
Bella Katalin 

„A világ legjobb szerkesztősége” 

A Szépirodalmi Könyvkiadó lektorai és a hatalom, 1952–53 

Déry Tibor Felelet című regényének második kötete kapcsán kirobbant vita nemcsak az irodalmi közélet 

felbolydulását hozta meg. Révai József bírálata nemcsak az írók megrendszabályozását szolgálta, hanem a bírálat elérte 

azokat is, akik ugyancsak szellemi munkával járultak hozzá a kötet megjelenéséhez: a lektorokat. A Felelet-vita a 

Szépirodalmi Könyvkiadó – mint a Déry-kötet megjelentetője – munkatársait is rákényszerítette a kiadó munkájának 

értékelésére, „a hibák okainak felkutatására”. A megbeszélések az 1952. október 24-én tartott lektori értekezlettel 

kezdődtek meg. 

Egy ekkor készült feljegyzéstől 1953. május 15-ig terjed azon dokumentumok sora, amelyek alapján 

rekonstruálhatóak a lektorok szerepére, felelősségére vonatkozó elképzelések, a kiadhatóság ügye, tágabban pedig a 

művelődéspolitikai irányítás könyvkiadókra vonatkozó elképzelései, intézkedései.   

Lektor és író ideálisnak tartott viszonyát a Világosság című napilap fogalmazta meg: „A kiadó a mű 

születésétől kezdve támogatja az írót. Az író először témája vázlatát közli a könyvkiadóval és ettől a perctől kezdve 

állandó kapcsolatot tart a lektorral. Rendszeresen megbeszélik a készülő könyv egyes részleteit, és menet közben 

állandó bírálatot, tervszerű segítséget kap az író.”
1
 

Kiadó és író együttműködését Révai bírálata alapján szigorúan felül kellett vizsgálni. Erre az 1952. október 30-

ára összehívott lektori konferencia volt hivatott. 

E konferencia hivatalosan négy kiadó közös tanácskozásaként került megrendezésre, általános célként tűzve 

maga elé, hogy a lektorokat nevelje, a kiadókban uralkodó „liberalizmust” felszámolja.
2
  

A konferenciát azonban megelőzte a Szépirodalmi Könyvkiadóban egy szűkebb körű egyeztetés. Itt sem csak a 

belső munkatársak voltak jelen, hanem részt vett a Pártközpont Agitációs és Propaganda Osztályának kiküldöttje, a 

Népművelési Minisztérium munkatársa, valamint két másik kiadó, a Művelt Nép és az Új Magyar Könyvkiadó 

képviselői is megjelentek. 

Már ezen az első megbeszélésen kiderült, hogy a vádak felsorakoztatása, a kiadó munkatársainak felrótt hibák 

a Déry-vitáéval szinte teljesen azonos koreográfia mentén zajlottak. 

A megnyitó felszólalást a kiadó igazgatója, Jászberényi József tartotta.
3
 

A legfontosabb megvalósítandó feladat „a Révai elvtárs által az írók felé felállított követelmény”: a 

kommunista pozitív hős követelése: ez a kiinduló pontja az egész kritikának, amelyet a Párt, az állam, maga az élet állít 

íróink elé.”
4
 Ez a lektorokra hatványozottan vonatkozik, mivel ők azok, akik „mérik az író munkáját, akik legfontosabb 

közvetítői az irodalom és közönség kapcsolatának.”
5
  

A nagy formátumú szocialista realista művek elmaradása miatt, az írók miatt, a lektorokat is igen komolyan 

hibáztatták, nekik is harcolniuk kellett: „Vajjon kiadónk munkássága azt bizonyítja, hogy nálunk ki lehet adni a jelszót: 

tüzet szüntess a  sematizmus ellen?! Nem!” E harc megvalósításának lektori feladatkörébe tartozó módjaként merült fel 

például, hogy ne engedjék olyan művek megjelenését, ahol a hős „saját testvérének stricijéből a könyv végére annak 

