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Méray Tibor -  aki a 32 esztendei emigrációban megjelenó Irodalmi Újságnak 27 éven 
keresztül volt szerkesztője -  végleg átadta a személyéhez elválaszthatatlanul kötődó lapját 
a történelemnek. A búcsúzó szerkesztő 1989-ben, az utolsó, a sorszám szerinti negyvenedik 
évfolyam 4, számának vezércikkében ügy fogalmazott: „a harcát megharcolt” lapot „öncé
lúan, csak azért, hogy legyen” nem kívánja fenntartani, így annak megjelenését -  az akkor 
még ingatagnak tekinthető politikai helyzet miatt az újraindulás jogát fenntartva -  felfüg
gesztette. A meg nem jelenésből végül is megszűnés lett, s majd fél évtizeddel később az 
Irodalmi Újság szerkesztőjének utolsó, „vakmerő” terve is megvalósíttatott: a lap emigrá- 
ciós korszakának immár valamennyi száma elolvasható: két kiadó, a Bethlen Gábor és az 
Akadémiai jóvoltából megjelentetett fakszimile kiadásban.

Az Irodalmi Újság 1989-ben, azzal, hogy utolsó számát a pesti utcán rikkancsok 
kínálták, csupán a szó átvitt, politikai, erkölcsi értelmében tért haza. A valóságos hazatérés 
négy év múltán, 1993 végén történt csak meg, amikor is az Irodalmi Újság emigrációs 
példányai nyolc kötetbe zárva immár kézbe vehetŐekké, elolvashatóakká lettek. És ezt a 
tényt aligha lehet eléggé méltányolni. Amikor az említett utolsó számban a szerkesztő 
meghirdette a „vakmerőtervet”, Magyarországon bizonyára kevesen hitték, hogy a képzel
gésből valóság válhat. Az éppen összeomló magyar könyvkiadás nem sok jóval kecsegte
tett. Hogy mindenek ellenére a fakszimile kiadás mégis megvalósult, abban elévülhetetlen 
érdemei a majdnem egyszemélyes, megszállottan értékcentrikus Bethlen Gábor Könyvki
adó vezetőjének, Albert Tibornak vannak. A nyolc kötet megszervezése, közzététele 
voltaképpen egy külön (utó)fejezete az Irodalmi Újságnak, hiszen kezdetben nem akadt 
egyetlen olyan alapítvány, cég sem, amely bármifajta támogatásban részesítette volna a 
grandiózus elképzelést. Albert Tibor, az Irodalmi Újság addigi fenntartóihoz, működtető
ihez hasonló elszántsággal hozta össze a kiadás alapjait -  ha kellett, kuncsorgott, s ha a 
szükség úgy hozta, önmagán is erőszakot téve rámenős volt, végül társulva az Akadémiai 
Kiadóval, számos, olykor ellentétes világnézetű szponzor támogatását nfiegnyerve fél 
évtized alatt tető alá hozta a teljes kiadást. A nyolckötetes, 4500 újságoldalt magába záró, 
a legszerényebb számítások szerint is 40-50 ezer gépelt oldanyi szöveg pedig a több mint 
három évtized sajátos krónikája.

Az Irodalmi Újság magyarországi történetét, szerepét és jelentőségét elsősorban 
Rainer M. János tanulmányából ismerheti az olvasó. {Az (ró helye. Viták a magyar irodalmi 
sajtóban 1953—1956. Magvető, 1990.) Az 1954-56 közötti években a népszerűsége csú
csára érkező irodalmi orgánum politikai szerepet vállalt, szerkesztőiket hiába váltják le 
sorra, ők, egymást váhva mégis egyfajta folytonosságot, s lehet mondani: folyamatos és
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óvatos radikalizálódást képviseltek. Molnár Miklós, Hámos György, majd Bnczi Endre 
főszerkesztése alatt olyan írói publicisztikák s riportok jelennek meg a lapban, melyek miatt 
1955-56-ban -  ahogy ezt a kortársi emlékezet is megőrizte -  péntekenként, a megjelenés 
napján az újságosstandok előtt korareggeltől hosszú sorokban várakoztak a kendőzetlenebb 
szavakra éhes olvasók. S *56 októberében még a forradalom előtti pillanatban jelent meg 
az Irodalmi Újság bán például Novobáczky Sándor Különös emberek, valamint Háy Gyula 
Miért nem szeretem Kucsera elvtársat? cím í n  agy vihart kavart írása. Az Irodalmi Újságnak 
a forradalom napjaiban -  az október 23-i röplapot leszámítva -  egyetlen, s mint kiderült, 
utolsó magyarországi száma ugyancsak a reveláció erejével hatott. November 2-án Déry 
Tibor, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Füst Milán, Szabó Lőrinc, az irodalom reprezentánsai 
tettek hitet a forradalom mellett, s e szám üzenete nem kis szerepet játszott abban, hogy a 
kádári rendcsinálás és a rendőr-történetírás során az Irodalmi Újság „az ellenforradalom 
előkészítőjévé” lényegült át, s újraindítását a kádári hatalom soha többé nem engedélyezte. 
A megbélyegzés alaphangját 1957-ben a „Gondolatok az Irodalmi ÚjságvóY’ című, máig 
sem felfedett Fülöp Gábor álnevű szerző adta meg. Vékony kötetében megfogalmazta 
mindazokat a vaskos vádakat, úgymint: „az ellenforradalom szellemi előkészítője”, vagy: 
az „összeesküvők gyülekezete”, melyek aztán három évtizeden át elkísérték az agyonhall- 
gatásra ítélt orgánumot.

