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T. TÓTH TÜNDE

Az ILLÉS-FÉLE 
orosz-magyar barátság

Diószegi András 1966-os Illés mono
gráfiáján túl, Illés Bélával foglalko
zó munka nemigen született. A köz
elmúltban Földes Anna Irodalmi Uj- 
ídggal kapcsolatos visszaemlékezése
it tartalmazó könyve (Földes Anna: 
Az Irodalmi Újság könyve. Széphalom 
Könyvműhely, 2001) érintette a sze
mélyét, ez azonban Illés (elsősorban 
főszerkesztői) szerepkörét nem az iro
dalomtörténet-írás szempontjából ér
tékelte, inkább a nosztalgiával vegyes 
rehabilitáció szándékával mutatta be 
a szerzőt. Időszerű volna azonban rész
leteiben tárgyalni (bármilyen nehéz is 
értékhangsúlyok nélkül kezelni) Illés 
Béla életművét, hiszen azon túl, hogy 
tevékeny és meghatározó alakítója volt 
a kommunista diktatúra irodalmiságá- 
nak, pályaképe a XX. századi irodal
mi-szellemi mozgások sajátos, mégis 
figyelemreméltó lenyomata. Első írá
sait a Nyugat közölte, majd a prole
tárdiktatúra bukása utáni emigráció
jában különböző munkás és szocialis
ta lapok munkájába kapcsolódott be 
{Munkás Újság, Sarló és Kalapács), el
nöke lett a Forradalmi írók Nemzetkö
zi Szövetségének, és nem utolsósorban 
az elsők közt alkotott szocialista realis
ta stílusban. Miután Csehszlovákiából 
és Ausztriából is kiutasították, a Szov
jetunióban a Szovjet írók Szövetségé
ben dolgozott, harminc év után szovjet 
őrnagyként tért vissza Magyarországra, 
de később (1957-1959) az Élet és Iro
dalom szerkesztőbizottsági tagjaként is 
tevékenykedett.

Vörös Boldizsár sem a főként a Kár
páti Rapszódia írójaként és irodalmi 
lapszerkesztőjeként ismert Illés szemé
lyét és szorosabb értelemben vett iro
dalmi munkásságát állítja középpont
ba, hanem egy, a kommunista dikta
túra önlegitimációs törekvései közt is 
különös, ma már talán elképzelhetet
lennek ható, általános érvényű jelen
ségére fókuszál. Azaz arra a folyamatra, 

Vörös Boldizsár: Történelemha
misítás és politikai propagan
da, Illés Béla elmeszüleményei 
a magyar szabadságküzdel
mek orosz támogatásáról, 

Budapest, MTA Bölcsészettu
dományi Kutatóközpont, 2014 

amelynek során Illés egyes fiktív sze
mélyeket, vagy valós személyek fiktív 
cselekedeteit irodalmi műveken túl is 
valós történeti tényként igyekezett hi
telesíteni. Illés — vélhetőleg a korszak 
irracionális politikai gyakorlatával azo
nosulva — nemcsak a műértelmezés 
ideológiai szempontú felhasználható
ságát aknázta ki, hanem egyenesen át
írta a propaganda szempontjából hasz
nosítható történelemi eseményeket, az 
új hagyománnyá szilárdítás szándéká
val. Vörös azt tekinti át, hogy ez a tu
datosan működtetett folyamat miként 
emelhetett a kulturális emlékezetbe 
sosem létezett alakokat. A szerző ezért 
körültekintő és mélyreható kutatást 
folytatott a történelmi kitalációk lehet
séges előzményeit, indokait és követ
kezményeit is figyelembe véve.

Vörös egyértelműen kultúrideoló- 
giai okokat jelöl meg Illés motiváci
ójaként, hiszen egyéni nyereségvágy 
vagy hírnévszerzés lehetősége az ő ese
tében kizárható - ami önmagában is 
izgalmas kérdésfeltevésekhez vezet, te
kintve, hogy Illést a kortársak a párt 
hivatalos irodalompolitikájának fel
tétel nélküli kiszolgálójaként tartot
ták számon. Bár meglepőnek tűnhet, 
hogy Illés szovjethűségét több évti
zedes Szovjetunió-béli tartózkodása 
sem törte meg. A Szovjetunióhoz va
ló hűség egyik nyilvánvaló gesztusa az 
a történelemátíró kísérlet, amelyet Vö
rös Boldizsár tárgyal. A mítosszá avan- 
zsálódott történethamisítási gyakorla
toknak a keletkezés- és hatástörténe

te azonban a világháború utáni idő
szak kulturális helyzetét, az ideológi
ai motiváltságú propaganda működési 
mechanizmusait is szemlélteti.