rendje és módja szerinti, pozitív munkáshős lesz”, vagy ahol fel lehet róni „az utolsó száz oldal egyöntetű 

hurráhangulatát”.
6
 

A pártosság útjáról való letérés éber figyelése a lektorok számára is a „fából vaskarika” helyzetbe kerülést 

jelentette, hiszen Révai szerint szükséges, hogy „a valóban pártosság érdekében küzdjünk a sematizmus ellen, azért 

követelünk meg a művektől magasabb színvonalat, hogy pártosak legyenek, jobban tudjanak hatni.”
7
 Ami viszont eddig 

a művekben jó volt és tudott hatni, abban sok a moralizálás, a pesszimizmus és az erotika – fejtegette tovább Révai. 

Mindez együttesen „kispolgári” világképet ad. Az elvárásoknak megfelelni nyilvánvalóan nem lehetett.
8
 Így azután, 

ahogyan az írók esetében, úgy a lektorok között is kitört a személyeskedő vádaskodás. Két fő, egymással összefüggő 
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probléma került elő: felrótták a vagy jobbra, vagy balra való elhajlást, illetve a vélt ideológiai torzulások mentén való 

klikkesedést.  

A felülről érkező bírálat elemeit megpróbálták ráhúzni saját kiadójuk munkájára, munkatársi 

kapcsolatrendszerére. A szigorú kifogások hidegzuhanya okozta zavar közben természetesen mindenki törekedett az őt 

veszélyeztető baj elhárítására, a kifogásolt pontok ellen való védekezésre. Több lektor védekezett a helyzetük 

paradoxonával: ők nem csupán a párt eszméinek képviselői, hanem tekintettel kell lenniük a nagy írók tekintélyére is: 

„Déry régebbi írásait igen nagy tisztelettel olvastam. […] Hogy Déryt az irodalmi közvélemény igen jelentős írónak 

tartotta, tartja, megtévesztett; ez az álláspontom szinte ezekben a mondatokban csapódott le: hogy jövök én ehhez, hogy 

ezt a könyvet én bíráljam?”
9
 

A puszta védekezés mellett (pl.: „Déry regényét kéziratban olvastam. A dunaparti jelenet […] nekem is nagyon 

tetszett. Nem láttam a veszélyét annak, hogy ez a jelenet, és éppen ez a jelenet, a rendőrségi jelenet után következik. 

Egy kis kitérőt teszek itt – milyen veszélyes részletekben olvasni egy regényt. Ha a lektor, a kritikus, részletekben 

olvas, eltorzulnak az arányok, jelentősebbnek vagy jelentéktelenebbnek látja az egyes részleteket.”
10

) valós ellenállás is 

érzékelhető.  Ahogy az írók vitáján ellentmondtak többen (Benjámin, Zelk, Eörsi),
11

 úgy itt is szóba kerülnek a 

munkakörülményekből adódó valódi nehézségek, hiteles mentségül a lektori feladatok ellátásának esteleges 

hiányosságaira (lektorok túlterheltsége), és nyílt cáfolat is elhangzik a kiadói klikkek ügyében. 

A könyvkiadó esetében ugyan nem fogalmazódott meg csoportok olyan markáns elkülönülése, mint az 

írószövetségi vitán, de azért itt is felrótta a vezetés két társaság körvonalazódását. Az elkülönülés jegyzőkönyv szerinti 

első felvetője, Csanádi Imre a tiszta klikkek kialakulásával vádol: a lektorok egyik csoportja a szektásoké, 

sematikusoké, a másik pedig elegyes, itt a „különböző polgári jellegek nyilvánulnak meg különböző formában”, akik 

„egyénieskednek”, „arisztokratikusak”.
12

 Az éles megfogalmazás ellen viszont hamar felszólal a többi munkatárs, 

köztük Illés Endre és Vas István is, és a szembenállást a művekhez való „ösztönös reagálási viszonyra” finomítják.: 