A magyarországi szellemi konszolidáció jegyében induló nagy, hetvenezres példány- 
számú Életés Irodalomcímű„irodalmi és politikai hetilap” 1957. március 15-én semmifajta 
folyamatosságot nem vállalt az „ellenforradalmi Irodalmi Újsággal”, ezt a Bölöni György 
nevével jegyzett beköszöntő vezércikk is leszögezte. Ugyanezen a napon, tehát 1957. 
március 15-én Bécsben szűk négy oldalon, az ismert kék betűs fejléccel, alig néhány ezer 
példányban megjelent az Irodalmi Újság különszámként jelzett mutatványszáma. Hogy a 
két újság egyazon napon jelent meg Budapesten és Bécsben, az akár a véletlennek is 
betudható lenne-m ár ha véletlennek mondható az, hogy mindkét lap az évszázaddal előtti 
márciushoz nyúlt vissza. Nem tanulság nélkül való azonban, hogy a két orgánum miként 
viszonyult 1848-hoz, s még inkább 1956-hoz. Bölöni beköszöntő vezércikkében így 
fogalmazott: „Nem lehet kapcsolat március és október, forradalom és ellenforradalom 
között... az ellenforradalom magvetői... nem Petőfi világszabadságával léptek frigyre, 
hanem Metternich reakciójának örökösével, a nyugati imperializmussal.” Az emigrációba 
kényszerült Irodalmi Újság szerkesztőségi, programadó vezércikke pedig így szólt: „.. .bi
zonyos, hogy március 15-ének, az 1848-as forradalomnak és szabadságharcnak élménye és 
tartalma még soha olyan közel nem volt a nemzethez, mint ezekben [az ’ 56-os] a napokban, 
amikor az önmagát soha nem ismétlő történelem csaknem megismételte önmagát s a 
döbbenten csodálkozó világ szeme láttára megtörtént az, amire senki nem számított, amit 
senki nem várt, amiben senki nem hitt: egy kis nép - ama negyvennyolcas honvédek unokái 
-  fegy vénél fordult szembe belső és külső elnyomóival.”

Többnek mint szimbolikusnak mondhatók tehát a két lap indulása közötti különbsé
gek, s ha erről a kelleténél látszólag több szót ejtettünk, annak egyetlen oka van csupán: az 
emtgrációs Irodalmi Újság ugyanis minden pillanatában magyar irodalmi és politikai lap 
volt, és sohasem emigrációs orgánum. Vélhetőleg ezzel magyarázható az a konokság is, 
amellyel Méray Tibor a rendszerváltás után mindenfajta kísértésnek ellenállt: az Irodalmi 
Újság emigrációban -  vagyis hogy akkortól: határon kívüli -  szerkesztését nem folytatta, 
a lapot folyamatos budapesti megjelenésre nem is hozta haza, s elzárkózott attól is, hogy 
Irodalmi Újság néven bárki tovább vigye a zászlót. ,A z itthon élők menjenek a saját
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zászlajuk alatt” -  nyilatkozta 1993 áprilisában a Köztársaság című heti magazinban, s a 
riporteri faggatózásra még azt is hozzátette: „a lap, amely ennek az időszaknak, a demokráci
ának az eljöveteléért küzdött, betöltötte a feladatát... Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, 
egy lap a nimbuszból nem él meg, s nem akartam, hogy az a lap, amelyik harminchárom éven 
át a magyar egység lapja volt, esetleg ilyen vagy olyan csoport lapja legyen.”

