
Vö rös Bol di zsár

Dok tor Utrius Pál, Kurt von Eichen és Alekszej
Guszev ka pi tány

Il lés Béla tör té nel mi ki ta lá ci ó ja és le het sé ges előz mé nyei

T
ÉNYLEGESEN soha nem élt sze mé lyek től szár ma zó, fik tív do ku men tu mok
„elő ke rü lé se” több íz ben is meg fi gyel he tő Il lés Béla1 pá lya fu tá sa so rán:
meg tör tént, hogy az író maga adott köz re ilyen tí pu sú szö ve ge ket, de elő -

for dult az is, hogy ta nú ja volt más szer ző ef fé le el já rá sá nak. Il lés már 1917-es, Dok -
tor Utrius Pál hon véd ba ka hát ra ha gyott irásai című szép iro dal mi al ko tá sá ban, a
könyv bel ső bo rí tó ján ön ma gát nem a mű szer ző je ként, ha nem el hunyt ba rát ja
szö ve ge i nek saj tó alá ren de ző je ként tün tet te fel: „A ha zá ért és mind nyá junk bol dog -
sá gá ért, a bar bár el len ség gel küzd ve, hősi ha lált halt köz vi téz vég ren de le ti aka ra tá ból saj tó
alá ren dez te Il lés Béla”.2 A könyv be ve ze tő jé ben Il lés fog lal ko zott Utrius vég ren de -
le té vel, fenn ma radt írá sa i val, ame lyek kö zül né há nyat (fel jegy zé se ket, váz la to kat, 
le ve le ket) ő ad köz re e kö tet ben, to váb bá rö vi den is mer tet te Utrius Pál éle tét és ha -
lá lá nak kö rül mé nye it.3 Az össze ál lí tás ban pe dig Il lés több íz ben is írt a fenn ma -
radt Utrius-szövegekről, be mu tat ta azok kül se jét, ál la po tát, így tö re ked ve még
va ló sze rűb bé ten ni az áb rá zo lást. Az el hunyt ha gya té ká ban ta lált két fü zet „ba rá -
tom apróbetüs, ren det len irásával” van „meg tölt ve”, „nap ló jegy ze tek kel, váz la tok kal és
ta nul mány tö re dé kek kel van teleirva”.4 „Egy el ron gyo ló dott pepitafedelü fü zet tesz
tanubizonyságot né hai ba rá tom szépirói haj lan dó sá gai mel lett. A fü zet ben […] nincs
egyet len be fe je zett da rab sem. Csu pa ki dol go zat lan váz lat […] A váz la to kat Utrius ce ru zá -
val irta s igy azok sok he lyen ol vas ha tat lan ná hal vá nyul tak. Meg sem kisértem a szö ve get e
he lye ken valószinü ér tel me sze rint kiegésziteni.”5

Áb rá zo lá sát azon ban Il lés nem csak e le írá sok kal igye ke zett va ló sze rű vé ten ni,
ha nem az ál tal is, hogy Utrius e kö tet ben köz re a dott le ve le i nek cím zett je ként több -
ször is tény le ge sen lé te ző sze mé lye ket tün te tett fel: így pél dá ul sa ját ma gát, vagy
Vázsonyi Vil mos fiát, Vázsonyi Já nost. A neki szó ló le vél szö ve gé ből pe dig fél re -
ért he tet le nül ki de rül, hogy az is mert po li ti kus fia a cím zett: „Igen régi a nagy em be -
rek fi a i nak bel ső prob lé má ja. Bár ez csak másodrendü kér dés, ez zel kez dem, mert ez egé szen
uj alak ban je lent ke zik ná lad. Te erős nek és te het sé ges nek tu dod ma ga dat, de re megsz at tól,
hogy min den si ke re det az édes apád nak fog ják tulajdonitani és mun kád min den ered mé nye
fe lett az zal tér nek majd na pi rend re: könnyü neki. Csak ne szü le tett vol na Vázsonyi fi á -
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tek ben az ere de ti ki eme lé sek nek fe lel nek meg. – A mű ről rész le te seb ben lásd DIÓSZEGI, 1966.
30–36.

3 ILLÉS BÉLA, 1917. 3–7.
4 ILLÉS BÉLA, 1917. 3–4.
5 ILLÉS BÉLA, 1917. 27.



nak!”6 E szé le sebb kör ben is mert sze mé lyek mel lett azon ban, az Utrius-levelek
cím zett jei kö zött olya nok neve is ol vas ha tó, akik ről va ló szí nű leg ke ve seb ben tud -
ták, hogy va ló ban lé tez nek. „Fá bi án Béla dok tor” (aki nek Utrius Szi bé ri á ba küld te a
le ve let) min den bi zonnyal azo nos az zal a Fábán Bé lá val, aki a 20. szá zad ele jén
ügy véd je lölt ként Vázsonyi Vil mos ügy vé di iro dá ját ve zet te, har colt az I. vi lág há -
bo rú ban, majd egy szi bé ri ai ha di fo goly tá bor ba ke rült;7 a to váb bi cím zet tek kö zött
sze re pel if jabb Szen de Pál, Se bes Bös ke, Bá lint Mi hály, Ke le men Vik tor – ilyen
nevű sze mé lyek pe dig Il lés Bé lá val egy idő ben jár tak a bu da pes ti tu do mány egye -
tem re: Szen de Pál és Ke le men Vik tor jog hall ga tó ként, Se bes Er zsé bet böl csész hall -
ga tó ként, Bá lint Mi hály or vos tan hall ga tó ként.8 Az Utriustól le ve let ka pók sorá-
ban ta lál ha tó Jarinay Sán dor is – ilyen nevű fi a tal em ber pe dig a gim ná zi um ban
volt osz tály tár sa Il lés Bé lá nak.9 Mind eze ken túl me nő en Il lés az zal is tö re ke dett
Utrius fi gu rá já nak mi nél va ló sze rűb ben tör té nő áb rá zo lá sá ra, hogy a kö tet ben a
ké pét is köz zé tet te, a kö vet ke ző tör té net tel együtt: „Egy le ány – ki től Utrius hoz zá irt
le ve le it kér tem – ezek he lyett egy fény ké pet kül dött. Dok tor Utrius Pált fo tog ra fál ta le egy
ba rát nő je a Gel lért he gyen. A fény kép na gyon el ko pott – nem le het sokszorositani – e cél ra le 
kel lett raj zol tat ni. Szé kely Olga vé gez te el ezt a mun kát.”10 Szé kely Olga a rajz ké szí tő -
je ként sze re pel is a kö tet ele jén,11 a fű ben fek vő Utriust áb rá zo ló rajz pe dig csak -
ugyan meg ta lál ha tó az össze ál lí tás ban.12

