, de határozottan tudom, ezt a részt fogalmazta is. Pedig az 
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1952-es ünnepi könyvhét (ez volt ilyen néven az első) teljes sivársága 
után 1953 októberében - legalább a sajtóban - megmozdult valami. A 
Szabad Nép vezércikkében így ír: „. . . egyre több panasz, kritika hang-
zik el azzal kapcsolatban . . . , hogy a könyvek nem jutnak el megfelelő 
példányszámban a könyvesboltokba. Könyvkiadásunk feladata, hogy a 
kormányprogram szellemében mennyiségileg és főleg minőségileg kielé-
gítse a fokozódó igényeket. . .* Szabó Pál pedig azt panaszolta, hogy 
elsikkadt a sajtóban az ünnepi könyvhét, nem érti, hogy miért nem 
foglalkoztak a lapok az eseménnyel.'' Veres Péter kifejti azon óhaját, 
hogy „. . . az élő magyar írók új könyvei is kaphatók legyenek a 
könyvhéten . . . ez idő szerint az a helyzet, hogy a könyvkiadó vállala-
tok terveiben alig van számítás a könyvhetekre . . K ü l ö n ö s , hogy 
nem vették észre (vagy nagyon is jól tudták), nem a véletlenek különös 
összejátszásáról van szó, hanem a helytelen, voluntarista kultúrpolitika 
tipikus megnyilvánulásáról. Figyeljünk csak: Révai József 1951 február-
jában az MDP II. kongresszusán nem azt mondta, hogy a magyar nép 
olvasó nép lett; az idézet pontosan így hangzik a magyar nép egyre 
inkább olvasó néppé válik, (kiemelés tőlem. P. F.) olvasva és tanulva 
építi a szocializmust." Látszólag lényegtelen a különbség, mégis akkori 
közgondolkodásunk hibáit éri tetten: ha Révai 1951 februárjában azt 
mondta, hogy a magyar nép olvasó néppé válik, akkor ez a folyamat fél 
esztendő alatt szükségszerűen be is fejeződik. Illés Béla korábban idé-
zett írására a Szabad Nép 1952 szeptemberében - most már az ünnepi 
könyvhetet üdvözlő cikkében rá is licitál: a cél nem a könyv 
reklámozása.. . Nem könyvvásár, mert a mi íróink nem is szorulnak 
erre, . . . '" Az ember csak ámul, amikor a régi újságok sárgult lapjait 
olvassa, hiszen ma, amikor legalább hússzorosra emelkedett a könyv-
forgalom, és ezen belül sokszorosára a könyvtári forgalom, még mindig 
nem mondhatjuk el, az egész ország rendszeresen olvas, és majd 30 évi 
egyenletes fejlődés után még mindig nagyon is szüksége van az iroda-
lomnak, a könyvnek a propagandára. 

Két „elveszett év" után, 1954 őszén jelennek meg újra, ha szerény 
mértékben is, a könyvsátrak az utcákon. Különös, de az Irodalmi Újság 
nem is vesz tudomást arról, hogy két évig kitiltották az utcáról a 
könyvárusítást. („ . . . mint minden évben, idén is megjelentek az utcán 
a sátrak . . . ' " 0 ) A Szabad Nép a könyvhétre megjelenő politikai iroda-

4 9 5 3 . okt .4 . 
'Szabó PA':Dolgozók es írók. Kc.yvbarát, 1951. 3. sz. 

űvelt Nép, 1953. okt. 1. 
v -abad Nép, 1952. szept. 6. 

1 "Irodalmi Újság, 1954. 276. sz. 
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lom jelentőségével foglalkozik, és csak mellékesen jegyzi meg: 
„ . . . Persze ma már az új irodalom 10 éves történetéből is válogatha-
tunk . . 1 A lapok azonban tele vannak a 46 könyvheti könyv 
ismertetésével, pedig a lista - , legalábbis mai szemmel - nem nagyon 
lelkesítő - az ifjúsági és gyermekkönyveket is számításba véve alig 
egynegy.de magyar irodalom - , de az ajánlott könyvekkel együtt, 
különösen a külföldi művekből nívós választékot hirdet. Volt falusi 
könyvbál, guruló könyvesbolt és a jelentések nagy sikerről, az előző évi 
forgalom háromszorosáról számolnak be . . . 

Jó volt a következő 1955-ös, jubileumi könyvhét, reprezentatív 
kiállítással és sok-sok új könyvvel, köztük olcsó József Attila, Ady és 
más magyar klasszikus, s ami a legfontosabb: az ajánlott könyvekkel 
együtt 110 művet felsoroló listán, 44 könyv reprezentálja az élő magyar 
irodalmat. A zárójelentés és mértéktartó: szerény, 5-6%-os növekedés-
ről számol be. 