A mutatványszám, a március 15-i „azért is vagyunk” jelzése után 1957. május 15-én, 
„a minden hónap elsején és 15-én” megjelenő lap Faludy György szerkesztői irányítása 
mellett megkezdte-akkor aligha sejthetőén -  három évtizedes emigrációs létét, küzdelmét. 
A „létről” a lap mintegy háromezer példányának olvasói két hétről két hétre, majd hónapról 
hónapra értesülhettek, a megjelenés irdatlan nehézségeiről, annak mélységéről az érintet
teken, tehát a lap munkatársi gárdáján kívül igen kevesen tudtak. Énről, az Irodalmi Újság 
egész történetét átfogó veszélyeztetettségről mostanában ismerhettük meg a részleteket. 
Megjelent ugyanis -  a budapesti illetőségű irodalomtörténész Nagy Csaba válogatásában 
és jegyzeteivel -  „Az Irodalmi Újság 1957-1989” című, „Dokumentumok a lap törté
netéből” alcímű válogatás. (Ugyancsak nem hagyható említés nélkül, hogy a lap dokumen
tációja is csak nemrégiben tért haza, Méray Tibor a megőrzött leveleket, kéziratokat, 
jegyzőkönyveket a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adományozta, a több folyóméternyi irat
anyag jelenleg rendezés alatt áll.) A döntő többségében az emigráció tagjainak egymás 
közötti levelezéséből, illetve kisebb részben a Magyar írók Külföldön vezetőségi üléseinek 
jegyzőkönyveiből álló kötet először engedett részletesebb bepillantást abba, ami a lap 
előállításának hátterében történt. Utókori -  nyomatékka] hangsúlyozandó: utókori -  szem
pontból ez nem kevésbé érdekes, mint az, ami magában az Irodalmi Újságban megjelent. 
Hiszen a levelekből egyértelműen kiderül, hogy az a toleranciával átszőtt, a más nézetekkel 
vitatkozó, ám annak érveit mindenkor figyelembe vevő szerkesztői, mondhatni: közéleti 
magatartás korántsem volt indulatoktól mentes. Ám a lapból magából -  a talán elkerülhe
tetlen-emigráns civakodás minden hangsúlya, célzása kirekesztetett, lllúziórombolő lenne 
hát az, hogy most, a dokumentumkötet kapcsán kiderül, hogy Faludyt, Szabó Zoltánt, Cs. 
Szabó Lászlót, Ignotus Pált, Enczi Endrét, Pálóczi-Horváthot, Kovács Imrét, Kéthly Annát 
az emigrációban nem mindenki tekintette megfellebbezhetetlen tekintélynek, s hogy a 
felsoroltaknak olykor-olykor egymásról is meg volt a maguk véleménye? Aligha, hiszen 
ez voltaképp természetes; a tiszteletre méltó éppen az, hogy a lap folyamatosan állt az 
emigráció koalícós alapján a különféle emberi súrlódások ellenére is, s valóban a magyar 
egység lapjaként lépett fel. Valamennyi számát áttekintve joggal állítható, hogy csupán két 
szélsőség: a fasiszta, valamint a kommunista diktatúra eszméi nem fértek bele ebbe az 
egységbe.

Egy rövid idézettel talán az is érzékeltethető, hogy micsoda erőfeszítésekre volt 
olykor-olykor szükség arra, hogy a lap maga ne szűnjön meg. Ignotus Pál, aki az emigrációs 
írószövetség elnökeként is munkálkodott, 1961 novemberében például azt írta egy levelé
ben: „Nem utolsósorban azért erőlködünk olyan veszekedetten a lap megmentésén, mert 
katasztrófának tartanók azt a kárörömet, és diadalujjongást, amellyel a megszűnését a hazai 
kulturapparatcsikok fogadnák.” (Itt szükséges megjegyezni, hogy a lapot csupán a kezdeti 
esztendőkben működtette a Nyugat politikai szándéka, a későbbiek folyamán -  az elszánt 
szerkesztőkön és a kézirataikat nem ritkán ingyen átengedő szerzőkön kívül -  mindig 
szükség volt, s akadtak is olyanok, akik nélkül az Irodalmi Újság nem maradhatott volna 
fenn. Közülük a lap utolsó számának vezércikke Egri György, Magos Gábor, Nagy Csaba 
valamint Nagy Emő és feleségeik nevét említette meg.)
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Az Irodalmi Újság -  a mindenkori szerkesztők megfogalmazása szerint is -  nem 
emigrációs orgánum, hanem emigrációban szerkesztett magyar újság volt, figyelme min* 
denkor az otthon történtekre irányult. Törekvése az volt, hogy „az elnémított nemzet 
helyett” szóljon, s ami nem kimondható, leírható Magyarországon, azt kimondja, leírja egy 
határon kívüli magyar lapban -  elsősorban az utókornak. Nem mondhatni, hogy az Irodalmi 
Újság szerkesztői túlontúl gyakran foglalkoztak volna lapjuk helyzetével, most, a politika- 
és irodalomtörténeti elemzés kezdeti perceiben érdemes beleolvasni e ritkán fellelhető 
sorokba. Méray Tibor a búcsúcikkben -  A harcunkat megharcoltuk - ,  meg is jegyezte: 
„nyilván érthető elfogultság is” vezeti tollát, amikor azt mondja: „a londoni és a párizsi 
Irodalmi Újság is össznemzeti feladatot töltött be... Mikor ’56-ért börtön és akasztófajárt, 
mikor az állítólagos... „konszenzus” évtizedeiben 56-ot csak hazugság*özön vagy jobbik 
esetben (de ez volt-e a jobbik eset?) a hallgatás csöndje vette körül, az Irodalmi Újság volt 
az, amelyik ’56 szellemében készült, de a nyugati és -  amennyire eljutott hozzá, mert a 
hatalom mindent megtett, hogy ezt megakadályozza, s nyilván nyomós oka volt rá, hogy 
miért -  a hazai közvélemény is ’ 56-os újságként a »kékfedeltft« tartotta számon.” De egy 
másik, most már mondhatni: félideji elemzést is érdemes idézni ezúttal. 1969 januárjában 
Két évtized címmel az akkori egyik szerkesztő, Enczi Endre tekintett vissza a megtett útra 
az alkalomból, hogy a láp megjelenése a huszadik évébe lépett, s e két évtizedből 13-at a 
határokon kívül élt meg a szerkesztőség. ,A  nyelvterületeken kívül eltöltött éveknek 
mennyi a szorzószáma? -  kérdezte Enczi, mielőtt a létezés, a valamifajta »Muszáj-Herku- 
les«-i jelenlét öntudatával kijelentette volna: -  Az Irodalmi Újság nem egy ország, de öt 
világrész határain belül igyekszik legalább virtuálisan létrehozni egy tisztes irodalmi és 
politikai Magyarországot... az Irodalmi Újság az ország határán belül minden politikai 
mesterkedés ellenére sem lehet néma kiáltás. Az Irodalmi Újság nélkül ma már nincs teljes 
irodalom- és sajtótörténet. Ezt nem tudomásul venni, nemzeti öncsonkítás lenne.”