Két hamis esettel foglalkozik a szer
ző. Rövidebben a Rákóczi-szabadság- 
harc orosz támogatásának kitaláció- 
ját mutatja be, a Rákóczi és az oroszok 
című fejezetben: itt arról esik szó, Il
lés miként építette fel azt a történe
tet, amely szerint Péter cár katonákkal, 
ágyúkkal és pénzzel támogatta a ma
gyar csapatokat. Részletesebben pedig 
az 1849-es magyar szabadságharcot 
támogató, és ezért kivégzett Alekszej 
Guszev százados és társainak történe
tét fejti ki. Vörös hangsúlyozza, hogy 
nem az irodalmi műből véletlensze
rűen történeti ténnyé változó fikció
ról van szó, hanem irodalmi fórumo
kon túli hamis adatok közreadásáról, 
amely ebben a formában megkérdő- 
jelezhetetlenné teszi a direkt történe
lemhamisítás tényét. Az egyik legiz
galmasabb szövegrészben a szerző épp 
ennek a mibenlétére kérdez rá, Eric 
Hobsbawn munkáin keresztül.

Figyelemreméltó az Illés által ki
talált esetek hasonlóságainak és kü
lönbségeinek összegzése is. Illés a Rá- 
kóczi-féle kitalációjában történettu
dományi szempontból igazolhatóan 
létezett személyeket (ilyen II. Rákóczi 
Ferenc, I. Péter, Esze Tamás) használt 
fel, a Guszev-ügyben ellenben alacsony 
pozíciójú alakokat sorakoztatott föl, 
akikről - e koncepció szerint - a tör
téneti szituációból következően nem 
keletkezhettek feljegyzések, vagyis Il
lés a feltárás-leleplezés aktusával is ér-

TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS 

ÉS POLITIKAI PROPAGANDA
illés Béla elmeszùleményei a magyar 

szabadsaglíúzdelmek orosz támogatásáról
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vélhetett. Előbbi esetében tehát a ki- 
talációk legitimálását elősegítette a va
lós történelmi személyek és események 
közé való beillesztés, ugyanakkor Il
lés szintén kreált dokumentumokkal, 
naplófeljegyzésekkel, periratokkal, le
velekkel (ezekről esik szó A kitaláci- 
ók lehetséges előzményei: valóban élt és 
fiktív szereplők című fejezetben), vala
mint több hasonló fikciót tartalmazó 
történettudományos szöveg közreadá
sával (például az Új Szó hasábjain) is 
törekedett az állításai alátámasztására.

Vörös arra is rámutat, hogy a kuruc- 
fikció épp azért nem tudott szerve
sen beépülni a köztudatba, mivel Il
lés állításai sok esetben ellentmondtak 
a már ismert forrásoknak. A Guszev- 
esetet azonban csak jóval alaposabb 
kutatások tudták cáfolni. Többek közt 
Szeberényi Lehel, Illés Endre, Hege
dűs Géza, Végh Antal, Zolnay Vilmos, 
Vadász Sándor adtak hangot nyíltan 
vagy közvetetten a téma hitelességével 
szembeni ellenérzéseiknek, de fontos, 
hogy mindez csak 1956, vagyis a szer
ző presztízsvesztése után történt, ami
kor a személyével együtt az általa vég
zett „kutatás” is támadhatóvá vált.

Vörös természetesen nem egyedül 
Illés felelősségére kérdez rá, hiszen az 
általa elindított folyamat nem tetőz
hetett volna a közreműködő munka
társak egységes fellépése — határozott 
és érintőleges állásfoglalások, a cáfolat 
hiánya - nélkül, emellett a „célország” 
hozzájárulásai (E. Jepticin, Leonov írá
sai) is fontos legitimációs aktust jelen
tettek. Ezeket Vörös alaposan elemzi 
A Guszev-ügy cím alatt, amelynek alfe- 
jezeteit az újságcikkek, a hivatalos leve
lek, Illés megnyilatkozásainak változá
sai, a magyar történettudományi mun
kák és tananyagok, megemlékezések, 
magyar és külföldi szépirodalmi alko
tások, és a Szovjetunió utódállamaiban 
még ma is fellelhető irodalmi-történe
ti nyomok köré csoportosította. E tör
ténetek pedig nemcsak magyar és szov
jet történettudományi és irodalmi mű
vekben, hanem többek között belorusz, 
román, sőt német munkákban is meg
jelentek. Sokak mellett Illyés Gyula is 
beemelte Guszev százados mártírhalá
lát szépirodalmi alkotásokba: az 1948- 
as szabadságharcot feldolgozó drámá
iba. Vörös Boldizsár sokrétű és össze
tett képet alkot a történettudományos 

feltáró munka, a szépirodalmi fikció és 
a politikai berendezkedés határterüle
tein keletkező konfliktusokról.

