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2009. március 6-án a Magyar Írószövetség Kriti-
kai Szakosztálya A rendszerváltozások megjelenítései 
a magyar irodalomban címmel tudományos tanács-
kozást rendezett a szövetség Bajza utcai székházá-
ban.

Pécsi Györgyi irodalomtörténész, a tanácskozás 
egyik szervezője a következőket fűzte a rendez-
vényhez:

„Nem előfeltevés, inkább egy furcsa tapaszta-
lat és dilemma miatt gondoltunk arra, hogy afféle 
leltárt kellene készíteni. A korábbi magyar iroda-
lom jelentős műveiből megismerhető korábbi tör-
ténelmünk. Irodalmunk művekben is értelmezte 
a társadalom és a nemzet jelentős sorsfordulatait, 
eseményeit. Két évtizeddel ezelőtt történelmi je-
lentőségű változások indultak el… Viszont ha azt 
kérdezzük, hogy megírták-e az írók ezeket a válto-
zásokat, akkor először még a jól tájékozott ’szak-
mabeli’ is tanácstalankodik, s azt válaszolja, hogy 
nem. Aztán gondolkodik néhány pillanatig, és azt 
mondja, ’de azért születtek művek’. Az érdekelt 
bennünket, hogy – Domokos Mátyással szólva – 
visszhangzik-e a kor a mai magyar irodalomban. 
(Az már egy másik, nem kevésbé érdekes kérdés 
lenne, hogy a megírt művek vajon visszhangoz-
nak-e a korban…?)

Egyetlen magyar irodalom van, de több ország-
ban íródik. Másként zajlott és zajlik a rendszer-
változás Magyarországon és a körülöttünk lévő 

Kárpát-medencei országokban. Szétesett a Szovjet-
unió, Csehszlovákia, Jugoszlávia. Utóbbiban hábo-
rúba torkollt a rendszerváltozás, és jelentős migrá-
ciós folyamat is lezajlott. Romániában szintén nagy 
fokú migráció kísérte a váltást, Kárpátalján roha-
mos elszegényedés… Tehát nem ideológiai, teore-
tikus ok miatt használjuk – a tanácskozás címében: 
rendszerváltások – a többes számot.

Azzal tisztában voltunk, hogy lehetetlen föltér-
képezni azokat az irodalmi műveket, amelyekben 
megjelenik a rendszerváltozás. Megpróbáltunk va la-
milyen csoportokat kreálni a műnemek (líra, dráma, 
epika, szociográfi a, esszé), illetve bizonyos meg-
jelenési típusok (például ügynökkérdés) mentén, 
és fontosnak véltük, hogy a szomszédos országok 
változásairól is képet kapjunk. Az adott témához 
kerestük meg azt az irodalmárt, aki régóta fi gye-
lemmel kíséri a magyar irodalom vonatkozó szeg-
mensét, ugyanakkor nagyobb arányban szeret-
tük volna bevonni a munkába a fi atalabbakat is… 
Körülbelül látjuk a tanácskozás fehér foltjait, de az 
is látszik, hogy a tizenöt előadás képes lesz a mai 
magyar irodalomról és a műveiről való képünket 
lényegesen árnyalni, pontosítani. Minden tanács-
kozás alku eredménye, a szervezők/rendezők és az 
előadók közti alkué – mi nagyon sokat kértünk az 
előadóinktól, és ők nagyon sokat vállaltak is.”

A Pécsi Györgyivel a rendezvényről beszélgető 
Szabó Tibor Benjámin kérdése szerint:
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„Történelmünk jelentős fordulatai …fi gyelmet 
kapnak a korabeli történetírók, kutatók részéről, a 
közös emlékezet mégis mintha jobban megőrizné 
a művészi produktumokban megjelenő, …szemé-
lyesebb, esetlegesebb képét az adott történelmi 
eseménynek. Az 1948-as forradalomra a nemzet 
leginkább Petőfi  szemén keresztül lát rá, a két vi-
lágháború közötti időszakra (többek között) Márai 
naplójegyzeteinek szűrőjén át, a náci borzalmakra 
a Radnóti-líra közvetítésével. A rendszerváltozás-
ról mi fog majd megmaradni?