Pedig ez a nemzeti öncsonkítás volt a hivatalos politika programja évtizedeken 
keresztül: az alig háromezer példányban megjelenő Irodalmi Újság egy-egy száma csak 
nagy nehezen jutott be az országba, a néhány -  közvetítők útján megrendelt -  lap pedig a 
„szemmel tartással megbízott” belügyiek asztalán landolt. Mégis, főleg a hetvenes évek 
elejétől a lap, ha nagyon szűk körben is, de kifejthetett valamifajta hatást az irodalmi 
életben, s amikor egy-egy látogató felkereste a párizsi Faubourg-Montmartre utcában lévő 
parányi kis szerkesztőséget, minduntalan elhangzott az otthonról jövő, a lapot éltető 
biztatás: „Nem letenni a lantot!” Ezen évtized végén pedig már megtörtént az az addig 
elképzelhetetlen csoda is, hogy a postán feladott lappéldányok közül néhány eljutott a 
magyarországi címzetthez, más példányokat pedig -  az addig szokásos, értesítés nélküli 
elkobzás helyett — visszaküldték a „Nem engedtetik be. Lausanne-i Egyezmény, 33. 
cikkely” feliratú nevezetes lila pecséttel. A szóban forgó egyezmény szerint a posta nem 
köteles továbbítani a kábítószerek, kések, élő állatok, obszcén termékek és robbanó anya
gok mellett azt, aminek forgalmazása az adott országban be van tiltva. Mivelhogy az 
Irodalmi Újság, mint sajtótermék hivatalosan soha betiltva nem volt, a felsoroltak közül 
nyilvánvalóan a„robbanó anyag” meghatározást alkalmazták a lapra, s valóban az Irodalmi 
Újság megjelenésének évtizedeiben idehaza szellemi gyúanyagként hatott volna.

Hogy ez az állítás mennyire helytálló, elegendő végiglapozni a 4500 újságoldalt, s 
bele-beleolvasni akárcsak a cikkek címébe. Az immár teljessé vált fakszimile kiadásban 
való tájékozódást segíti az a név- és tárgymutató, melyet Sárközi Mátyás készített el 
önzetlen odaadással, s amely index a nyolcadik kötet második felét tölti meg. Noha az index
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szakszerűsége sok kívánnivalót hagy maga után, a nyolc kötet használhatóságát, kutatha
tóságát mégis megsokszorozta a név- és tárgymutató. (Ezen dicséretes tény leszögezése 
mellett mégsem hagyható említés nélkül, hogy a bibliográfiából nagyon hiányzik a krono
logikus feldolgozás, így nehezen követhető nyomon, hogy az egyes korszakoknak melyek 
voltak a meghatározó témái, s kik voltak a leggyakrabban megszólaló szerzőt. A névmuta
tóba sorolt tárgymutató pedig olykor-olykor esetleges, jó néhány cikk viszont mintha 
cédulázás közben veszett volna el.)