1956 júniusában, a vészterhes viták időszakában került sor az ünnepi 
könyvhétre, 91 mű szerepelt a hivatalos listán, könyvheti kedvezményes 
áron, ebből 36 mai magyar mű. Megjelent többek között Illyés Gyula, 
Tamási Áron, Szabó Lőrinc kötete, de Hemingway és Thomas Mann is, 
s Lukács György hatalmas munkája: Az ész trónfosztása. Számomra 
nagyon is jellemző ennek a könyvhétnek a hangulatára a Szabad Nép 
vezércikkének ez a része: „. . . Azok, akik szervezik a könyvnapokat, s 
azok akik majd vásárolnak . , . fogadják szeretettel és bizalommal a 
magyar í r ó k a t . . . [az ünnepi könyvhét ne legyen] az elvtelen egyetértés 
ünnepe, vizsgálja meg ki-ki az elkövetett hibákat. . . ' " 2 

Korántsem törekedtem teljességre. Nem kívántam megírni a könyv-
napok krónikáját. Csupán néhány jellemző momentumot szerettem 
volna kiragadni az általam megélt könyvnapok forgatagából. Ne té-
vesszen meg senkit, hogy a „könyvünnep", a könyvnapokat felváltó 
ünnepi könyvhét kifejezést kissé pejoratív értelemben használom akkor, 
amikor szembeállítom a széles körű árusítással, az irodalom propagandá-
jával egybekötöu korábbi könyvnapokkal. Az ünnepi könyvhét elneve-
zés napjainkban is megmaradt és jól van ez így. Ma valr :'ban nem attól 
ünnep az ünnep, hogy látványos kulturális megmozdulások kísérik, 
hanem, mert a könyvkiadók igyekeznek a legjobb müveket erre az 
alkalomra megjelentetni, és azokat az olvasóhoz eljuttatni. Nem áltatjuk 

1 1 Szabad Nép, 1954. 276. sz. 
1 2 Szabad Nép, 1956. 154. sz. 
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magunkat, tudjuk, hogy még mindig sokat kell tennünk azért, hogy 
Révai harmincegynéhány évvel ezelőtti megállapítása igaz legyen, és 
valóban „olvasó nép" legyen a magyar . . . 

Államosítás után... 

Talán elég ennyi is, hogy felidézze az akkori idők ma már elfeledett 
hangulatát. Pedig mennyi történt még az ÂKV első öt évében! Attól 
tartok, túlságosan hosszúra nyúlna ez a könyvtörténeti aspektusból 
nagyon is felületesre sikerült emlékezés, ha mindezt elmondanám. Csak 
példaképpen említem, hogy 1952. április 17-én megtörtént az összes 
magánkézben levő könyvesbolt államosítása,"illetve a magán könyvke-
reskedői iparengedélyek megvonása. Külön cikket érdemelne ez az 
akció, amikor 95 vidéki és 87 budapesti könyvüzletet zártak be egy 
napon. Az intézkedés látszólag szükségszerű volt, mégis vitatható. Mert 
valóban sok ellenséges, sőt fasiszta, soviniszta ideológiát terjesztő könyv 
volt forgalomban, de talán ezeket másképpen is be lehetett volna vonni. 
Később a bezárt boltok közül mindössze 10 korábbi „maszek" könyv-
kereskedést nyitott meg újra az ÂKV, és hosszú időbe telt, míg 
úgy-ahogy pótolni lehetett a hiányzó könyvárusító helyeket. 

Meg kellene egyszer írni azt is, hogy 1955-ben Lukács „pufi" bácsi 
vezényletével újra megkezdtük a könyvügynökök foglalkoztatását. Mit 
tehettünk volna: a Párisi Áruház (ma Divatcsarnok) volt akkor a 
könyvraktár, és már annyi eladhatatlan könyv hevert ott, hogy a kész-
letektől valahogy meg kellett szabadulnunk. Hogy is történhetett volna 
másképp, amikor a kiadók állapították meg a példányszámokat, és a 
terjesztő köteles volt mindent átvenni? ! Nem az eladott példányszám 
volt a protokollban - na meg a statisztikában — döntő, hanem a 
kiadott. Ha egy olyan írónak, aki adott magára valamit, a könyve 
szerényebb példányszámban jelent meg, halálos volt a sértődés. Nem 
beszélve a politikai művekről, közülük is a párt vezetői, Rákosi, Gerő 
könyveiről . . . 