„vannak lektorok, akik származásuknál, nevelésüknél fogva ha […] meglátnak egy verset, amely eszmeileg, művészileg 

is rossz, először a művészi hibát fedezik fel, közvetlen utána a politikait,” mások „ a politikai hibát és utána közvetlenül, 

hogy rossz a vers.”
13

 

A diktatúra fő kultúrpolitikusának bírálata nem bagatellizálódhatott el a kiadóban sem. Meg kellett találni azt, 

aki ugyanúgy felelősségre vonható kicsiben, ahogy Révai iktatta ki Déryt nagyban. A támadások kereszttüzébe pedig 

leginkább a Déry-kötetet bíráló fiatal lektor, Réz Pál került.
14

 Már az előzetes megbeszélésen is komoly kritikát kapott 

a mindig kéznél lévő sablonos fordulatokkal: „nem él szorosan együtt a párttal”, álláspontja „nem gyökerében 

felszámolt”
15

 vagy „következetesen fel nem számolt”
16

 hiba. 

Réz persze óvatosan kerüli a konfliktust: „a legkomolyabb persze az eszmei hiba” és „Révai elvtárs cikkének 

és zárszavának alapján helytelennek ítélem a magam álláspontját Déry könyvével kapcsolatban” – mondja, ugyanakkor 

kifejti, „lényegében ezeket a problémákat, amelyeket Révai elvtárs felvetett, addig senki nem látta” és „nem azt tartom 

hibának, hogy a könyv megjelent.”
17

  A kiadó több munkatársa is részben melléáll („Réz elvtárs többet felismerhetett 

volna a hibákból és ezeket közölnie kellett volna az íróval, valóban őszintén, makacsul indokolva a hibákat. Kijavította 

volna Déry a könyvét? Nem. […] a lektor és az író vitájában sokszor van valamiféle aránytalanság. Ha komoly író, 

művével hosszabb ideig foglalkozott; gazdag érveket tud felsorakoztatni. Dérynek van például egy Felelet-lexikonja.”
18

) 

Az október 30-i konferencián folytatódott a kötetet bíráló lektor felelősségének taglalása. E tágabb körben 

megrendezett tanácskozáson (a Szépirodalmi, a Művelt Nép, az Új Magyar és az Ifjúsági Könyvkiadó vezetőin és 

lektorain kívül néhány író és Erdei Sándor népművelési miniszterhelyettes is jelen volt), sokkal élesebbre fordult a 

hangnem.
19

 

A bevezető felszólalást Simó Jenő, a Szépirodalmi Könyvkiadó magyar lektorátusának vezetője tartotta, akinek 

kíméletlen beszédéről közvetve értesülhetünk. Az esemény után született párttikári jelentés szerint: „A lektori 

konferencia az első napokban különösen a pártonkívüli lektorok közt zavaró hatást keltett. […] Valamennyien abban a 

meggyőződésben voltak, hogy az valami szakmai jellegű megbeszélés lesz. […] A konferencián elhangzott bírálatot az 

érintett lektorok szinte leleplezésnek, méltánytalan támadásnak érezték.”
20

 Az utólagosan is összehívott kiadói 
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megbeszélés jegyzőkönyvének egy később kihúzott mondata alapján: „Az elvtársak hosszan hallgattak, de ez a hallgatás 

nem témaszegénységet jelent.”
21

 (Vagyis meg sem tudtak szólalni a döbbenettől.) 

Ez elsősorban továbbra is Réz Pál támadását jelentette: „Majdnem nagyobb bűnösnek tartották, mint Déryt, aki 

a regényt írta.”
22

  

A megfelelő módszer szerint itt sem maradhatott el az önkritika: „A szünetben odalépett hozzám Wessely Laci, 

Illyés Gyula jó barátja, fordító és esszéíró, és azt tanácsolta, hogy gyakoroljak önkritikát. Én nem nagyon akartam, de 

addig erősködött - a szovjet táborokkal példálózott -, hogy a végén mégis fölszólaltam és kínomban valami olyasmit 

dadogtam, hogy „Nem lehet nem egyetérteni Révai elvtárs cikkével...« Ezen mindenki röhögni kezdett. Úgy 