Nézzünk hát néhány terjedelmesebb címszót. Vitathatatlan, hogy közülük is 1956 alatt 
szerepel a legtöbb cikkcím, az index másfél oldalát foglalva el. Ám ’ 56-nak nemcsak a 
szűkén vett tárgymutatóban van megkülönböztetett helye, a forradalom szelleme mindvé
gig átszövi a lap szellemiségét. A nyolc kötetet átnézve pedig egyértelműen látszik, hogy 
az Irodalmi Újság nem csupán a pártellenzék ’56-ját tekintette az évek során ’56 hagyo
mányának, hanem mindazokat az irányzatokat is, amelyek a forradalom idején esetleg, idő 
híján, csupán csírájukban jelenhettek csak meg. Persze a forradalom történetének hiteles 
megjelenítését sokáig nehezítette az, amit Faludy 1960-ban egy, a lap tevékenységéről szóló 
összefoglalójában így rögzített: „Hosszú távra helyesnek bizonyult az az álláspontunk, 
amellyel otthoni barátaink -  a magyar forradalom képviselői -  iránti szeretetünket azzal 
fejezzük ki, ha hallgatunk róluk. Kivéve természetesen a börtönben lévőkről,” Nem nehéz, 
s ezen idézet fényében még könnyebb belátni, hogy milyen borotvaélen kellett táncolniuk 
az ’56 eseményeit a valóságnak megfelelően felidézni szándékozóknak. Egy-egy megfon
tolatlanul leírt állítás igen könnyen vádirati ponttá változhatott volna. Viszont visszatérő -  
szomorú -  témája volt az Irodalmi Újságn&Y. az ítéletek elleni tiltakozás, s nemcsak a 
kezdetekben, akkor, amikor annak kegyetlen napi aktualitása volt, hanem mindvégig -  
beleértve a hetvenes évek gulyáskommunizmusi fénykorát is. Kezdetben Bibó, Déry, Háy 
Gyula, Tardos Tibor, Obersovszky Gyula, Eörsi István letartóztatása kapott megkülönböz
tetett figyelmet, majd később Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maiéter Pál és 
Szilágyi József, és a többiek sorsa, felsorolhatatlanul.

1968 júliusában, az emberarcú szocializmust zászlajára tűző prágai tavasz reményke
dő és aggódással teli hónapjaiban az Irodalmi Újság vezércikkének címe is, bekezdései is 
konokságrői szóltak. Amiben nincs alku -  írta például egy hosszabb elemzés élére a 
szerkesztő, akinek kemény hangú „üzenete” alaposan lehorgaszthatta (volna, ha olvasták 
volna) a „hűséges barátban, Kádárban” reménykedő csehszlovákok illúzióit. „Nem akarom 
ezzel azt mondani, hogy Kádárban ne volnának liberális velleitások -  hálásabb is a jó ember, 
mint a hóhérsegéd szerepében tetszelegni - ,  mindössze annyit mondok, az eddigi tapasz
talatok alapján, hogy amikor a helyzet kritikussá vált, amikor dönteni kellett, akkor Kádár 
eddig mindig a szovjet érdekek szolgálatát választotta."

De tanulságos lenne az Irodalmi Újsúgnak csupán a vezércikkeit egy szer végigolvasni. 
A lap ugyanis határon kívül töltötte, tölthette csak be azt a szerepet, amelyet normális 
körülmények között az országon belül az egyes -  természetesen többfajta világnézetet 
képviselő -  napilapoknak kellett volna megtenniük. Mindez azért is érdekes, mert az 
Irodalmi Újság vezércikkírói a kéthetenkénti, illetve a nyolcvanas évektől már csak a
-  kényszerűségből -  negyedévenkénti megjelenés okán időt kaptak a „rálátásra” . így 
az Irodalmi Újság vezércikkei folyamatok politikai elemzéseivé váltak. E vezércikkek
-  amellett, hogy szinte kivétel nélkül emlékeztettek a kádári hatalom genezisére -  
meglepően pontos információk alapján szóltak hozzá az éppen aktuális magyarországi 
eseményekhez.
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És az sem lenne érdektelen, ha Sárközi indexe alapján mondjuk végigolvasnánk azokat 
a cikkeket, amelyek a három és fél évtized során közvetlenül az MSZMP első számú 
emberéről, Kádár Jánosról íródtak. Több mint félszáz cikkel kellene ekkor megismerked
nünk, ám az írásokból kikerekednék egy portré. A Kádárral -  olykor visszatérően is — 
foglalkozó szerzők -  Faludy György, Halász Péter, Enczi Endre, Kovács Imre, Szász Béla, 
Kasza László és Méray Tibor (ő Asbóth Elemér néven többször is megszólalt) -  cikkei arra 
is bizonyítékot szolgáltatnak, hogy az Irodalmi Újság mennyire magyar orgánumnak 
tekintette magát, s mennyire a hazai, kvázilapok helyettesítését vállalta magára. Egy-egy 
kolumnistának időnként elegendő egyetlen elejtett (kádári) mondat ahhoz, hogy az évtize
deken át festett portréhoz újabb ecsetvonással járuljon hozzá. Az MSZMP főnöke egyéb
ként 1958júniusában lett végleg s engesztelhetetlenül persona non grata az 1956 eszméihez 
ragaszkodó emigráció szemében. Ez időtől kezdődően nem található egyetlen olyan, a 
személyével foglalkozó publikáció sem, amelyben ne rögzítenék eredendő bőn ét. S bár a 
jellemzésére fogalmazott jelzők -  főleg kezdetben -  nem nagyon változatosak: áruló, 
gyilkos, hóhér, magyar Quisling, az írások maguk soha nem maradnak acímkézés szintjén, 
s nem ragadnak le a „negatív főhős” személyénél sem. 1958-ban például Kádárnak egy 
parlamenti beszéde adja a Bőn és bőnhődés címő szerkesztőségi cikk apropóját, pontosab
ban a beszédnek egyetlen mondata: „Azok, akik az emigrációban élnek, nem különösen 
érdekelnek minket, mert tőlük soha nem fog bocsánatot kérni a haza” -  idézi a névtelen 
szerző Kádárt, s amit aztán ennek ürügyén a továbbiakban elmond, érdemes részletesebben 
idézni. E gondolatsor ugyanis elég pontosan jelzi azt, miért is maradt fenn a lap mindaddig, 
amíg csak nem vált (volna) öncéllá a további megjelenés: „Világos, hogy az jemigrációban 
soha senkinek nem jut és nem jutott eszébe, hogy a hazának bocsánatot kell kérnie azoktól, 
akik elmenekültek a kommunista diktatúrá elől. Ellenkezőleg: aki csak egy kicsit is járatos 
az emigráció pszichológiájában, tudja, hogy éppen az emigráns az, aki bocsánatot kér a 
hazától azért, hogy a nehéz esztendeiben magára hagyta. Az effajta »buntudat« -  kisebb 
vagy nagyobb mértékben -  csaknem minden emigráns lelkében él. Más kérdés, hogy 
indokolt-e vagy sem.” Az a fajta konokság, amely végül is éltette a lapot, egy 1963-as, a 
magyarországi amnesztiahírére fogalmazott vezércikkben is megnyilvánul, hiszen-olvas
hatjuk -  a magyar emigrációnak, éppúgy, mint az otthon élőknek, évek óta első számú 
gyakorlati követelése a politikai foglyok szabadon bocsátása volt... Akadtak akik éveken 
át csüggedten legyintettek: »délibáb«; s a hatalom birtokosai azt dörögték: »szó sem lehet 
róla!« Jó volt mégis szívósan, állhatatosan kitartani mellette.” S azok az ügyek, amelyekben 
„nincs alku” -  újra és újra, ha más és más megközelítésben is, de minduntalan helyet kaptak 
a lap hasábjain.

