
hogy lapjaink jelen áradatában igen
nehéz vagy netán épen lehetetlen
állandó közönséget teremteni, egy
keletkezõ uj belletristicus lap szá-
mára�, írta neki az egyik felkért ál-
landó munkatárs, Lévay József
1860 szeptemberében � hamar le-
hûtötte a napjainkban is oly isme-
rõs valóság: a szerzõk nem írnak
(határidõre), a lap munkatársai
egymás kritizálásával vannak elfog-
lalva (zseniális pedagógiai érzékkel
kezeli leveleiben Arany az egymást
mardosó Gyulai Pál és Szász Károly
konfliktusait), Aranynak szinte
egyedül kell megírnia egyes lapszá-
mokat, mert a kollégák �irodalom-
politizálnak�, pozíciókat, karriere-
ket mérlegelnek az irodalom szol-
gálata helyett, és az olvasóközönség
sem tülekszik az egyes lapszám-
okért. Ma, ilyen körülmények kö-
zött aligha kapna támogatást az
NKA-tól, de szerencsére annak ide-
jén megjelent, az egyik rövid, de di-
csõséges fejezetét írva irodalmifo-
lyóirat-történetünknek.

És miközben minden vagyonát,
honoráriumát, a Kisfaludy Társaság
titkári teendõiért kapott javadalma-
zását beleöli egy lapba, amely �fel-
adatául tûzte volna szépirodalmi tö-
rekvéseinket folytonos figyelemmel
kísérni�, az élete végéig állandó mig-
rénnel küszködõ költõ-szerkesztõt
mindenféle hülyeségekkel �ismeri
el� az ország: megannyi, valójában
semmit sem érõ társaság tiszteletbe-
li tagjának választja, szülõföldjén or-

szággyûlési képviselõnek kérik fel,
kötelezõ feladatként írják elõ �a
nemzet költõje� számára a Széche-
nyit sirató vers megírását (s bár az
eredménnyel nem nagyon volt meg-
elégedve, a kortársak és az utókor
jobb véleménnyel volt/van a költe-
ményrõl), egyszóval mindent meg-
tettek azért, hogy Arany ne hozhas-
sa létre a valóban mûködõ, élõ, foly-
ton formálódó magyar irodalmi
életet.

S ahogy körülnézek, ma sem ál-
lunk jobban. Igaz, egyikünk sem egy
Arany János, és ha már neki sem
sikerült�

CSILLAG ISTVÁN

(Szerkesztette Korompay H. János,
Universitas Kiadó, Budapest, 2004, 
1182 oldal, 3675 Ft)

VASY GÉZA:

��HHooll  zzssaarrnnookkssáágg  vvaann��
Az ötvenes évek és 
a magyar irodalom

Magyarország elmúlt hat évtizede
nyomasztó emlékeket hagyott maga
után. Erõszakos és rendezetlen
múltból kétségekkel és szekrények-
ben õrzött csontvázakkal teli jelent
hozva. Nem remény nélkülit, de
egymással harcban álló, kizáróságra
törekvõ értékek napi valóságát, ahol
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jelen vannak ugyan bizonyos eszmé-
nyek, ám szinte alig találhatók mér-
téktartó törekvések. És ez a legriasz-
tóbb: a mindenhol � személyekben
és helyzetekben egyaránt � igényelt
határtalanság.

Vasy Géza gyûjteménye éppen
jelenünk közvetlen elõzményeit
fürkészi: a kialakulást, a Rákosi
Mátyás, valamint Kádár János ne-
vével azonosítható éveket. Néhány
összefoglaló fejezet után egy-egy
szerzõ életrajzi körülményeinek fel-
vázolásával, egy-egy mû keletkezé-
sének mozzanataival, befogadásá-
nak buktatóival idézve meg a kort.
Azt, amelynek Illyés Gyula, Né-
meth László, Déry Tibor, Juhász
Ferenc, Nagy László, Lengyel Jó-
zsef a mûvészi ábrázoláson túl je-
lenlétükkel vagy elvonulásaikkal �
és elvonultatásaikkal � együtt bizo-
nyos mértékben alakítói és elszen-
vedõi is voltak, s amelyben Fodor
András, Sánta Ferenc, Balázs József
és Nagy Gáspár sem tudta � és nem
is akarta � kikerülni a szembesülést
a történelemmel.