Míg a kö tet 1917-es ki adá sá ban Il lés sok fé le mód szer rel igye ke zett va ló sze rű vé 
ten ni Utrius fi gu rá ját és szö ve ge it, a könyv 1920-as, im már az emig rá ci ó ban, Bécs -
ben meg je len te tett ki adá sá nál az író nem egy rész nél át ala kí tot ta mű vét, vál toz ta -
tott a fen ti ek ben be mu ta tott el já rá sa i nak al kal ma zá sán is. Az elő ző ki adás tól
el té rő en az Utrius-leveleknél nem adta meg a cím zet tek tel jes ne vét, ez zel kap cso -
lat ban pe dig egy lap al ji ma gya rá zat ban ezt írta: „A le ve lek kü lön bö ző cimekre men tek, 
én cimzés he lyett szá mo kat adok.”13 A Vázsonyi Já nos nak írott le vél, ben ne a cím zett
sze mé lyét egy ér tel mű en fel is mer he tő vé tevő rész let tel, tel jes egé szé ben ki ma radt
a kö tet ből. Ugyan csak nem sze re pel az új ki adás ban Utrius Pál képe, a fény kép le -
raj zol ta tá sá ra vo nat ko zó szö veg rész és Szé kely Olga em lí té se sem. Az Utrius-ki -
adá so kat össze vet ve jól lát szik, hogy míg az 1917-es mun ká nál Il lés sok fé le esz köz 
együt tes al kal ma zá sá val igye ke zett va ló sze rű vé ten ni a fi gu ra, az eset áb rá zo lá -
sát, az 1920-as kö tet nél át ala kí tot ta ezen el já rá sa i nak rend sze rét, az elő ző vál to zat -
hoz ké pest jó val ke vés bé tö re ked ve az ilyen jel le gű hi te le sí tés re. Mind ez azt
mu tat ja, hogy Il lés ek kor már na gyon is tisz tá ban volt az zal, hogy mi ként le het va -
ló sze rű sí te ni egy soha nem lé te zett sze mélyt és írá sa it, majd, kü lön fé le szö veg-át -
ala kí tá sok kal, ho gyan le het ezt rész le ge sen ér vény te le ní te ni, vissza von ni, a mű
egé szét így in kább a fik ció felé kö ze lí te ni. Nem meg le pő te hát, hogy az 1917-es
Utrius-kiadást is mer te tő szer zők egyi ke, Káz mér Ernő, egy tör té ne ti sze mély írá -
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6 ILLÉS BÉLA, 1917. 72.
7 Fá bi án Bé lá ról lásd pél dá ul GULYÁS, 1992. 9–11. Lásd még: KOM LÓS, 1974. 9.
8 Lásd a bu da pes ti ki rá lyi ma gyar tu do mány egye tem al ma nach ja it az 1912/1913–1915/1916.
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13 ILLÉS BÉLA, 1920. 43.



sa i nak össze ál lí tá sa ként ér té kel te a kö te tet: „Il lés Béla köny ve a há bo rú ról, Dok tor
Utrius Pál hon véd ba ká ról, hát ra ha gyott irásainak ki adá sá val va ló ban gon dos, okos könyv,
min den so rá ból ki csil lan az irói gon dos ság, az egész ből pe dig ki ve he tő ki vá ló te het sé ge,
gon dol ko dá sa, ta nul má nyai ál tal is tá mo ga tott tö rek vé se, hogy a foly to nos nél kü lö zé sek kö -
zött élt, fel ver gő dött és ala pos ké szült sé gű fi a tal ba rát já nak, Dok tor Utrius Pál nak éle tét,
ka to nás ko dá sát és ha lá lát kom men tá rok nél kül, le he tő leg an nak fi lo zó fi á já ban és gon dol ko -
dá sá ban ad has sa vissza.”14 Ugyane könyv ről írva azon ban Gaál Gá bor ha tá ro zot tan
meg ál la pí tot ta: „ti pi kus fik ció csu pán”, fik ci ó nak te kin tet te a 2. ki adás ban meg je lent 
mű vet a Kas sai Mun kás 1920-as év fo lya má ban köz zé tett is mer te tés szer ző je is.15 –
Év ti ze dek kel ké sőbb pe dig, ami kor A pemétei cso da című 1968-as kö te té ben Il lés is -
mét köz re ad ta az össze ál lí tást, a szö veg hez kap csolt szer kesz tői láb jegy zet tu dat ta 
az ol va sók kal: ezen írás „kis re gény”, te hát fik ció,16 amit az ekként történt megje-
lentetéssel az író maga is elismert.

Az zal a je len ség gel, hogy egy ve ze tő po li ti kus va ló sá gos ként hasz nál fel egy
tény le ge sen soha nem lé te ző do ku men tu mot, Il lés több mint más fél év ti zed múl va,
im már a Szov jet uni ó ban ta lál ko zott. Itt je lent meg az 1930-as évek kö ze pén Hi das
An tal, emig ráns ma gyar kom mu nis ta író17 nem ze ti szo ci a liz mus-el le nes pamf let je:
eb ben a szer ző „köz re a dott” egy, a Har ma dik Bi ro da lom vi lág ha tal má nak ér de -
ké ben kü lön fé le ke gyet len sé ge ket (töb bek kö zött em be rek tö me ge i nek meg va kí -
tá sát) in dít vá nyo zó ter ve ze tet, amely – sze rin te – Kurt von Eichen, a né met or szá gi
dik ta tú ra fon tos, Hit ler és Göring ál tal nagy ra be csült, nem sok kal ko ráb ban el -
hunyt sze mé lyi sé gé nek vé let le nül az író hoz ke rült mun ká ja.18 A fik tív do ku men -
tu mot azon ban va ló sá gos ként ke zel te Pavel Petrovics Posztisev, ve ze tő szov jet
po li ti kus19 egy 1936-os, a Prav da ha sáb ja in is köz zé tett be szé dé ben: idéz te a „do -
ku men tu mot” és ek ként ér té kel te azt: „Fel ol va sok önök nek egy idé ze tet egy né met fa -
sisz ta ter vé ből is – azt mond ják, Hit ler hez és Göringhez kö zel álló em ber. Per sze ezt a ter vet 
nem le het más nak ne vez ni, mint őrült ség nek. Azon ban jel lem ző, hogy mire irá nyul a fa -
sisz ták gon dol ko dás mód ja még ak kor is, ami kor el vesz tet ték a jó zan eszü ket. […] Íme itt
van önök előtt a szo ci a liz mus el len sé ge i nek vágy ál ma, a bur zso á zia vágy ál ma: örök ké va ló -
vá ten ni ha tal mu kat, meg szi lár dí ta ni ki zsák má nyo ló ural mu kat az em be ri ség ha tal mas,
túl nyo mó több sé ge fe lett.”20 A fik ció va ló ság ként ke ze lé sé nek tényére pe dig – Hi das
An tal egy elő ször 1968 ta va szán, majd ké sőbb még több íz ben is pub li kált vissza -
em lé ke zé se sze rint – ép pen Il lés Béla hív ta fel a pamf let szer ző jé nek fi gyel mét:
„1936 ta va szán a szom szé dom ban lakó szov jet köl tő, Joszif Utkin, át ko po gott a szo ba fa lán, 
ami azt je len tet te: »Te le fon hoz!« (Ne kem nem volt te le fo nom.) Át men tem. Fü lem hez szo rí -
tot tam a kagy lót, Il lés Béla be szélt.