Akkor is, amikor -  főleg a hatvanas évek közepétől kezdődő évtizedben -  az Irodalmi 
Újság, eredendő hagyományához kapcsolódva ismét erőteljesebben foglalkozott az iroda
lom és a szociológia ügyeivel. Az emigrációban élő alkotóknak -  súlyánál, tekintélyénél 
fogva -  az Új Látóhatár mellett -  az Irodalmi Újság volt minden bizonnyal a legjelentősebb 
magyar nyelvű publikációs fóruma, ahol Fejtő Ferenc, Fenyő Miksa, Ignotus Pál, Márai 
Sándor, Cs. Szabó László vagy Szabó Zoltán által feltámasztatott például az irodalmi 
publicisztika, Faludy György, Határ Győző, Aczél Tamás vagy a fiatalabb generációból 
Albert Pál (Sípos Gyula), Lehoczky Gergely, Gömöri György, Kabdebó Tamás és még 
sorolhatatlanul a többiek, akik ebben a lapban jelenhettek meg gondolataikkal, formába 
öntött műveikkel magyarul. A lap szerzői pedig írásaik tanúsága szerint váltig kitartottak 
amellett, amit 1962-ben vallottak egy, a szerkesztők által feltett körkérdésre: „az emigrá-
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ciós” jelzőt, mint irodalmi kategóriát valamennyi megkérdezett elfogadhatatlannak tartotta, 
ezzel is hitet téve az egy és oszthatatlan magyar irodalom mellett. Ez az irodalom, noha az 
utóbbi esztendőkben, ha csak jelzésszerűen is, néhány reprezentáns szerző gyűjteményes 
kötetével kezdte meg a hazai bemutatkozást, valójában még felfedezésre vár.

Számos más publikációt is forrásértékűnek kell tekintenünk a fakszimile kiadásban. 
Bz a lap „fedezte fel” a 301-es parcellát Péter Pál (vagyis: Vásárhelyi Miklós) jóvoltából. 
A második nyilvánosság orgánumait nem ismerő hazai olvasó például e gyűjteményből 
ismerheti meg a Bibó-emlékkönyvről írott úgynevezett Knopp-Komidesz jelentést. De 
kiragadhatunk persze más nevet is, hiszen a József Attilával foglalkozó közlemények -  
Sárközi indexe szerint is van vagy negyven -  a magyarországi nagyközönség előtt ma még 
jószerével ismeretlenek. (És a szerzők névsorát látva meggondolkodtató, hogy mennyien 
választották az emigrációt a József Attila élete utolsó esztendeit körülvevő barátok közül: 
Fejtő, Ignotus, Hatvány Bertalan, Cs. Szabó László, Landy Dezső, a nyomdász, Márer 
György újságíró..,)