Vannak művek, de egyetlen emblematikus mű-
vet – amilyen mondjuk a Talpra magyar (Nemzeti 
dal), vagy az Egy mondat a zsarnokságról, nem látok 
kirajzolódni. Ugyanakkor az igaz, hogy később 
is kanonizálódhat egy-egy mű, s az is lehet, hogy 
még nem íródott meg ’a rendszerváltozás’ emble-
matikus verse – a változás, átalakulás ugyanis két 
évtizede változatos intenzitású ugyan, de folyama-
tos. Ha nem irodalmár embert kérdezünk (szemé-
lyes tapasztalatomat mondom), a legtöbben kapás-
ból Kányádi Sándor Kuplé a vörös villamosról című 
versét mondják – tényleg fontos vers, ismertségé-
hez pedig, Kányádi népszerűségén túl, a Kaláka 
Együttes is nagyban hozzájárult.”

A tanácskozáson, 2009. március 6-án, a Magyar 
Írószövetségben (1062 Budapest, Bajza utca 18.) a 
következő előadások hangzottak el:

Falusi Márton: Az értelmiség útjai az esszéha-
talomhoz. Ablonczy László, Albert Gábor, Ács 
Margit, Balassa Péter, Csurka István, Czakó Gá-
bor, Fekete Gyula, Kertész Imre, Kodolányi Gyula, 
Konrád György, Mórocz Zsolt, Nádas Péter, N. Pál 
József, Sándor Iván, Szilágyi Ákos esszéi

Cs. Nagy Ibolya: A változás és a változatlanság 
Sütő András és Csoóri Sándor esszéiben, naplóiban.

Vasy Géza: Lírai tükör. Csoóri Sándortól Nagy 
Gáspárig

Ekler Andrea: „Holtvágányra döcögött-e?” Köl-
tői refl exiók a rendszerváltozásokra a magyar iro-
dalomban. Kányádi Sándor és a fi atal költők

Márkus Béla: Spionpróza. Esterházy Péter, Ku-
korelly Endre, Páskándi Géza, Bágyoni Szabó Ist-
ván, Nádas Péter művei

Olasz Sándor: Hosszú történetek. Csiki László, 
Závada Pál regényei

Füzi László: A képzelet valósága – mint valóság. 
Gion Nándor kései elbeszéléseiről

Bíró Gergely: A hatodik koporsó. A Magyar Nap-
ló és a Barankovics Alapítvány regénypályázata + 
fi atal írók elbeszélései

Bertha Zoltán: Erdélyi sorsképek a fordulatról. 
Áttekintés

Szilágyi Zsófi a: Rendszerváltás Abszurdisztán-
ban. Grendel Lajos, Talamon Alfonz művei

Toldi Éva: Az otthonosság és idegenség alakza-
tai a rendszerváltozás idején a vajdasági magyar 
irodalomban. Majoros Sándor, Balázs Attila, Szak-
mány György, Kontra Ferenc, Tari István, Németh 
István, Domonkos István, Gion Nándor művei

Elek Tibor: A rendszerváltozás drámás alakvál-
tozatai. Bereményi Géza, Hamvai Kornél, Kornis 
Mihály, Spiró György, Szőcs Géza, Tasnádi István 
és mások művei alapján

Sturm László: Föld alól a perifériára. Karátson 
Gábor, Orosz István, Rott József esszéisztikus re-
gényei

Ács Margit: Megrabolt szőlőtőkék, „kiszerve-
zett” mezőgazdaság. Dobozi Eszter, Hatvani Dá-
niel, Horváth Dezső, Szenti Tibor, Zelei Miklós 
szociográfi ái alapján

Pécsi Györgyi: Elhúzódó rendszerváltozás, elma-
radt katarzis


