
IrodalmI Újság (Bécs, 1957. márc. 15.–Párizs, 1989 vége)

 A Budapesten betiltott Irodalmi Újság folytatásaként 1957. március 15-én 
jelent meg a legnagyobb hatású magyar emigráns lap első száma Bécsben. Május 15-
től Londonban, Faludy György felelős szerkesztése alatt folytatta működését, 
amelyet az Ignotus Pál vezette Magyar Írók Szövetsége Külföldön támogatott. 
A lap létét feltételezte továbbá a Congress for Cultural Freedom nevű amerikai 
szervezet, illetve ezen keresztül maga az amerikai kormányzat, amelyet Mike 
Josselson képviselt. Faludy mellett Pálóczi-Horváth György és Aczél Tamás, 
valamint a fiatal írók képviseletében András Sándor és Krassó Miklós alkotta 
a szerkesztőséget. Az 1962 januárjáig tartó időszakban a lap megszűnése nem 
egyszer volt napirenden, a támogatás megvonása gyakran szított konfliktusokat 
nem csupán a külső támogatók és a lap, hanem annak közvetlen munkatársai 
között is. Az anyagiak visszaszorítása, majd végleges elvonása, illetve szerkesztői 
elveit ért kritikák miatt Faludy felmondott és ezt követően a lapot Méray Tibor 
szerkesztette tovább Párizsban, egészen a hazai sajtószabadság újraéledéséig. 
Kék fejléce harminckét esztendőn át szimbolizálta a gondolat és a szó szabad-
ságát, a művészi törekvések sokszínűségének jogosságát, mindvégig töretlenül 
képviselte az 1956-os forradalom szellemiségét. Hasábjain a külső és belső 
emigrációt elszenvedő írók, publicisták és társadalomtudósok százainak adott 
helyet. Dokumentumok és visszaemlékezések közlésével cáfolta a hazai 
kormányzat ferdítéseit, nemzetközi akciók szervezésével igyekezett óvni a 
jogtalanul börtönbe zártak vagy meghurcoltak életét, de képviselte a határon túl 
rekedt magyar kisebbség ügyét is.

PálóczI–HorvátH györgy

(Bobi , Bp., 1908. márc. 20.–London, 1973. jan. 4.) publicista, író;
Faludyékkal közös művében, az Egy nép tragédiájában ő örökíti 
meg az 1956-os forradalom eseményeit; az Irodalmi Újság 
egyik fő munkatársa.

Koestler, artHur

(Bp., 1905. szept. 5.–London, 1983. márc. 3.) író, újságíró. 
1940-ben jelent meg világsikert aratott regénye, a Sötétség dél-
ben (Darkness at noon). Közbenjárására szabadult ki Déry 
Tibor a váci fegyházból. Faludy Mikes Györgyön keresztül 
került közelebbi kapcsolatba vele, többször felkereste Long 
Barn-i otthonában. 

Kéthly Anna levele Faludynak, 1958. okt. 7. zIlaHy lajos (Nagyszalonta, 1891. márc. 27.–Újvidék, 1974. dec. 1.) ügyvéd, író, publicista (Sugimura Tsune felv., 1957).
Kezdeményezője az emigráns írószövetség megalakulásánakés az Irodalmi Újság újraindulásának.

Faludy levele Márai Sándornak, 1957

Gaáli József és Obersovszky Gyula írók a vádlottak padján Tóth Ilona és társai bűnperének tárgyalásán (Fényes Tamás felv., 1957. jún. 11.)

Ignotus Pál (Bp., 1901. júl. 1.–London, 1978. ápr. 1.) publicista, író, szerkesztő az 1950-es években.
Ignotusnak, a Nyugat alapító szerkesztőjének fia. 1936-ban megalapította a Szép Szó című folyóiratot, melyben Faludy is 
publikált. 1957 márciusától 1960 végéig volt a Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnöke. Az emigráns Irodalmi Újság 
szerkesztőségének tagja.

Faludy György Cs. Szabó Lászlónak küldött verses levelezőlapja

A magyar írók összejövetelét David Carver [a nemzetközi PEN Club főtitkára] a New 
Yorkban élő Zilahy Lajos kérésére hívta össze. Az összejövetel célja az odahaza betiltott 
Irodalmi Újság felújítása és a Kádár által felfüggesztett Írószövetség külföldi pótlása volt. 
Zilahy tervének kivitelét egy Párizsban székelő amerikai alapítvány, a Congress for 
Cultural Freedom anyagi hozzájárulása tette lehetővé...
Zilahy Lajos a húszas és harmincas években nagy sikert aratott gyengécskéknek nevezhető 
regényeivel. Egyébként bátor és igaz ember volt. Régebben hitt az emberiség ragyogó jövőjében, 
a tudomány és a technika befejezettségében és a technokraták eljövendő, mindenkit boldogító 
kormányában… Zilahy néhány népi íróval együtt Gömbös mellé állt, mert az a szegénypa-
rasztok és zsellérek felvirágoztatását ígérte. Ekkor Ignotus néhány éles, kitűnő cikkben támadta 
Zilahyt. Gömbös ígéreteiből semmi sem lett, és Zilahy is kiábrándult belőle, de haragjuk több 
mint két évtizede tartott. Most megbékültek. Zilahy szemében könnyeket láttam.

(Pokolbeli napjaim után)

Faludy (Várkonyi László felv., 1960 körül)

A mindenségben nincs igazságérzet,
csak néhányunkban otthonos. Ezért
a tudománytól kértél segítséget.
Keveset kaptál; tollad többet ért.

Nők, harc, viták, szép ház, öröm – imádtál
élni s nemet mondtál mindjárt, mikor
csak a szenvedés kígyóverme várt rád
s ecetté vált a jókedv és a bor.

Minden igaz ügyért rögtön kiálltál.
Merész voltál s hajthatatlan – olyan
mint Camus, Russell vagy Romain Rolland.

Nincs többé, kitől támogatást kérjek
a Gonosz ellen. Meghaltál. Az élet
sötétebb nélküled. Sokkal sötétebb.

(Koestler Artúr halálára, 1983)
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