– Ol vas tad a mai Pravdá-t?
– Ol vas tam.
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14 KÁZMÉR, 1918. 27. Az Il lés-mű is mer te té se i ről lásd BOTKA–VARGHA, 1982. 598.
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mennyi ben be fo lyá sol ták ezek a ké sőb bi ek ben a mun kás sá gát.
16 ILLÉS BÉLA, 1968. 58.
17 Hi das An tal ról újab ban lásd pél dá ul ILLÉS LÁSZLÓ, 1999. 102–108.
18 A pamf let szö ve gét ma gyar for dí tás ban lásd pél dá ul HIDAS, 1979a. 302–337. A mű első, orosz
nyel vű ki adá sá hoz nem tud tam hoz zá jut ni.
19 Posztisevről lásd pél dá ul BÉLÁDI–KRAUSZ, 1988. 291–292.
20 POSZTISEV, 1936. 4.



– És meg ta lál tad?
– Mit?
– Nézd meg job ban. Rád vo nat ko zik.
Újra át néz tem a Pravdá-t. Két le pe dő nyi ol da lon az Uk rán Kom mu nis ta Párt első tit -

ká rá nak, Posztisevnek be szé de az If jú mun kás Kong resszu son. Kri ti kai ro vat. Hí rek. Egye -
bek.

Sem mi rám vo nat ko zót nem lel tem.
– Ez az Il lés már megint ug rat – mond tam Utkinnak, majd ha za tér ve [Kun] Ág nes nek.

– Ab ba hagy hat ná…
Újra ko pog ta tás a fa lon. Te le fon.
– No, meg néz ted?
– Menj az…
– Nézd meg job ban. Es kü szöm, most ko mo lyan be szé lek.
Utkint kér tem, se gít sen. Néz zük át együtt az új sá got. Együtt sem ta lál tunk sem mi rám

vo nat ko zót. Most már én hív tam fel Il lést, és mér ge met nem a leg gyön gé debb ki fe je zé sek be
pa kol tam. Hal lom: Il lés nyel de kel.

– Ol vasd el… Posztisev be szé dét!
Hát erre iga zán nem gon dol tam! A pamf let ből idé zett vagy negy ven–öt ven sort, de

úgy, mint ha va ló ban ta lál tam vol na egy ilyen ira tot…”21

Ha a me mo ár író ja több mint há rom év ti zed tá vol sá gá ból fel te he tő leg nem is
idéz het te fel egé szen pon to san e be szél ge tést,22 az a moz za nat, hogy ép pen Il lés
Béla hív ta fel a fi gyel met az eset re, min den bi zonnyal nem té ves: a Hi das-vissza -
em lé ke zés 1968 és 1979 kö zöt ti újabb és újabb köz re a dá sa i nál23 a szer ző – bár né -
hány, a mun ka leg fon to sabb ele me it nem érin tő át ala kí tást vég re haj tott a szöve-
gen – e vo nat ko zás ban nem mó do sí tott raj ta, noha az idé zett rész let ben sze rep lő
még élő kor tár sak (Il lés Béla 1974-ben, Kun Ág nes 1990-ben, maga, Hi das
1980-ban hunyt el; Ioszif Pavlovics Utkin már 1944-ben meg halt24) he lyes bí tő ész -
re vé te lei nyo mán meg te het te vol na azt. Il lés Béla fi gu rá ját je len eset ben az is kü lö -
nö sen em lé ke ze tes sé te het te, hogy ép pen a tré fá i ról, ló dí tá sa i ról is mert író (erre
utal Hi das meg jegy zé se is az idé zett szö veg ben) mon dott iga zat ez út tal: egy ug ra -
tás nak lát szó, de vé gül va ló sá gos prob lé má nak bi zo nyu ló eset ben. Vissza em lé ke -
zé se sze rint Hi das el járt an nak ér de ké ben, hogy Posztisevet tá jé koz tas sa tévedé-
séről,25 1968 és 1979 kö zött több íz ben is meg je len te tett mun ká já ban pe dig fél re ért -
he tet le nül meg ír ta: Kurt von Eichen ter ve fik ció, a ma gyar író sa ját műve.
A Posztisev-beszéd ugyanakkor Illés Béla számára megmutathatta, hogy előfor -
dul hat egy fiktív dokumentum valóságosként kezelése – akár egy vezető közéle-
ti-po li ti kai személyiség részéről is…

Kér dé ses, hogy va la ha is tisz táz ha tó lesz-e: mennyi ben be fo lyá sol ták a fen ti ek -
ben is mer te tett mű vek és ér té ke lé sek Il lés Bé lát Alekszej Guszev ka pi tány és tár sai 
tör té ne té nek 1945 és 1972 kö zöt ti áb rá zo lá sa i nál – azt azon ban jól mu tat ják a for rá -
sok, hogy az író (akár csak az Utrius-szövegek ese té ben) ez út tal is a leg kü lön fé lébb 
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21 HIDAS, 1979a. 295–296.
22 Hi das An tal vissza em lé ke zé sé nek 1968-as két ki adá sá nál át ala kí tot ta Il lés Bél ára vo nat ko zó
meg jegy zé sét: az 1. ki adás ban sze rep lő „Il lés már megint ló dít” (HIDAS, 1968a. 758.) he lyett a 2.
ki adás ban „Il lés már megint ug rat” (HIDAS, 1968b. 238.) ol vas ha tó; ez a meg fo gal ma zás ma radt
meg a mű ké sőb bi ki adá sa i ban is. Lásd eh hez pél dá ul KÖV ÉR, 2007. 120.
23 HIDAS, 1968a. 755–776.; HIDAS, 1968b. 231–279.; HIDAS, 1973. 291–345.; HIDAS, 1979a. 289–338.;
HIDAS, 1979b. 318–331.
24 GEREBEN, 1994. 247–248.
25 HIDAS, 1979a. 296–297.