értelmezték, mintha azt akartam volna mondani, hogy próbáljak meg én nem egyetérteni Révaival. […] A végén valami 

megrovást kaptam.”
23

 

Vagy, ahogy Domokos Mátyás emlékezik:„nehéz lehetett volna észrevenni […] a problémákat, amelyeket 

Révai elvtárs előadói beszédében elmondott. Hogy ez mennyire így van […] azt az is bizonyítja, hogy előzőleg a 

kéziratot felkérték a pártközpontba, s Rényi elvtárs is látta és ő sem tett megjegyzést. Rényi Péter, aki ott ült az elnöki 

asztalnál, kivágta magát: Réz elvtárs nagyon téved, ha azt hiszi, hogy mi nem vettük észre a hibákat. Én igenis 

észrevettem. De nem szóltunk, mert kíváncsiak voltunk, vajon a kiadó észreveszi-e.”
24

 

Ugyanakkor a konferencia után a kiadóban tartott megbeszélésen ismét kiderült, hogy „repedések mutatkoznak 

az ideológia monolit tömbjén”, mivel a ledorongoló bírálatot előadó Simó Jenőnek mind a kiadó igazgatója, mind 

munkatársai szemére merték vetni az elmarasztalás túlzott szigorát. „Simó elvtárs hangsúlyozta, hogy az éles bírálattal a 

hibák kijavítását akarta elérni. Azonban az ilyenfajta arány nem bizonyult kielégítőnek. Nem mutatott rá kellőképpen a 

jótulajdonságokra. […] Ez nagy hiba volt. Másfelől, […] Simó, amikor a lektorokat igen élesen bírálta, ugyanakkor a 

lektorátusvezetést nem bírálta. Pedig tulajdonképpen végső fokon a lektorátusvezető felelős a hibákért.”
25

 „A jobboldali 

elhajlás zuhanyszerű megjelenéséért […] elsősorban Simó elvtárs a felelős.”
26

 

A turbulens események után a kiadónak is meg kellett szerveznie, mi legyen a modus vivendi, hogyan tudna 

visszatérni a napi kerékvágásba azzal együtt, hogy igyekezzen elkerülni hasonló irracionális felelősségre vonást. Az 

egyik megoldás még egy szűrő beépítése volt a kézirat kiadásának útjába. Bár idáig is több értekezleten (termelési, 

osztályvezetői) szóba kerülhettek a kiadásra szánt művek, ezután szükségessé vált külön lektori értekezletek rendszeres 

összehívása is. A másik megoldás felülről érkező kikényszerített rendezés volt: a lektorok nevelésének előírása, a 

szigorú pártoktatás bevezetése. 

1952. november 12-i lektori értekezlet az utolsó fejezete a Déry-vita kapcsán folytatott lektori afférnak. Az e 

tanácskozáson született jegyzőkönyvből is kitűnik, hogy a napi aprómunka mellett (helyesírás egységesítése, határidők 

kérdései) milyen nagy a feszültség az ideológiai vonal betartása miatt: „A Minisztériummal kell tisztáznunk, hogy 

kiadható-e? Azt hisszük, hogy vidám írásokra van szükség. Ez a kötet
27

 szerényen vidám. Ha a Minisztérium nem 

engedélyezi, le kell mondanunk a vidám írásokról.” 

Ezen a vitán derült ki a felettesek reakciója a konferencián elhangzottakra. Rényi Péter pártfunkcionárius 

szavaiból világossá vált, hogy a lektori munka problémamentes továbbvitelének legegyszerűbb módja, a csak a 

legpártszerűbb művek továbbengedése szintén nem felel meg a hivatalos kultúrpolitikai elképzeléseknek: „Azért 

tartottam szükségesnek hozzászólni, hogy még idejében figyelmeztessük az elvtársakat, hogy sem Révai elvtárs 

zárszava, sem a lektori konferencia ne jelentse azt, hogy mi itt ideológiai és politikai lovat adunk a lektori 

sematizmushoz, gyávasághoz és nem ahhoz [ahhoz sem], hogy a lektorok áttolva a teljes felelősséget az írókra, 

könnyedén kidobják, kiselejtezzenek olyan műveket, amelyekkel érdemes foglalkozni.”
28

  

Tehát azt kívánták, hogy a lektorok „bábáknak álcázott angyalcsinálók”
29

 legyenek. 

