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NAGY JÁNOS 

A hatalom és az irodalom nyelve 

Tóth Szergej hatvanadik születésnapjára küldöm ezt az írást. Éppen 
nyolc éve múlt, hogy a tanszékére kerültem. Körültekintően, sok apró 
figyelmességgel jelezte az első naptól kezdve, hogy bízik a korrekt, 
kollegiális együttműködésünkben; – de ezenkívül törekedni fog a ba-
ráti közvetlenségre is: bizalmat előlegezett nekem. Remélem, Ő is úgy 
gondolja: bizalmat kapott tőlem is ez alatt a nyolc év alatt. 
Szergej alapművet tett le az asztalra, a hatalom birodalmi nyelvét ku-
tatta, beleépítve a birodalmi gondolkodásmód kultúrájába is. Ez a 
rövid köszöntő írás azt villantja föl, milyen beavatkozást épített ki a 
hatalom az irodalmi szövegek kiadásának területén Magyarországon 
az ötvenes évek alapján a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években. 

 
1. Minya Károly (2014) cikke indított erre a gondolatsorra. A cím egy kötetből származik, 
amelyet a serdületlen magyar ifjúság („a magyar pionírok”) számára jelentetett meg az 
Új Magyar Könyvkiadó N. V. 1949-ben. Címe: Úttörőversek (így!), alcíme: Szovjetköltők 
úttörő- és gyermekversei.  Az egyik vers első strófája így szól: 
 

„Nagymama elvtárs, 
kezdheted 
az át, a bét, a cét. 
Fel hát az útra, 
hű sereg, 
amit Lenin bejárt!”  
(Majakovszkij: Villámdal) 

 
Amint az gondolható, a szövegeket orosz nyelvű közlésből „magyarították”, s a fordulat 
éve után az ideológiai harc egyik iskolai területére szánták. A bevezető szerint: „A gyer-
mekköl-tészet fogalma nem túlságosan kellemesen hangzik, ha a burzsoá szellemiség gü-
gyögő, hamisan csikorgó, lélekmérgező, álgyermekded fércműveire gondolunk.” 
 Ugyanilyen céllal az 1950-ben „Harmadik könyvünk”, azaz az olvasókönyv az általános 
iskola harmadik osztálya számára kiadott tankönyvben az alábbi címmel szereplő textus: 
Acélos Szoszó. Idézzük rövidítve (a hibák javítása nélkül) a kezdeti és a befejező bekezdé-
seket.  

Jónéhány évtizeddel ezelőtt történt... 
A grúziai Gori városka iskolájában tanult Péter és Szoszó. 
Péter volt a nagyobbik, egy gazdag pap fia. Idősebb is volt Szoszónál, de meg könnyen is 
nőtt olyan nagyra:… tejbe-vajba fürösztötték. A munkában és a tanulásban nem erőltette 
meg magát. Megelégedett azzal, hogy valahogy átmenjen a vizsgán. A tanítók sem kívántak 