el já rá sok kal igye ke zett va ló sze rű sí te ni, tör té nel mi leg hi te le sí te ni a szá za dos és
tár sai ese tét, kor tár sai kö zül pe dig jó né há nyan – köz tük ve ze tő po li ti ku sok is –
tény le ge sen meg tör tént ként ke zel ték az ügyet kü lön fé le meg nyi lat ko zá sa ik ban
(ha son ló an, mint Posztisev az Eichen-tervet).26 A szov jet had se reg ma gyar or szá gi
lap ja, az 1945—1948 kö zött ki adott Uj Szó fő szer kesz tő je ként Il lés már az új ság 3.,
1945. feb ru ár 10-i szá má ban köz zé tet te Orosz tisz tek Kos suth La jo sért című cik két,
amely Guszev szá za dos és tár sai ügyét mu tat ta be – még pe dig úgy, hogy az áb rá -
zolt ese mé nye ket hi te le sí ten dő, az író ere de ti nek mi nő sí tett, 19. szá za di ira to kat
idé zett! Il lés sze rint „1936-ban a Bjelorussz Aka dé mia tör té nel mi osz tá lyá nak tu do má -
nyos mun ká sai a régi, cári kor mány zó ság ira ta i nak ren de zé se köz ben egy olyan ak ta cso mó -
ra akad tak, ame lyik nem csak az orosz tör té ne lem írók szá má ra bírt nagy je len tő ség gel, de
bi zo nyá ra ér de kel ni fog ja a ma gyar tör té ne lem író kat, sőt a leg szé le sebb ma gyar ré te ge ket is. 
Az ak ta cso mó ra ez volt rá ír va: »Alexej Guszev tü zér szá za dos és tár sa i nak bűn ügye.
1849 má jus—au gusz tus.« […] Saj nos, az irat cso mó nem tar tal maz za a vád lot tak val lo má -
sa it, csak a vád ira tot és az íté le tet.” A cikk sze rint Guszevet és 15 tár sát azért tar tóz tat -
ták le az orosz ha tó sá gok 1849 má ju sá ban, mert a tisz tek a ma gyar sza bad ság harc
le ve ré sé re kül dött cári had se reg ben pro pa gan dát fej tet tek ki az in ter ven ció el len,
a ma gyar sza bad ság moz ga lom ér de ké ben. Il lés azt írta, hogy a tisz tek pere a
minsz ki ka to nai tör vény szék előtt folyt le és az íté let in do ko lá sá nak szö ve gé ből
idéz te Guszev val lo má sá nak né hány mon da tát is. Az író ar ról is be szá molt, hogy a 
per ben a 16 vád lott kö zül he tet ha lál ra ítél tek, köz tük Guszev szá za dost is, a ki -
vég zé se ket pe dig 1849. au gusz tus 16-án haj tot ták vég re a minsz ki Preobra-
zsenszkij ka szár nya ud va rán. Il lés hang sú lyoz ta, hogy a cári ha tó sá gok a tisz tek
„le tar tóz ta tá sát, a pert, az íté le tet és a ki vég zé se ket szi go rú ti tok ban tar tot ták”, majd a kö -
vet ke ző kép pen zár ta cik két: „Nem tu dom, hogy e tör té nel mi ok mány nem esett-e ál do -
za tá ul a Minsz ket fel ége tő né met ban di ták nak, de bi zo nyos, hogy a minsz ki per
ok má nya i nak ki vo na tos má so la ta meg ta lál ha tó a le nin grá di Had tör té ne ti Mú ze um irat tá -
rá ban.”27 Ezt az írá sát Il lés 1945 fo lya mán új ból meg je len tet te a Fogarasi Bé lá val
kö zö sen ki adott Ma gyar—orosz tör té nel mi kap cso la tok című kö tet ben,28 át dol go zott
vál to za tát az Igaz Szó már ci us 13-i szá má ban,29 az ál ta la szer kesz tett Uj Szó ha sáb -
ja in pe dig a ké sőb bi ek ben több ször is nap vi lá got lát tak a Guszev-esettel fog lal ko -
zó szövegek.

Az 1945-ös cikk ben a tör té net, il let ve „do ku men tu mai”-nak hi te le sí té se ér de -
ké ben al kal ma zott el já rá sok (va lós sze mé lyek: a tu do má nyos mun ka tár sak áb rá -
zo lá sa, az ira tok be mu ta tá sa, idé zé se, a má so la tok és le lő hely ük em lí té se)
so ro za tá hoz Il lés Béla to váb bi ele me ket il lesz tett 1947. au gusz tus 4-i, Mihályfi
Ernő tá jé koz ta tás ügyi, va la mint kül ügy mi nisz ter hez in té zett le ve lé ben: „Ez előtt
mint egy ti zen öt esz ten dő vel, vé let le nül ke zem be ke rült az »össze es kü vé si ügy« ak ta cso mó -
ja, pon to sab ban szól va az, ami az ak tá ból meg ma radt: a vád irat és az itélet. E két ok irat
alap ján – a le he tő ség sze rint – re konst ru ál tam az ügyet és köz zé tet tem a (re konst ru ált)
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26 Il lés Béla Guszev-történetével ko ráb ban rész le te sen már fog lal ko zott: KLIMÓ, 2002. 220–234.,
293–295. E té ma kör ben ké szí tett leg el ső, de nem pub li kált mun kám – amely azt mu tat ta be, hogy
Il lés mi ként igye ke zett sa ját cik ke i vel és láb jegy ze te i vel hi te le sí te ni Guszev ka pi tány és tár sai tör -
té ne tét – Ár pád von Klimónak a Guszev-esetről tar tott elő adá sá hoz kap cso ló dó kom men tár ként
hang zott el 2001 szep tem ber so rán Krak kó ban. Újab ban lásd VÖRÖS, 2006. 214–225.; VÖRÖS, 2007a. 
51–64.; VÖRÖS, 2007b. 488–500.; VÖRÖS, 2008a. 98–107.; VÖRÖS, 2008b. 445–455.; VÖRÖS, 2008c.
447–464.; VÖRÖS, 2008d. 215–249.; VÖRÖS, 2008e. 127–143.
27 ILLÉS BÉLA, 1945a. 3.
28 ILLÉS BÉLA, 1945b. 31–34.
29 ILLÉS BÉLA, 1945c. 3.



tény ál lást. Ma gya rul erre vo nat ko zó cik kem a Ma gyar—Szov jet Müvelődési Tár sa ság ki -
adá sá ban meg je lent »Ma gyar—orosz tör té nel mi kap cso la tok« cimü könyv 32–34. olda-
lain olvasható. A könyvet mellékelten küldöm.

A háboru be fe je zé se után ér dek lőd tem az ok irat ok sor sa iránt. Saj nos, az épü le tet,
amely ben a tör té nel mi irat tá rat őriz ték, – a né me tek a szov jet–né met háboru leg el ső nap -
ján, 1941 junius 22-én szét bom báz ták és töb bek kö zött meg sem mi sült az az irat cso mó is,
mely ben a Guszev-ügy vád ira ta és itélete volt. Én an nak ide jén készittettem a két ok mány -
ról egy-egy má so la tot és azo kat a le nin grá di Had tör té ne ti Muzeumnak ad tam át, de ezideig 
a má so la tot sem si ke rült meg ta lál ni, ugyhogy min den valószinüség sze rint a Guszev ügy -
ből csak annyi do ku men tum ma radt meg, amennyit én kö zöl tem.”30 E szö veg sze rint Il lés 
maga is lát ta e do ku men tu mo kat, ő ké szít te tett ró luk má so la to kat és adta oda azo -
kat a le nin grá di Had tör té ne ti Mú ze um nak, itt azon ban eze ket nem si ke rült meg -
ta lál ni, az ere de ti ira tok el pusz tul tak: tehát az esetről valószínűleg csak annyi
forrásszöveg maradt fenn, amennyit az író közölt 1945-ös cikkében.