Az ügynökök „remekül" dolgoztak. Rászabadítottuk őket az úgyis 
sok nehézséggel küszködő tsz-ekre, és meglobogtatva ajánlólevelüket, 
tsz-könyvtárak alapítására bírták rá a vezetőséget. A néhány ezer forint 
nem tette tönkre a szövetkezeteket, meg aztán a választék zöme való-
ban hasznos könyv volt, - bár nem egy olyan is a listára került, 
amelynek megértéséhez egyetemi végzettség szükségeltetett - , mégis 
attól tartok, nem kell büszkének lennünk erre az akcióra: a könyvek 
legtöbb helyen ott kallódtak egy szekrény alján - , nem érett meg az idő 
még arra, hogy falun szakkönyvtárak hálózata szerveződjön. 
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Könyvankét 1956 októberében 

Az 1956-os ünnepi könyvhét - amint az előbbiekben láthattuk -
magán hordozta a kor ellentmondásait. Egy látszólag jelentéktelen 
könyves rendezvényen volt ez igazán kitapintható. 

Még a Szikra idején gyönyörű boltot építettünk fel az egykori Japán 
kávéház helyén. Ma is - a sok felújítás ellenére - lényegileg változatlan 
a berendezés. Nem tudom, mikor neveztük el írók könyvesboltjának, de 
építésekor már arra gondoltunk, hogy magyar írók, művészek néhai 
kedvenc kávéháza falai között megteremtjük a felszabadulás utáni idő-
szak legismertebb íróinak és az új olvasóközönségnek találkozásait. Úgy 
emlékszem, 1949-ben nyílt meg az üzlet a mai Népköztársaság 45. alatt, 
és a Liszt Ferenc téri oldalon a Könyvklub. Havonta többször is 
tartottunk ott rendezvényeket: leggyakoribb vendégünk Illés Béla és 
Bölöni György voltak, de gyakran látogatott hozzánk Déry Tibor, 
Örkény István, Zelk Zoltán, Benjamin László és még sokan mások. Ha 
Magyarországra érkezett egy-egy neves külföldi író, mindenképpen azon 
voltunk, hogy beiktassák programjába a találkozást a magyar közön-
séggel a Könyvklubban. Jorge Amadot már a repülőtéren vártuk Tamás 
Aladárral, aki még a dél-amerikai emigrációból jól ismerte a nagy brazil 
írót. Még aznap estére megszerveztük a találkozást olvasóival. Felejthe-
tetlenül forró este volt: Tamás Aladár mutatta be Amadót, és tolmá-
csolta szavait, melyek inkább a dél-amerikai népek forradalmi harcáról 
szóltak, mint az irodalomról. 

Martin Andersen Nexőt a jó barát, Illés Béla mutatta be: hatalmas 
alakjuk szinte betöltötte a pódiumot, mint két óriás magasodott fel 
előttünk a két író, akiket nemcsak a személyes barátság, hanem a 
nemzetközi munkásmozgalom is összekapcsolt. Már nem emlékszem 
pontosan, miket mondott Nexő, tudom, arról mesélt, hogy született 
meg kedvelt könyve, melyet főhőséről csak Dittének mondott (a regény 
nálunk Szürke fény címen jelent meg akkortájt). Mikor Magyarországra 
látogatott Obrazcov, a nagy szovjet bábművész, eljött a könyvklubba és 
nemcsak a bábművészetről beszélt, nemcsak kedvenc figuráit mutatta 
be, hanem hangsúlyozta, hogy milyen fontos az élet legapróbb jelensé-
geinek megfigyelése. Jól emlékszem: azt a példát hozta fel, hogy aki 
nem figyel arra, hogy egy légy hogyan dörzsölgeti össze mellső lábacs-
káit, az nem képes az élet fontosabb dolgait sem felismerni. 

A nagy külföldi írók magyar olvasókkal való találkozásai mellett 
természetesen a magyar íróké volt az elsőbbség a könyvklubban. Új 
regényeiket, versköteteiket mutatták be, színészek, előadóművészek, 
kritikusok közreműködésével. Az előadásokat vita követte. Ezek a viták 

14 Irodalomtörténet 1983/2 
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- akárcsak a mai író-olvasó találkozók - többségükben bizony sokszor 
elég langyosak voltak, de néha felforrósodtak. 

A könyvklubot a Szikra alapította, de az ÂKV természetesen tovább 
üzemeltette. Szerettünk volna még egy ilyen központot létrehozni a 
Váci út 100. alatt, az üzemeket is ellátó könyvesbolt mellett. Meg is 
épült nem kevés költséggel a bolt mögötti klubhelyiség, de csakhamar 
be kellett látnunk, hogy a környék gyárainak munkásai nemigen jönnek 
el könyvekről vitázni. így azután rövidesen bizony raktárhelyiség lett a 
szépreményű klubból . . 

Sajnos a Liszt Ferenc téri könyvklubban napjainkban csak ritkán 
kerül sor irodalmi vitákra, de gyakran rendeznek könyvkiállításokat és 
alkalmi könyvvásárokat a helyiségekben. Az eredeti célt: olvasók és írók 
közös klubját sajnos mi sem valósítottuk meg, nemcsak a megjelent 
olvasókat, de a hozzászólókat is sokszor toborozni k e l l e t t . . . 