A rendszeres tanácskozások bevezetését azonban sikerült megvalósítani, ennek bizonyítéka a szerkesztőségi 

tanács létrehozása, amely 1953 elejére esett. Február 15-én kelt az a tervezet, amely a megalapítás módját terjeszti fel a 

Népművelési Minisztériumba. Ebben szerepel, hogy a „nagy felelősségnek tudatában munkánk színvonalát emelni 

akarjuk. […] elmélyültebbé kívánjuk tenni a lektorátuson folyó munkát, gondosabban akarjuk ellenőrizni a kiadásra 

kerülő művek eszmei mondanivalóját. A lektorátus tagjainak nevelését, a külső munkatársakkal való rendszeres 

foglalkozást, az írókkal, fordítókkal való foglalkozást tervszerűbbé akarjuk tenni. Az állami tematikai tervet alapul véve 

céltudatosan kívánunk előredolgozni, hogy a kiadásra kerülő műveink szorosabban tudjanak kapcsolódni a mindig 

aktuális tematikai feladatokhoz és nem akarunk az események után kullogni.”
30
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anyag. 
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 Domokos: i.m. 10.p. 
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 Tervezet a vállalat szerkesztőségi tanácsának felállításáról. 3 február 19.  MOL XXIX-I-34. Rendezetlen anyag. 



A tanács létrehozása átláthatóbbá, ugyanakkor bürokratikusabbá is tette a könyvkiadás menetét. Tagjai a 

kiadóvállalat vezetője, az irodalmi vezető, a magyar és a külföldi lektorátus vezetője, valamint a párttitkár lett. A 

Népművelési Minisztérium engedélyezése után legfontosabb feladata havonta kétszeri tanácskozásain a kiadó 

közvéleményének, álláspontjának képviselete lett a lektorátusok irányába.
31

 A tanács első ülésén – biztos, ami biztos – 

megjelent a Népművelési Minisztérium Irodalmi Főosztályának küldöttje is, aki még egyszer nyomatékosan 

felszólította a kiadó vezetőit, hogy vállalati-személyi ügyek helyett konkrét irodalmi kiadványok elvi kérdéseivel 

foglalkozzanak, vagyis, hogy működési kérdések helyett mindenképpen a lektorok szellemi munkáját bírálják el.
32

 

A valamennyire is önálló esztétikai ítélet megfogalmazásának lehetősége tehát lassanként a minimumra 

csökkent. Mégis, még mindig lehetett szorosabbra húzni a gyeplőt. Érthető módon a lektorok igyekeztek megfelelni a 

követelményeknek, de már a lehetetlent várták el tőlük, azt, hogy egyéniségük feladásával írjanak a párt normáinak 

mindig tökéletesen megfelelő műelemzéseket, ugyanakkor ezek az adott elemzendő irodalmi műhöz szabottan egyéniek 

legyenek. 

Nem is kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a kiadó megint elkövessen valamilyen „hibát”, magára vonva 

ismét a minisztérium haragját. 

1953. április 22-én kelt a levél, amelyben Mikó Zoltán, az Irodalmi Főosztály vezetője ír szigorú megrovást: „a 

legtöbb esetben elemző bírálatok helyett halandzsatömeg van ezekben az elmefuttatásokban. […] A lektori jelentések 

nem azt a célt szolgálják, […] hogy bennünket tájékoztassanak a mű mondanivalójáról, hanem […] az a feladata, hogy 

alaposan átgondolt, helyes kritikát adjon magának az írónak.” 