Az Irodalmi Újság -  mint azt már említettük -  fennállása során valójában mindvégig 
„helyettesítő” szerepet töltött be. A magyarországi sajtó, főleg a hetvenes és nyolcvanas 
években gyakran biztatta, pontosabban, inkább hitegette magát azzal, hogy tulajdonképpen 
már majdnem mindent megírhat, csak meg kell hozzá találni a megfelelő formát. Ám éppen 
az irodalmi Újság ad -  utólag is -  bizonyságot arról, hogy ez mennyire nem így volt, hiszen 
a magyar lapok közül éppen az az Irodalmi Újság adott részletes, sokoldalú, s az utókori 
visszatekintésből is hitelesnek bizonyult tájékoztatást jó  néhány olyan neuralgikus téma
körről, mint például a határokon kívül rekedt erdélyi, felvidéki, kárpátaljai magyarság sorsa, 
amely majdnem nagyobb tabu volt, mint ’56 ügye, hisz az utóbbiról, mint „ellenforrada
lomról” olykor azért esett szó. Ehhez képest most Sárközi Mátyás tárgymutatója legalább 
félszáz Erdély-tematikájú cikket regisztrál, köztük olyan nevezetes dokumentumokat, mint 
az 1963-as Erdélyi Memorandumot, melyet a Független Erdély elnevezésű mozgalom 
fogalmazott meg, s ugyancsak az Irodalmi Újság közölte az 1977-ben keletkezett Erdélyi 
jelentést, valamint az 1982-es,Ellenpontok memorandumot”. És se szeri se száma a szovjet 
nagyhatalmi politikát elemző írásoknak, s már 1984-től, tehát a kezdetektől olvashatók 
cikkek a bős-nagymarosi erőmű megépítése után várható katasztrofális következmé
nyekről.

Az Irodalmi Újságtól szólva semmiképp sem hagyható említés nélkül az az időszak, 
amikor kezdett beérni a „szívós kitartás”, az újra és újra elmondott, szavak egyszer csak 
erőre kaptak. A nyolcvanas évek elejétől, a magyarországi szamizdat kialakulásával pár
huzamosan, a Kende Péter szerkesztette Magyar Füzetekkel karöltve - a  lap ismét aktívabb 
politizálásba kezdett. A Kisúgó, a Beszélő, a Hírmondó, a Demokrata című illegális lapok 
cikkei vissza-visszatérően helyet kaptak az Irodalmi Újságban, s a magyarországi ellenzék 
-  ugyancsak pártállástól függetlenül -  számíthatott a lap erkölcsi, s esetenként dologi 
támogatására is. És az Irodalmi Újság — amely addig is rendszeresen foglalkozott a 
magyarországi sajtóviszonyokkal -  ettől kezdődően újra figyelme fókuszába helyezte a 
hivatalos politikai deklarációkban eltagadott -  cenzúrát, még inkább előtérbe tolva a 
legfontosabb garanciát, a sajtó mindenkori éltetőjét: a nyilvánosságot.

*  *  *

Azt tartják, hogy egy-egy műtudományos vagy forrásértékét a legjobban az jelzi, hogy 
a megjelenése után az újabb munkákban hányszor hivatkoznak rá, akárcsak lábjegyzetben
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is. Nem hiszem, hogy nagyot tévednék, amikor megkockáztatom: az Irodalmi Újság 
fakszimile kiadása, ez a jószerével még érintetlen politika- és irodalomtörténeti tárház a 
közeli jövdben megkezdi látványos lábjegyzet-karrierjét is.

AZ IRODALMI ÚJSÁG MELLÉKLETEI

Mivel Sárközi Mátyás indexében külön nem találhatóak meg mindazok a mellékletek, 
melyeket az Irodalmi Újság közölt, az alábbi teljes felsorolás talán böngészésre késztet, 
hiszen jól jelzi, hogy a lap főleg a nyolcvanas években mely témákra fordított megkülön
böztetett figyelmet.

1. Nagy Imre: A magyar nép védelmében (1957. július 1 5 .-2  oldal)
2. Bibó István nyilatkozata, tervezete és emlékirata 1956. novemberién (1957. november 15.)
3. Most öt éve [tematikus szám] (1961. október 23. - 2 0  oldal)
4. Polányi Mihály: A modem szellem problémáiról (1965. szeptember -  6 oldal)
5. Koestler Arthur: Forradalom és fejlődés a tudománytörténetben (1965. karácsony- 

1966. újév -  6 oldal)
6. Az Irodalmi Újság antológiája a forradalom 20. évfordulóján (1976. szeptember-októ

ber -  24 oldal)
7. Jelentés Erdélyből (1977. március-április -  8 oldal)
8. Lehoczky Gergely: Az új filozófusok (1977. július-augusztus - 4  oldal)
9. Kabdebó Tamás: Mit olvas a magyar emigráció? (1978. január-február -  4 oldal)

10. Kende Péter: A Károlyi-önéletrajz ügye. A megcsonkított üzenet (1978. március-április
-  4 oldal)

11. Marc Rakovski [Bence György-Kis János]: Az emberi jogok Magyarországon (1978. 
július-augusztus ~ 4 oldal)

12. Kemény István: Hogyan élnek a legszegényebbek a mai Magyarországon? (1978. 
szeptember-október -  4 oldal)

13. Jehuda Lahav: Szovjet politika Erdélyben 1940-1946-ban (1979. január-február -  6 
oldal)

14. Kopácsi Sándor: A munkásosztály nevében [Önéletrajzi részlet], (1979. március-április
-  4 oldal)

15. Bibó-breviárium [Halálára]. (1979. július-augusztus -  5 oldal)
16. Nyílt levél a Charta ’77 aláíróihoz [Különkiadás]. (1979. november 4. - 2  oldal)
17. Kemény István: A rejtett gazdaság Magyarországon (1980 május-június - 4  oldal)
18. A 75 éves Koestler Arthur (1980. szeptember-október -  4 oldal)
19. A 75 éves Cs. Szabó László (1980. november-december -  4 oldal)
20. Erdélyi melléklet. Fodor István: Gondolatok az erdélyi nyelvtörténeti szótárról Szabó 

