
A Listy cí mű két ha vi lap tör té ne te a
múlt szá zad hatvanas éve i hez nyú -
lik vis  sza, az ak ko ri leg be fo lyá so -
sabb és leg ol va sot tabb cseh szlo vák
kul tu rá lis és po li ti kai fo lyó ira tig, a
Cseh szlo vák Író szö vet ség fo lyó ira -
tá ig. Az 1967-es, át tö rést ho zó író -
kong res  szus után, amely éle sen ki -
kelt Antonín Novotný rend sze re el -
len, a Literární novinyt (Iro dal mi
Új ság) el vet ték az írók tól. 1968 ele -
jén azon ban azo nos szer kesz tő ség -
gel új ra in dí tot ták, Literární listy
(Iro dal mi la pok) cím mel, ame lyet
azu tán új ra be til tot tak a Var sói
Szer ző dés had se re ge i nek au gusz tu -
si be vo nu lá sa után, vi szont 1968
no vem be ré ben is mét meg je lent az
egy sze rű sí tett Listy (La pok) cím
alatt. Vég ér vé nye sen utol só szá ma
1969 má ju sá ban lá tott nap vi lá got. 

Lo gi kus volt te hát, hogy egy év -
vel ké sőbb, ami kor a cseh szlo vák
te le ví zió egy ko ri igaz ga tó ja és a
prá gai ta vasz egyik is mert alak ja,
Jiří Pe li kán (1923–1999), mi köz ben
Ró má ban emig ráns mun ka tár sa i val
és az ott ho ni de mok ra ti kus el len -
zék kel egy fo lyó irat ala pí tá sá ról
gon dol ko dott, úgy dön tött, hogy an -
nak cí mét il le tő en meg őr zi a
Listyvel va ló foly to nos sá got.

A fo lyó irat, amely nek el ső szá -
ma 1971 ele jén je lent meg, az ala pí -
tók ér té ke i hez iga zo dott, de az ún.
normalizáció kor lá to zott pub li ká ci -
ós le he tő sé ge i nek a nyo mát is ma -
gán vi sel te. Ele in te leg na gyobb ré -
szét az ér te ke zé sek tet ték ki, majd a
ké sőb bi ek ben ez a kör bő vült, kö -

szön he tő en a kül föl di és ha zai kap -
cso la tok ki szé le se dé sé nek (a cseh -
szlo vák au gusz tus utá ni – 1968 –,
il let ve feb ru ár utá ni – 1948 – emig -
rá ci ók kép vi se lői ál ta lá ban együtt -
mű köd tek). Szin te tel je sen a szép -
iro da lom nak szen tel ték a Listy év -
könyv ét Čtení na léto (Nyá ri ol vas -
ni va ló) cím mel (1980-tól). A Listy
a Svedectví (Ta nú ság) mel lett, ame-
lyet Pá rizs ban Pavel Tigrid adott
ki, a legfontosabbb emig ráns fo lyó -
irat tá vált, és leg in kább a ha zai ol -
va sók hoz szólt. Gya kor la ti lag min -
den emig ráns és ott hon el hall gat ta -
tott pub li cis ta, po li ti kus és író kö -
zöl te ben ne írá sa it. A ha tá ron át
csem pész ték az or szág ba (a Listy
rá adá sul egy ki csi nyí tett zsebver  -
zió  ban is meg je lent), kör be járt az
em be rek kö zött, de egy ben a kom -
mu nis ta pro pa gan da leg gya ko ribb
cél pont já vá is vált. A Svedectvível
el len tét ben a Listy 1989 után nem
szűnt meg, Jiří Pe li kán át he lyez te
szék hely ét Prá gá ba. A ki lenc ve nes
évek ben a szer kesz tő ség vál to zá so -
kon esett át, 2003-ban a ki adá sát
Václav Burian és Tomáš Tichák,
olmützi szer kesz tők és ki adók vál -
lal ták el, a szer kesz tő ség nem vál -
to zott, s a ne ves cseh po li ti kai
elem ző, Václav Žák fő szer kesz tő
he lyén ma radt. Ta lán az egyik leg -
szem be tű nőbb vál to zást az új gra -
fi kai el ren de zés je len tet te, ami a
mo dern, egyút tal a hatvanas évek -
be li Listy vál to za ta, és min de nek -
előtt a kul tu rá lis és iro dal mi té mák
vis  sza té ré se, ame lyek a ki lenc ve -

nes évek ben át en ged ték a te ret a
po li ti kai té mák nak. A Listy ma ha -
zai és kül föl di po li ti kai és tör té nel -
mi elem zé sek, es  szék és ta nul má -
nyok, ér te ke zé sek fo lyó ira ta, de
kö zöl szép iro dal mat is; ab ban az
eset ben, ha a szö veg mű vé sze ten
kí vü li té mák hoz kap cso ló dik, a
meg je le nés fel té te le a ma gas nyel -
vi és gon do la ti szín vo nal. A Listy
re cen zi ó kat ad köz re új köny vek -
ről, le gyen az po li ti kai es  szé, pró za
vagy köl té szet; igyek szik fel hívni
a fi gyel met mél tat la nul mel lő zött
mű vek re vagy cseh or szá gi és kül -
föl di ki ál lí tá sok ra. 2004 óta min -
den szám ban te ret biz to sít egy-egy
cseh vagy szlo vák nyel ven al ko tó
köl tő és mű for dí tó be mu tat ko zá sá -
hoz. Már har ma dik éve sze re pel -
nek ben ne fo to grá fi ai ri port so ro za -
tok, ame lyek is mert sze mé lyi sé ge -
ket, va la mint kor társ cseh és kö -
zép-eu ró pai mű vé szek-fo tó mű vé -
szek újabb ge ne rá ci ó ját mu tat ják
be. A Listy 2004 óta a fo lyó irat
ala pí tó já ról el ne ve zett Pe li kán-dí -
jat ítél oda. Az el ső dí ja zott
Tadeusz Ma zo wiec ki len gyel po li -
ti kus volt, 2005-ben a Pe li kán-dí jat
Alena Wagnerová író és for dí tó
kap ta, 2006-ban pe dig a ma gyar
bohemista, Var ga György. A díj tar -
tal maz egy egy hó na pos meg hí vást
Cseh or szág ba egy di ák, if jú mű -
vész vagy tu dós/ku ta tó ré szé re, akit
a dí ja zott vá laszt hat ki, és aki er re
az idő szak ra a Listy ven dé ge.

Bolemant Lász ló for dí tá sa
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