Nem sok kal ké sőbb, 1947 őszén je len tet te meg az író első íz ben A Guszev-ügy
című el be szé lé sét, a szá za dos és tár sai ese té nek szép iro dal mi fel dol go zá sát, amely -
ben a minsz ki tár gya lás áb rá zo lá sá nál kö zöl te a ka pi tány be szé dé nek né hány, az
1945-ös cikk ben is idé zett mon da tát.31 Guszev e sza va it idé ző jel be tet te, ám el já rá sát
nem in do kol ta, így az ol va só nem tud hat ta meg, hogy hon nan is idé zett Il lés. A no -
vel lá ban le írt bí ró sá gi tár gya lá son el mon dott be szé dé ben a szá za dos szól ar ról is,
hogy „nem csak a ma gya rok és né me tek kö zött fo lyik a há bo rú Ma gyar or szá gon, ha nem a
sze gé nyek és az urak kö zött is”.32 (Guszev ezt rész le te ző ki je len té se it Il lés nem tet te idé -
ző jel be.) Ami kor azon ban 1948 ta va szán, Em be rek va gyunk című kö te té ben az író is -
mét pub li kál ta A Guszev-ügyet, sa já tos mó don kap csol ta össze a té má ra vo nat ko zó,
hi te le sí tő cél za tú, tör té nel mi tár gyú cik kek el já rá sa it a szép iro dal mi al ko tás sal.
A no vel lá ban a tar ta lom szem pont já ból lé nye ges át ala kí tá sok nél kül kö zöl te
Guszev azon mon da ta it, ame lye ket 1945-ös cik ké ben idé zett, idé ző je le ket nem al -
kal ma zott, a szö veg rész vé gén azon ban * sze re pel, az ol dal al ján pe dig láb jegy zet:
„Pon tos idé zet Guszev szá za dos vé dő be szé dé ből. I. B.” Guszevnek a „sze gé nyek” és az
„urak” kö zöt ti el len té te ket be mu ta tó (az 1947-es szö veg hez ké pest e rész nél is ki bő -
ví tett) fej te ge té sei után is mét * ta lál ha tó, az ol dal al ján pe dig újabb láb jegy zet: „Rö vi -
dí tett idé zet.”33 E láb jegy ze tek kel Il lés igye ke zett tör té nel mi leg hi te le sí te ni Guszev
no vel la be li be szé dét, amely az el be szé lés to váb bi ki adá sa i ban, ki sebb-na gyobb vál -
toz ta tá sok kal, így je lent meg 1956-ig hat íz ben is.34

A „már tí rok ki vég zé sé nek” 100. év for du ló ján, a Sza bad Nép 1949. au gusz tus
16-i szá má nak ha sáb ja in köz zé tett cik ké ben Il lés Béla az ed dig is mer te tet tek hez
ké pest is mét to vább épí tet te a Guszev-esetet tör té nel mi leg hi te le sí te ni hi va tott el -
já rá sok so ro za tát, to váb bi „for rá sok”-at mu tat va be az üggyel kap cso lat ban.
E szö veg sze rint Lunacsarszkij „1927-ben fel hív ta több tör té nész fi gyel mét arra, hogy
Minszk kör nyé kén még ma is me sél nek azok ról az orosz tisz tek ről, aki ket a cár fel akasz ta -
tott, mert »magyar vallásra tértek«.

A le gen da Minszk kör nyé kén va ló ban mind má ig él. Bjelorussz pa rasz tok tud nak
azok ról a tisz tek ről, akik olyan »val lást« vet tek fel, mely nek is te ne azt pa ran csol ja, hogy a föld 
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30 MTA Kéz irat tár Ms 6264/317. A le vél ben em lí tett Il lés-cikk: ILLÉS BÉLA, 1945b. 31–34.
31 ILLÉS BÉLA, [1947]. 14.
32 ILLÉS BÉLA, [1947]. 14–15.
33 ILLÉS BÉLA, 1948. 113–114.
34 ILLÉS BÉLA, 1949a. 3–37.; ILLÉS BÉLA, [1949].; ILLÉS BÉLA, 1950. 119–138.; ILLÉS BÉLA, [1950]. 1–29.;
ILLÉS BÉLA, 1951. 119–138.; ILLÉS BÉLA, 1956. 353–374.



a pa rasz té le gyen. Ezek a me sék hív ták fel a ku ta tók fi gyel mét arra, hogy Minszk, a Bjelorussz 
Szov jet Köz tár sa ság fő vá ro sa bi zo nyos kap cso lat ban ál lott az orosz tisz tek nek ma gyar ba rát
moz gal má val. […] A Minszk-kör nyé ki mese – a nép tör té ne lem írá sa – volt a ki in du ló -
pont ja a tör té nel mi ku ta tás nak” a Guszev-ügyben.35 A to váb bi ak ban Il lés be szá molt
ar ról is, hogy a „má so dik vi lág há bo rú után két újabb akta ke rült elő, – egy-egy »ha za áru ló«
tisz ti cso port el le ni bűn vá di el já rás ok má nyai. […] Mind két újab ban elő ke rült ak tá ban hi vat -
ko zás tör té nik Guszev szá za dos ra, ami azt bi zo nyít ja, hogy az el szi ge tel ten tár gyalt ügyek
össze függ tek. Az orosz tisz tek ma gyar ba rát for ra dal mi moz gal ma al kal ma sint sok kal na -
gyobb mé re tű volt, mint sem azt a Guszev-ügyben ho zott íté let sej te ni en ge di.”36