Talán a legizgalmasabb aspektus 
az, hogy a Guszev-ügy még akkor is 
eleven hagyomány maradt, amikor 
már nyilvánvalóvá vált a hamisítás. Il
lés hathatós munkájának köszönhe
tően a kitalált személy körül megin
dult a kultuszképződés, azaz a poli
tikai rendszer abszurditásának bete
tőzéseként a kultusz még a rendszer
váltásig tovább élt, például utcanevek, 
emlékhelyek formájában, hiszen funk
cióját, vagyis a magyar-orosz barátság
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A Móricz a jelenben című kiadvány az 
ELTE BTK Modern Magyar Iroda
lomtörténeti Tanszéke, a Móricz Zsig- 
mond Társaság és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum közreműködésével 2014 
szeptemberében létrejött Móricz-kon- 
ferencián elhangzott előadások szer
kesztett és bővített változatait tartal
mazza.

„(...) s aki nem ébred fel a végítélet 
trombitájára: az bizony megöregedett” 
- olvasható a hátsó borítón. A mottó 
a kiadvány címével együtt olvasva azt 
sugallja, hogy Móricz, ha nem is magá
tól ébredt, de felébresztették, az utób
bi tíz évben már sokadszorra.1 A kötet
eim arra biztat, hogy élő íróként olvas
suk Móriczot, akinek Szilágyi Zsófia 
elmondása szerint „legsúlyosabb félel
mei között volt az, hogy kötelező ol
vasmány lesz belőle, és Kemény Zsig- 
mond sorsára jut majd, vagyis klasz- 
szikussá változik, tehát nem élvezet
tel, hanem kötelességszerűen vagy még 

I Lásd a kötetben is szereplő szerzők könyveit: Cséve Anna Az 

írásgyeplője (2005), Hamar Péter Móricz Zsigmond utolsó 

szerelme (2007), Szilágyi Zsófia A továbbélő Móricz (2009), 

illetve Móricz Zsigmond (2013), Baranyai Norbert „való

ságból táplálkozik, s mégis költészet" (2010), Benyovszky 

Krisztián Fosztogatás (2010).

II Szilágyi Zsófia 2009. március 23-i nyilatkozata a Bár

ka online-on. (http://www.barkaonline.hu/megkerdez 

tuek/925-megkeztzili-zst)

illúziójának erősítését ilyen módon is 
betöltötte. Bár a témakör feltárásának 
már vannak előzményei (Kiss József 
és Murányi Gábor munkái), de Vörös 
széleskörű kutatásokra alapozott köte
te a kommunista kultúrideológia egy 
önmagán túlmutató jelenségét részle
tekbe menően és máig ható következ
ményeivel adja közre.

■ T. Tóth Tünde (1989): az SZTE Iroda
lomtudományi Doktori Iskola PhD-hall- 
gatója.

Móricz a jelenben 
szerkesztették Bengi László 
és Szilágyi Zsófia, Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság, 
Budapest, 2015.

úgy sem fogják olvasni.”11 A tanulmá
nyok jelentős része ennek megfelelő
en az ismert, kanonizált és (ebből kifo
lyólag?) visszafogottabb értelmezői ér
deklődésre számot tartó Móricz-műve- 
ket „élesztgette”, újabb részletekre, iro
dalomközi és elméleti összefüggésekre 
irányítva a figyelmet.

Szirák Péter a Légy jó mindhaláligor 
vizsgálva a gyermeki és felnőtt attribú
tumok vándorlására és cseréjére, azok 
kiosztódásának esetlegességére, a két 
világ közti határ viszonylagosságára 
mutat rá, elsősorban a „gyerek-felnőtt
ként” kezelt Nyilas Misi alakján keresz
tül. A „lopás” fogalma felől újraolvas
va a regényt a végső kérdés szerinte az, 
„hogy lehet-e jónak lenni a másik, il
letve a bennünk lévő másik meglopása 
nélkül?” A lopást részint a hagyomá-

102

http://www.barkaonline.hu/megkerdez