Szám szerint a legtöbb tanul-
mány Illyés Gyula életével és mun-
kásságával foglalkozik. A szerzõ
áttekinti az 1945 utáni néhány év
irodalompolitikai környezetét, s el-
helyezi benne az akkor kimondva-
kimondatlanul legjelentõsebb publi-
káló költõt. Vizsgálja alkotásainak
mûfaji sajátosságait, emellett a Bar-
tók és a Hunyadi keze címû versek
részletes, átfogó elemzésével is szol-

gál. Evvel egy régi, jelenünkben las-
san kihaló hagyományt követ. A leg-
fontosabb azonban talán mégis az a
tanulmány, amely a Fáklyaláng címû
dráma kapcsán, Hermann Róbert
írására reagálva Illyés ötvenes évek-
ben vállalt szerepét és helyzetét rész-
letezi. Örömteli ebben az írásban a
történelem és az irodalomtudomány
találkozása, e két szakma mûvelõi
ugyanis általában nem ismerik, és
fõleg nem követik mindig egymás
eredményeit, amivel pedig számta-
lan vakvágányt és kitérõt lehetne el-
kerülni. Másfelõl éppen ez az elfogu-
latlan, mentséget nem, csak magya-
rázatot keresõ, minden körülményt
felsoroló tárgyalás segíthet hozzá
például Illyés Gyula Görgeyvel kap-
csolatos, egész életében konzekven-
sen képviselt véleményének értékelé-
séhez.

Nyilván nem véletlen, hogy a
történelem hangsúlyozottan kap
helyet a többi tanulmányban is.
Históriai hûség és mûvészi hiteles-
ség kérdése tér vissza Juhász Ferenc
Dózsa-époszának újraolvasása köz-
ben, s bár igaz, hogy a történelem és
a szépirodalom más eszközöket al-
kalmaz, másképp kérhetõ számon
rajtuk az igazság, de talán az is,
hogy egy mérhetetlenül átpolitizált
társadalomban csupán az aktuali-
zált(abb) szépirodalom megjelente-
tésére van (volt) nagyobb esély. Per-
sze ez csak az egyik oldal; látni kell
azt is, hogy ami kívánalom a hata-
lom részérõl, az csapda az alkotó ol-
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dalán, s ki-ki saját erkölcsi, világné-
zeti és önbecsülõ/önértékelõ azo-
nosságtudata alapján enged, vagy
sem. Hasonló értelmezõ keresés ér-
hetõ tetten Sarkadi Imre és Lengyel
József írásainak, s fõleg Balázs Jó-
zsef Isten küldöttei címû elbeszélésé-
nek és Nagy Gáspár verseinek elem-
zése közben.

A kötet tanulmányainak önma-
gukon túlmutató értékét az olvasá-
suk után megfogalmazódó, nem
névre szabott, ám még lezáratlan kér-
dések adják. Vajon lehet(ett)-e egy
kommunista pártkatonának mûvé-
szeti téren igaza? Vagy csak részben
igaza? Mi a �nemzeti költõ� foga-
lom tartalma? Valóban a nemzet áll
mögötte? S akit képviselni kíván,
maga a nemzet? Milyen viszonyban
van egymással a társadalmi külde-
téstudat és a mûvészi alkotás? Ha
valaki felveszi a politika terhét, ki-
vonulhat-e belõle, amikor az nem
kedve szerint alakul? S fõleg igé-
nyelheti-e a visszatérést késõbb? És
legvégül: ha valaki felvállalja a hic et
nunc politikát, tisztában van-e av-
val, hogy � amint a politikusokból �
ki lehet ábrándulni a politikus mû-
vészekbõl is?

BUDA ATTILA

(Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 
Budapest, 2005, 304 oldal, 
ármegjelölés nélkül)

ABLONCZY BALÁZS:

TTeelleekkii  PPááll

Valamikor 1945 után, a megválto-
zott politikai helyzetben azok az
erõk restaurálták a magyar állam éle-
tét, amelyek a Horthy-korszakban
ellenzékben mûködtek. Mivel a ké-
sõbbiekben a kommunisták határoz-
ták meg nemcsak a történettudo-
mány, de a szellemi élet egészének
irányát, a korszakot sommásan �fa-
sisztának� bélyegezték, saját politi-
kai érdekeik logikáját követve. Ami-
kor azonban már nem �politikus�
brosúraszerzõk kezdték megírni a
megírhatót, kiderült, hogy a kon-
cepció tarthatatlan, mivel a korszak
� mint ahogy semelyik történelmi
korszak � nem minõsíthetõ ilyen
egyszerûen, ezért elõbb árnyaltab-
ban, késõbb egyre határozottabban
láttak hozzá annak újrafogalmazásá-
hoz.

Sok vezetõ személy élete és poli-
tikai mûködése egyszerûen nem volt
hajlandó alátámasztani a kommu-
nista igényeket: így került a közér-
deklõdés központjába Teleki Pál sze-
mélyisége és politikája is.

A könyv teljeskörû életpálya-re-
konstrukciót kíván adni. Fontos ki-
emelnünk, hogy Teleki tudományos
és politikusi pályájának párhuzamos
számbevétele lehetõséget kínál arra,
hogy megismerjük e különleges élet-
út állomásai mellett azokat a mozga-
tórugókat is, amelyek egyrészt egy
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