T. Attila 75. születésnapja alkalmából (1981. január-február -  2 oldal)
21. A Bartók-centenárium (1981. március-április - 4  oldal)
22. A forradalom 25. évfordulóján (1981. július-október - 16 oldal)
23. Kővágó József: Emlékek, emberek, remények. A Kisgazdapárt a forradalomban (1981. 

november-december -  4 oldal)
24. Hajnal László Gábor: Csak a reggelek borzalmasak. Adalékok a magyarországi alko

holizmus problémájához (1982/1.-4 oldal)
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25. Demokráciát-félelem nélkül. „A Kisúgó” címtf hazai szarni zdat anyagából (1982/2 -
4 oldal)

26. A 70 éves Szabó Zoltán (1982/3. -  5 oldal)
27. Egy főkolompos délelőttjei. Haraszti Miklós bemutatja Kenedi Jánost (1982/4. -  4 

oldal)
28. Kovácsy Tibor: Új vonások a magyar parasztság helyzetében (1983/1. - 4  oldal)
29. Az Új Symposion ügye (1983/4. -  4 oldal)
30. A Mozgó Világ ügye. Hangszalagbeszámoló (1984/1. - 6  oldal)
31. Rácz Sándorral, a Nagy-budapesti Munkástanács elnökével beszélget Szilágyi Sándor 

(1984/2.-4 oldal)
32. A Magyar írók Szövetsége és a forradalom (1984/3. -  4 oldal)
33. Borbándi Gyula: A magyar emigráció 1956-ban (1984/4, - 4  oldal)
34. Várdy Péter: A magyar zsidóság tragédiája 1944-1945 (1985/1. - 4  oldal)
35. Négy évtized szabadság. Hiányos történelmi arcképcsarnok. Kivégzettek, börtönben 

elpusztítottak. Bebörtönzöttek, deportáltak. Emigrációba kényszerült politikai vezetők 
(1985/2 .-6  oldal)

36. A júniusi határozat [1953], (1985/3. - 4  oldal)
37. Sozan Mihály: A határ két oldalán [Burgeníand-Győr-Sopron megye], (1985/4. -  4 

oldal)
38. Sneé Péter: Az 1956 utáni Déry (1986/1, - 6  oldal)
39. Pándi Lajos (Debrecen): Egy pártfegyelmi története (1986/2. - 6  oldal)
40. Tőke Ferenc: A magyar munkástanácsok története (1986/3. - 4  oldal)
41. A megtorlás évei (Tardos Tibor: Előjátékok az íróperhez; Aczél Tamás: Harminc év; 

Szabó Zoltán: írókból teremtenek ellenzéket a népnek [kiadatlan írás]; Eörsi István: 
Halottak napján). (1986/4. -  6 oldal)

42. A Zsil-völgyi bányászsztrájk. Kasza László beszélget Hosszú Istvánnal, a sztrájk egyik 
vezetőjével (1987/1. - 4  oldal)

43. Jelentés az ellenzéki-ellenséges csoportok tevékenységével összefüggő politikai felada
tokról [Az MSZMP Politikai Bizottságának titkos dokumentuma]. (1987/2. -  4 oldal)

44. Szabó Zoltán: Nyugati levelek (1987/3. - 4  oldal)
45. Lektori jelentés [Rényi Péter és R. Sánta Ilona], Vas Zoltán önéletrajzi kötetének 3 

részéről (1987/4,-4 oldal)
46. Faragó Béla: A magyar liberalizmus (1988/1. -  4 oldal)
47. Nagy Imre három kiadatlan írása. Az 1945-ös földreformban betöltött szerepem 

meghamisítása. A magyar centrizmusról. Levél a Központi Vezetőséghez, 1956. július 
1 .(1988/2 .-4  oldal)

48. Sólyom Ildikó: Megtörténhetett? (1988/3. -  5 oldal)
49. Utóhangok 1988. június 16-hoz(1988/4.~2oldal)
50. Mozgó ország [Fotók, cikkek a magyarországi tüntetésekről]. (1989/1. - 4  oldal)
51. Kopácsi Sándor: Életfogytiglan [Önéletrajzi részletek]. (1989/2.-4 oldal)
52. Saláta Kálmán: Fejezetek a Független Kisgazdapárt 1945-ös küzdelmeiből (1989/3, -

5 oldal)
53. Sárközi Mátyás: A Standard kirakatpere (1989/4. -  9 oldal)

Murányi Gábor
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