Volt azonban egy olyan ankétunk, amelyre nem kellett közönséget 
toborozni, sőt épptn <t közönség minden eddigit felülmúló érdeklődése 
okozott gondot. 

Néhány hónappal a nagy sikerű 1956-os ünnepi könyvhét után, 
1956. október 18-ra hirdettük meg a könyvklubban Háy Gyula szerzői 
estjét. Bármennyire hihetetlen, nem volt ebben semmi tendencia: a 
havonta sorra kerülő klubestek programját negyedévenként jó előre 
összeállítottuk, megtárgyaltuk az írókkal, és meghívók igénylése céljá-
ból a lapokban meghirdettük. így került sor, éppen 1956. október 
közepe táján Háy Gyulára. Az Irodalmi tíjság 1956. október elején 
közölte a következő hírt: „Háy Gyula szerzői estje az írók könyves-
boltja műsorán, 1956. október 18-án csütörtökön. Előadó Hámos 
György [akkor a lap főszerkesztője], közreműködik Pécsi Sándor, 
Szabó Sándor, Gordon Zsuzsa." Ugyanez megjelent a Szabad Népben is, 
jelezve, hogy miképpen lehet meghívókat igényelni. Csak akkor kap-
tunk észbe, amikor özönlettek a meghívóigénylések. Bizonyára sokan 

szerették volna szemtől szembe látni talán nem is a drámaíró, hanem az i „ „ 
Irodalmi Újságban megjelent, az ellenforradalmat közvetlenül megelőző 
hangulatot kifejező, de azt meg is lovagoló cikkek íróját. Rövidesen 
kiderült, hogy a Könyvklubba nem fér be a közönség. Sikerült meg-
szereznünk a Zeneakadémia kistermét, meg is hirdettük, hogy az érdek-
lődésre való tekintettel áthelyezzük az irodalmi est színhelyét. Néhány 
nappal előtte azonban már annyi igénylés futott be, hogy elkerüljük a 
tumultuózus jeleneteket, kibéreltük a Zeneakadémia nagytermét. így is 
féltünk, hogy nem jut be mindenki, de végül is baj nélkül megúsztuk ezt 
a véletlenül ilyen nagy érdeklődést kiváltott író-olvasó találkozót. Zsú-
folásig megtelt a Zeneakadémia. Hámos György elsősorban nem a 
publicista Háy Gyuláról, hanem az íróról, a drámaíróról beszélt. Háy 
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pedig híres-hírhedt cikkét olvasta fel: Miért nem szeretem Kucserát? 
Szép tapsot kapott, de semmi más nem történt. Utána a művészek Háy 
drámáiból adtak eló' részleteket. Azért mikor vége lett, nagy kó' esett le 
a szívünkről: sikeres est volt, mindenki befért a terembe, semmiféle 
botrányra nem került sor. Még Háy is meg volt elégedve . . . (Háy 
Gyulával néhány évvel később, a Helikonnál találkoztam, munkát kért 
és kapott is: mesterien fordította le E. T. A. Hoffmann: Kis Zaches с. 
művét, és Grimmelshausen Simplicissimuszít.) 

Néhány nap múlva jött október 23. és ez az AKV-nál is úgy zajlott 
le, mint a legtöbb vállalatnál: véget nem érőgyülésezések, a kommunis-
ták kiebrudalása. Főosztályvezetőből bolti eladóvá minősítettek vissza, 
majd rendelkezési állományba tettek. így hát a kedélyek lecsillapodása 
után nem volt más választásom, mint az, hogy állás után nézzek. 
Tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy „kénytelen voltam" megala-
pítani a Magyar Helikon Könyvkiadót, ahol életem legboldogabb és 
talán legeredményesebb nyolc évét töltöttem. 

PÂRCZER FERENC 
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Bacsó Péter filmje, a Tegnapelőtt idézi föl a döbbenetes tényt: 
1950-ben a népi demokratikus Magyarországon központi rendelkezés 
alapján könyveket selejteznek - hadd mondjuk így: selejteztünk-, köz-
tük sok, jobb sorsra érdemes társával egyetemben Cervantes művét, a 
Don Quijotét. 

Mi is történt valójában? 
Az előzményeket 1945-től követjük nyomon. 

* 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. február 26-án a fegyver-
szüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként rendeletet hozott a 
fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről: 
„Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadóvállalatok, könyv-
kereskedők, köz- és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint 
magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjet-

1 A Gondolat Könyvkiadó számára készülő, a felszabadult magyar 
könyvkiadás-terjesztés első évtizedét bemutató műből. 
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