És még egy ingerült elvárás: „nem értek egyet a Szépirodalmi Könyvkiadónak azzal a gyakorlatával, hogy a 

lektori jelentéseket számokkal látják el, ahelyett, hogy a lektorok nevét feltüntetnék […]. Kérem, hogy sürgősen 

intézkedjék, hogy ez a gyakorlat a vállalatnál szűnjön meg.”
33

 – A lektorok körül tehát végképp elfogyott a levegő. 

E levél után ismét sor került egy szerkesztőségi tanácsülésre, melyet május 15-ére hívtak össze. Az ügy 

fontosságát mutatja, hogy Erdei Sándor miniszterhelyettes is megjelent.  

A tanácskozásra előzetesen elkészült egy terjedelmes vitaanyag, amely alapján úgy tűnik, a lektori konferencia 

óta kiépített bürokratikus „védelmi rendszer” működőképes. Az anyagot író Simó Jenő magabiztosan érvel az azóta 

felállított szisztéma hatékonyságával, vagyis, hogy minden lektori jelentést elolvasnak a lektorátusvezetők, de sokat a 

kiadó vezetője is, hogy a legjobb lektori jelentéseket körözik a lektorok közt, valamint, hogy 1952. december elseje óta 

még párosverseny is van, ahol a legfontosabb pont a jelentések minősége. A minisztérium ezzel szemben csak két 

jelentés alapján ítéli el a kiadót.
34

 A tanács ülésén Erdei Sándor miniszterhelyettes hozzászólása hangnemében már 

korántsem annyira elítélő, ugyanakkor állásfoglalásában határozott. A követelés a régi: „nem a szakmai kulturáltság és 

az irodalompolitikai elemzés a döntő, hanem az élet igazsága oldaláról való bírálat és elemzés. Amikor a kéziratot 

olvassa a lektor, nem a párt irodalompolitikája az, amely számára elsősorban gyakorlatilag akkor döntő, hanem a párt 

politikája azzal az eseménnyel kapcsolatban, amelyről az író írt.”
35

 

Mi tárható fel mindebből az egész irodalmi rendszer működtetéséről?  

A pártközpontból érkező instrukciók nem személyi tisztogatást, elbocsátást követeltek, nem új lovakat akartak 

a régiek helyett befogni az igába, amikor elakadt a szekér. A kantár szorosabbra húzásával, a lovak átszerszámozásával 

próbálkoztak. Intézményes, rendszerré formált hátteret kívántak biztosítani az irodalmi üzem, az irodalmi termeltetés 

hatékony működtetéséhez. A probléma számukra nem abban rejlett, hogy „rendszerellenes” írók illetve műveik 

jelenhettek volna meg – ezt már az eddigi kiépített irodalmi gépezet megakadályozta. De azzal nem tudtak „ott fent” 

megbarátkozni, hogy a lektorok, a kiadók nem tudnak remekműveket kipréselni a szerzőkből. A pártutasításokat 

nyilvánvalóan a sematikus írók ki tudták elégíteni, de az igazi írók közül még azok is, akik igyekeztek megfelelni a 

direktíváknak, nem tudtak esztétikai értelemben is méltányolható műveket létrehozni. A voluntarista elképzelés szerint 

itt lép be az irodalmi gépezet működésébe a lektor, aki bábáskodik a mű megszületésénél, s mind a politikai, mind az 

esztétikai szempontokat érvényesíti. (Más szóval, a lektor maga a tökély, benne egyesül az esztétikai és a politikai 

egység két képessége - éppen csak szépírni nem tud.) Az író – kiadó – minisztérium – pártközpont transzmissziós 

szíjsorából érthetően a lektorokat látták a leggyengébb láncszemnek, hiszen ők érintkeztek az írókkal. Új, jobb 

gépezetet próbáltak tehát kiépíteni... Nem nagyobb egyszemélyi felelősséget vezettek be – ez életveszélyes lett volna a 

lektorokra – hanem éppen a kiadói szint embereinek együttműködésétől (nyilván ideértve hallgatólagosan a 

feljelentgetéseket is)
36

 remélték a helyzet „megjavítását”.
37
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 Mikó Zoltán mb. főosztályvezető levele. 1953.április 22. MOL XXIX-I-34. Rendezetlen anyag. 
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 Ennek feltárása további kutatásokat igényel. 
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 Ugyancsak kutatásra vár még, hogy mennyiben a törekedtek mindezzel a szovjet példa másolására. 