Az Il lés Béla és más szer zők ál tal al kal ma zott sok fé le hi te le sí té si el já rás nak és a
ki ala ku ló sztá li nis ta dik ta tú ra le gi ti má ci ós igé nye i nek kö szön he tő en, az 1940–
1950-es évek for du ló ján Guszev szá za dos és tár sai va lós tör té nel mi ala kok ként ke -
rül tek be az új rend szer pan te on já ba. A hi va ta los pro pa gan dá ban sor suk áb rá zo lá -
sa i nak azt kel lett meg mu tat ni uk, hogy még a sza bad ság har cot le ve rő, „re ak ci ós”
cári had se reg ben is vol tak a „ha la dás”-t kép vi se lő ma gyar tö rek vé sek kel szim pa ti -
zá ló, „jó” oro szok – ez zel is tör té nel mi leg meg elő le gez ve-le gi ti mál va a kor szak
„szov jet-ma gyar barátságá”-t. Az 1848–1849-es cen te ná ri u mi hi va ta los, köz pon ti
meg em lé ke zé sek egyik leg főbb szer ve ző je, Huszti Dé nes a kö vet ke ző kép pen fo gal -
maz ta ezt meg a Fo rum 1948. ja nu á ri szá má nak lap ja in köz zé tett év for du lós prog -
ram cik ké ben: „A Szovjetúnió tet te le he tő vé, hogy 1948-ban 1848 esz méi meg va ló sul ja nak,
to vább fej lőd je nek. A cen te ná ri um orosz—ma gyar kap cso la ta i nak leg szeb ben be szé lő szim-
boluma pe dig le gyen Guszev szá za dos és tár sa i nak ön fel ál do zá sa, akik vál lal ták a szám ki ve -
tést, a ha lált, hogy ne kell jen a ma gyar sza bad ság el len harcolniok.”37 A fo ko za to san ki ala -
ku ló új rend szer köz vé le mény-for má lói pe dig min den két sé get ki zá ró an va lós
tör té nel mi sze mé lyek ként áb rá zol ták Guszevet és tár sa it: ezt jól mu tat ja, hogy e fi -
gu rák nem csak több ko ra be li tör té net tu do má nyi szak ki ad vány ban sze re pel tek, ha -
nem 1948 és 1956 kö zött is ko lai tan köny vek ben is.38

Az 1940—1950-es évek for du ló já tól a Guszev-esettel fog lal ko zó, ered mény te len
tör té né szi ku ta tá sok nyo mán fo ko za to san ki de rült: e ka to nák so ha sem lé tez tek –
több szö veg pe dig azt mu tat ja, hogy ek kor tól Il lés Béla kü lön fé le stra té gi á kat al kal -
ma zott az üggyel kap cso la tos meg nyi lat ko zá sa i ban, a ha mi sí tás le lep le zé sé nek el -
ke rü lé se ér de ké ben. Egy, a Sza bad Eu ró pa Rá dió irat anya gá ban fenn ma radt, 1953.
no vem be ri, „bi zal mas ér te sü lé sen” ala pu ló fel jegy zés sze rint a ha mi sí tást le lep le ző
Vaj da Pált, a had tör té ne ti mú ze um mun ka tár sát Il lés rá gal ma zá sért fel je len tet te az
író szö vet ség nél, to váb bá „Il lés Béla szükebb irótársai kö ré ben [így!] állitólag már be is mer -
te, hogy a Gusev-ügy va ló ban »nem egé szen ugy van«, mint ahogy a ma gyar la pok »felfujták
volt« an nak ide jén. Az ügyet a centennáriumi év lel ke se dé sé ben »erő sen kiszinezték« és »el tá -
vo lod tak a va ló ság tól«, de tul messze men tek már az ügy ben és nem le het vissza tán col ni.”39

Az idé zett szö veg sze rint Il lés el is mer te, hogy a Guszev-eset nem min den áb rá zo lá -
sa fe lel meg a va ló ság nak, ám ezért a fe le lős sé get igye ke zett má sok ra há rí ta ni és ép -
pen az ő te vé keny sé gük mi att ki ala kult prob le ma ti kus hely zet re hi vat koz va
igye ke zett meg aka dá lyoz ni a ki ta lá ció le lep le zé sét. – Szeberényi Le hel nek az Új Írás
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35 ILLÉS BÉLA, 1949b. 7., lásd még ILLÉS BÉLA, 1949c. 2. Ám ef fé le „Guszev-folklórt” nem em lí te nek
sem a szov jet uni ó be li ma gyar kom mu nis ta emig rá ció fo lyó ira tai, a Sar ló és Ka la pács, va la mint az
Uj Hang cik kei, sem Il lés Béla és mun ka tár sa i nak az eset ről köz zé tett, ál ta lam is mert más írá sai –
ezek sze rint te hát ez is csak írói ki ta lá ció…
36 ILLÉS BÉLA, 1949b. 7.
37 HUSZTI, 1948. 9.
38 Lásd mind er ről rész le te seb ben VÖRÖS, 2006. 221–224.; VÖRÖS, 2008b. 445–455.
39 OSA Ar chí vum 300–40–5. 71. d., Il lés Béla író anya gai, Item No. 11653/53.



1961. jú li u si szá má ban meg je lent Guszev ka pi tány című, hu mo ros írá sá ban az ol vas -
ha tó, hogy a Guszev-eset for rá sai után ered mény te le nül ku ta tó tör té né szek vé gül Il -
lés Bé lá tól kér dez ték meg: „hon nan vet te az ada to kat?” A kér dés re az író a
kö vet ke ző kép pen vá la szolt: „Evedjetek, kevessétek a minsz ki le vél táv ban, ott volt… De
még se evedjetek, mevt az povig égett a hábovúban.”40 A szö veg rész let azt mu tat ja, hogy
ez eset ben Il lés meg is mé tel te 1947-es, idé zett le ve lé ben meg fo gal ma zott ki ta lá ci ó ját, 
amely sze rint az ügy ira tai egy kor lé tez tek, és csak a minsz ki le vél tár II. vi lág há bo -
rús pusz tu lá sa kor sem mi sül tek meg. Pach Zsig mond Pál 1996-os vissza em lé ke zé -
sé ben pe dig az ol vas ha tó, hogy 1954 őszén „két hó na pot töl töt tem Moszk vá ban, mint a
Tör té net tu do má nyi In té zet igaz ga tó he lyet te se. Ez egyik ilyen kér dés volt 1848–49-cel fog lal -
ko zó kol lé gá im ré szé ről, hogy tud jak meg rész le te ket Guszev ka pi tány ról. Moszk vá ban be -
szél tem Nyifontovval, aki egy két kö te tes köny vet írt »Orosz or szág 1848–49-ben« cím mel,
amely ben min dent az ég vi lá gon, ami orosz vo nat ko zá sa volt a ma gyar sza bad ság harc nak,
össze gyűj tött. Ami kor ta lál koz tunk, az első kér dé se az volt, mond jon ne kem va la mit
Guszevről, mert az önök Il lé se írt er ről a Guszevről. Azu tán úgy adó dott, hogy Moszk vá ban
ta lál koz tam Il lés sel a nagy kö vet sé gen. – De jó, hogy ta lál ko zunk, tes sék már be szél ni er ről a
Guszevről. – Hát igen, az egy nagy sze rű ka to na volt. – Na és hol le het róla töb bet meg tud ni?
– A minsz ki Ka to nai Le vél tár ban. Mon dom, igen, de Nyifontov pro fesszor több hó na pig ku -
ta tott a minsz ki Ka to nai Le vél tár ban és nem ta lált róla sem mit. – Igen, mert a minsz ki Ka to -
nai Le vél tár a há bo rú alatt le égett. Igen, mon dom, de a pro fesszor 1937-ben ku ta tott, ami kor
az épü let még tö ké le te sen ép volt. Ja, mond ja Il lés, ak kor el mon dom ön nek, de na gyon meg fog 
vet ni mint tör té nész, mert tu dom, hogy en nél na gyobb bűn, vagy vé tek egy tör té nész sze mé -
ben nincs. Én bi zony el emel tem a le vél tár ból az ak tát. Mon dom, Il lés elv társ, ne mo ra li zál -
junk, a lé nyeg, hogy meg van az akta. Ez zel meg sza kadt a be szél ge tés, mert ép pen jött a
nagy kö vet, Münnich Fe renc. Ez a be szél ge tés foly ta tó dott azu tán az egye te men ná lunk Il lés
Bé lá val. Öröm mel üd vö zöl tük egy mást. – Hát tér jünk csak vissza az ak tá ra. El tet szett emel -
ni azt. Most se mo ra li zál junk ezen. Ak kor ez meg van, ez a lé nyeg. – Ké rem, ami kor
1944—45-ben ha za jöt tem Ma gyar or szág ra, azt rög tön át ad tam Vorosilov elv társ nak, a szö -
vet sé ges el len őr ző bi zott ság ma gyar or szá gi el nö ké nek. For dul jon hoz zá, bár mi kor meg kap -
hat ja. Nem kell mon da nom, hogy nem tud tam Vorosilovhoz for dul ni, de nem is lett vol na
mi ért.”41 E sze rint Il lés az első be szél ge tés so rán meg is mé tel te az 1947-es, idé zett le -
ve lé ben ol vas ha tó ki ta lá ci ó ját az egy kor lé te ző ira tok pusz tu lá sá ról, a be szél ge té sek
so rán pe dig a fik ció to vább épí té sé vel igye ke zett meg aka dá lyoz ni, hogy ki de rül jön
a ha mi sí tás.

A le lep le zés el ke rü lé se ér de ké ben al kal ma zott mód sze rek közé so rol ha tó az az 
el já rás is, hogy Il lés A Guszev-ügy című el be szé lé sé hez még 1948-ban hoz zá kap -
csolt, az áb rá zo lás tör té nel mi hi te le sí té sét szol gá ló láb jegy ze te it a mű 1961 és 1972
kö zöt ti ki adá sa i ban át ala kí tot ta, majd el hagy ta, fel te he tő leg azért, hogy ne le hes -
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40 SZEBERÉNYI, 1961. 408.
41 PACH, 1996. 71–72. – 2001. má jus 14-én (ami kor még nem is mer tem a fen ti ek ben idé zett
Pach-visszaemlékezést), a Guszev-történettel kap cso lat ban hoz zá in té zett kér dé sem re vá la szol -
va, Pach Zsig mond Pál el me sél te ne kem Nyifontovval 1954-ben foly ta tott be szél ge té sét. E sze -
rint a szov jet tör té nész el mond ta neki, hogy mű vé hez min den vo nat ko zó le vél tá ri anya got
át ku ta tott, a minsz ki le vél tár ét is, amely re Il lés hi vat ko zott, ám ott sem ta lált anya got Guszev ka -
pi tány ról. Nyifontov meg kér dez te Pachtól, hogy mit tud nak a ma gyar kol lé gák Guszevről? Pach 
azt vá la szol ta: Ma gyar or szá gon sem mi nyo ma sin csen, sőt a ma gyar kol lé gák kér ték őt, hogy ér -
dek lőd jék a Szov jet uni ó ban ez ügy ben. – Pach Zsig mond Pál tá jé koz ta tá sá ért (amely ről ezt az
össze fog la lást ak ko ri fel jegy zé se im alap ján ké szí tet tem) ez úton mon dok (ha már csak meg kés ve
is) kö szö ne tet. Ám vissza em lé ke zé se el mon dá sa kor Pach nem em lí tet te ne kem sem az Il lés Bé lá -
val foly ta tott be szél ge té se it, sem pe dig az 1996-os vissza em lé ke zé sét, ame lyet a 2001-es em lé ke -
zés, sa já tos mó don, né hány pon ton ki egé szít. Lásd még GLATZ, 1990. 134–146.



sen ezek re hi vat koz va fe le lős ség re von ni őt az ügy ben. 1961-es, Ke nyér című kö te -
té ben az író új ra kö zöl te A Guszev-ügyet, de át ír ta a hi te le sí tő cél za tú lábjegyze-
teket. Mi köz ben né hány, a tar ta lom szem pont já ból lé nyeg te len, he lyes írá si jel le gű 
át ala kí tá son kí vül, az 1956-os ki adás hoz ké pest nem vál toz ta tott a szá za dos nak a
had bí ró ság előtt el mon dott be szé dén, a „Pon tos idé zet Guszev szá za dos vé dő be szé dé -
ből. I. B.” láb jegy zet he lyé re új láb jegy ze tet írt: „Rö vi dí tés.”, a „Rö vi dí tett idé zet.” he -
lyé re pe dig ezt: „Re konst ru ált szö veg. I. B.”42 Ez eset ben az író a ko ráb bi lábjegyze-
tekhez ké pest jó val óva to sab ban fo gal ma zott a Guszev-idézetek pon tos sá gát il le -
tő en, ám az új láb jegy ze tek nek még min dig hi te le sí te ni ük kel lett a szá za dos sza va -
it, bár már ko ránt sem olyan egy ér tel mű en, mint az elő ző ki adá sok ban al kal ma zott 
jegy ze tek nek. A Guszev-ügynek Az arany li ba című, 1965-ös Il lés-el be szé lés kö tet ben 
tör tént új ra köz lé se kor az író az 1961-es szö veg hez ké pest csak he lyes írá si jel le gű
vál toz ta tá so kat esz kö zölt a szá za dos be szé dén – ám ek kor már nem kap csolt láb -
jegy ze te ket ah hoz.43 E szö ve get azon ban va la me lyest hi te le sít het te az, hogy 1967
so rán Lö vész árok ban… cím mel meg je lent kö te té ben Il lés is mét köz re ad ta Orosz tisz -
tek Kos suth La jo sért című cik két,44 amely sze rint a szá za dos és tár sai va ló ban élt tör -
té nel mi sze mé lyek vol tak és amely hi te les ere de ti szö veg ként idéz te Guszev
be szé dé nek a no vel lá ban is ol vas ha tó mon da ta it. Ám A Guszev-ügy 1972-es, Az
arany li ba című Il lés-kö tet ben tör tént újabb köz re a dá sa kor az író az 1965-ös ki adás -
hoz ké pest nem vál toz ta tott a szá za dos be szé dén, de is mét nem kap csolt ah hoz
láb jegy ze te ket.45 Il lés Béla 1974 ja nu ár já ban be kö vet ke zett ha lá la pe dig meg aka -
dá lyoz ta újabb írói szö veg va ri án sok lét re ho zá sát.46