Bár az intézményi átformálást érezzük tehát elsődlegesnek, foglalkoznunk kell azzal is: mi volt az elképzelés a 

lektor szerepéről mindezen viták tükrében?  

Az 1953-as politikai fordulat előtt a lektorok két tűz közé kerültek. 

A lektori felelősség és tekintély kérdésében a művelődéspolitika irányvonalát így fogalmazza meg a kiadó 

egyik munkatársa, aki a sematikus vonalhoz tartozott: „A lektor a párt irányvonalának közvetítője az író felé. […] Ő áll 

azon az őrhelyen, ahonnan eldöntheti, a párt irányvonala helyesen közvetítődik-e az írón keresztül az olvasó felé. Nagy 

felelősség ez, mely megköveteli a párt rendeleteinek egyre fokozottabb és elmélyültebb tanulmányozását. Ez a bázis. 

Másik kérdés a biztonság kérdése. Mit lehet tenni? Az embernek tudnia kell, hogy amennyiben helyes álláspontot 

képvisel, a párt és az állam igazolja. Erre példa a Déry-eset is. Megbecsülik az írót, de a párt álláspontjából nem 

engednek. Bízzunk a pártban.”
38

 

Simó Jenő pedig az október 30-i konferencián: „Az, hogy a lektor az irodalom pártirányításának közvetítője, 

elsősorban azt jelenti, hogy a párt és az állam megbízásából és támogatásával ügyel népünk nevelésének helyes 

ideológiai tartalmára eszmei tisztaságára, színvonalára.” Vagy, ahogy az Irodalmi Újság írta: „Az író benyújtott 

kéziratával egy állampolgár véleményét fejezi ki, a lektor ezzel szemben az egész dolgozó nép államának véleményét 

fejezi ki, arra hivatott, hogy megállapítsa: mennyiben egyezik az író álláspontja a dolgozó nép álláspontjával. A 

lektoron van elsősorban az állami felelősség.”
39

 

A lektorok akkori helyzetét azonban a legtalálóbban Domokos Mátyás fogalmazta meg: „a könyvcsináló 

szakma napszámosai” voltak, de ugyanakkor „mindenki tudta, mit ér a szavuk, hogy az igazi, hiteles esztétikai 

véleményt az ő szavuk tartalmazza, de hát vaskövetkezetességgel érvényesült […] [a] lektorsors paradoxona […]: 

ezeknek a profiknak legfeljebb igazuk lehetett, hatalmuk, befolyásuk alig; dolguk az volt, hogy állást foglaljanak, de 

annak eldöntése, hogy helyesen vagy helytelenül foglaltak állást, már mások dolga.”
40

 

Maga a feladat, vagyis az egyszerre „pártos” és „nívós”, értékes alkotások létrehozása, létrehozatása 

lényegében fából vaskarika volt, és egy alapjában téves irodalmi és politikai értékelésen alapult. A feladat „megoldását” 

csak az könnyíthette volna meg, ha mindenki azt kiáltja, hogy a király mennyire fel van öltöztetve, más szóval maga 

viszi lejjebb, vagy torzítja el az esztétikai normákat, és silányabb műveket kiált ki remekműnek. A Szovjetunióban ezt a 

„könnyebb” megoldást választották. Magyarországon Révai József, a kultúrpápa, nem akart engedni – és neki magának 

volt bizonyos esztétikai ítélő képessége. „Lepasszolta”, egy-két szinttel lejjebb küldte tehát a kör négyszögesítésének 

feladatát.  

Sztálin halála (1853. március 5.) után lassan megkezdődött az irodalmi viszonyok átalakulása, az „olvadás”. 

De ez már egy másik történet.  
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