A fen ti ek ben vizs gált há rom eset: az 1917-es és 1920-as Utrius-kötetek, ko ra be li 
ér té ke lé se ik, valamint Hi das An tal pamf let jé nek fel hasz ná lá sa a Posztisev-be-
szédben és a Guszev-kitaláció tör té ne te jól mu tat ják, hogy az írói fik ció va ló sze rű -
vé té te le és/vagy va ló sze rű vé vá lá sa több ször is meg fi gyel he tő Il lés Béla pá lya fu -
tá sa so rán. Ám igen lé nye ge sek az ese tek kö zöt ti kü lönb sé gek is: az Utrius-kötetek 
több fé le esz köz zel va ló sze rű en meg je le ní tett fik ci ók vol tak – a kö te tek ről köz zé -
tett (ál ta lam fel lelt) há rom is mer te tés kö zül ket tő ek ként is ke zel te a mű vet, az
1968-as ki adás idé zett láb jegy ze té vel pe dig az író maga is el is mer te ezt. Hi das
pamf let jé nek tör té ne té ben a gon do san meg al ko tott fik ci ót ugyan egy kor va ló ban
élt nem ze ti szo ci a lis ta szer ző ter ve ként idéz te Posztisev be szé de – Hi das azon ban,
vissza- em lé ke zé se sze rint, el járt e té ve dés el osz la tá sa ér de ké ben, 1968 és 1979 kö -
zött több íz ben ki adott írá sá ban pe dig fél re ért he tet len né tet te, hogy az Eichen-terv 
fik ció, a ma gyar író sa ját műve. A Guszev-kitalációnál vi szont Il lés egy po li ti kai
lap cik ké ben áb rá zol ta elő ször az ese tet, ame lyet szá mos mód szer rel igye ke zett
tény le ge sen meg tör tént ként be mu tat ni (va lós sze mé lyek: az aka dé mia mun ka tár -
sa i nak meg je le ní té se; a per ira ta i nak is mer te té se, idé zé se; a má so la tok és lelőhe-
lyük, a Minszk kör nyé ki népi „me sék”, a II. vi lág há bo rú után elő ke rült, az ügy re
vo nat ko zó ada to kat tar tal ma zó ak ták em lí té se) és csak ké sőbb dol goz ta fel szép -
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42 ILLÉS BÉLA, 1961. 46. A kö tet ből ké szült egy ki adás vál to zat is, a ro mán–ma gyar kö zös könyv ki -
adá si egyez mény ke re té ben, ám a két szö veg ben a Guszev-beszéd hi te le sí té sé hez al kal ma zott
írói el já rá sok azo no sak.
43 ILLÉS BÉLA, 1965. 319–339.
44 ILLÉS BÉLA, 1967. 313–315.
45 ILLÉS BÉLA, 1972. 377–395.
46 Sa ját mű vé nek át ala kí tá sai jól mu tat ják Il lés stra té gi á ját – az 1953-as je len tés, az 1961-es hu mo -
ros írás és az 1996-os vissza em lé ke zés vi szont sok kal több óva tos ság gal és kri ti ká val hasz nál ha -
tók csak fel az író né ze te i nek meg is me ré sé hez, ezek ben az ese tek ben még to váb bi for rá sok
vizs gá la tá ra van szük ség. Lásd eh hez: KÖV ÉR, 2002. 390–391.; KÖV ÉR, 2007. 120–121.



iro dal mi al ko tás ban – ezt pe dig, ép pen az üggyel fog lal ko zó ko ráb bi szö ve gek
felhasz- nálásával igye ke zett tör té nel mi leg hi te le sí te ni. Ami kor pe dig Il lés Béla és
más szer zők te vé keny sé ge nyo mán po li ti ku sok, köz éle ti sze mé lyi sé gek is va ló sá -
gos eset ként ál lí tot ták be meg nyi lat ko zá sa ik ban Guszev szá za dos és tár sai tör té -
ne tét, az író nem hogy nem lé pett fel ez el len, ha nem még kü lön fé le esz kö zök kel
erő sí te ni igye ke zett a ki ta lá ció hi te les sé gét. Az ügy re irá nyu ló, ered mény te len tör -
té né szi ku ta tá sok, va la mint a ma gyar or szá gi tár sa dal mi-po li ti kai vál to zá sok kö -
vet kez té ben azon ban fo ko za to san ki de rült, hogy a ka pi tány és tár sai so ha sem
lé tez tek – ek ko ri ban vi szont az író (leg alább is a fen ti ek ben is mer te tett szö ve gek
sze rint) több fé le mó don igye ke zett meg aka dá lyoz ni a le lep le ző dést: fel je len tet te a
ha mi sí tás ki de rí tő jét; igye ke zett má sok ra há rí ta ni a fe le lős sé get az ügy ben; meg is -
mé tel te ko ráb bi ki ta lá ci ó ját a minsz ki le vél tár pusz tu lá sá ról; to vább fej lesz tet te a
fik ci ót az zal, hogy ő emel te el az ira to kat, majd át ad ta azo kat Vorosilovnak, va la -
mint ő maga is igye ke zett vissza von ni tör té nel mi hi te le sí té se i nek egy ré szét az el -
be szé lé sé hez kap cso ló dó láb jegy ze tek át ala kí tá sá val, ké sőbb el ha gyá sá val – ek ként
hoz zá já rul va ah hoz, hogy e műve át ke rül jön az írói fik ci ók kö ré be. (Fi gye lem re
mél tó ugyan ak kor, hogy a fik ci ót va ló sze rű sí te ni hi va tott sok fé le el já rás együt tes
al kal ma zá sa, majd ezek egy ré szé nek vissza vo ná sa már az 1917-es és 1920-as
Utrius-kötetek elem zé se i nél is tet ten ér he tők.) A fen ti ek ben be mu ta tott ese tek pe -
dig nem csak Il lés Béla pá lya fu tá sá nak, a Guszev-ügy tör té ne té nek meg is me ré sét
te szik tel je seb bé, ha nem, ön ma gu kon túl mu tat va, ál ta lá no sabb ér vénnyel, pél dá -
kat nyúj ta nak a fik tív do ku men tu mok meg je le ní té sé re, ér tel me zé sé re és aktuál-
politikai fel hasz ná lá suk ra is.47
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47 A Guszev-eset szá mos vo nat ko zás ban to váb bi ku ta tá so kat igé nyel, kér dé ses ugyan ak kor,
hogy va la ha is tisz táz ha tó lesz-e pél dá ul ez: Il lés Béla mun ka tár sai, az orosz ka to nák tör té ne té -
nek nép sze rű sí tői tu da tá ban vol tak-e an nak, hogy egy ki ta lá ci ót ter jesz te nek – tény le ge sen meg -
tör tént ese mény ként…
    Je len mun kám el ké szí té sé hez nyúj tott se gít sé gü kért ez úton mon dok kö szö ne tet H. Ba lázs
Évá nak (ha már csak meg kés ve is), Pet rák Ka ta lin nak, Hajdu Ti bor nak, Ko vács Ist ván nak, Kun
Mik lós nak, Pótó Já nos nak, Se res At ti lá nak és Szil ágyi Már ton nak.
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