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volna még következetesebb, és kezelhette volna például óvatosabban 
a „fejlődés" fogalmát az 1944 utáni mintegy két évtized irodalmi 
termése kapcsán. (Azon felül, hogy helyesen mutat rá az erőszakos 
dogmatizmus és sematizmus kártékonyságára és jelenségeire.) 

Pomogáts Béla könyve igen hasznos és megbízhatóan eligazító 
munka, kiválóan alkalmazható többek között ismeretterjesztő kézi-
könyvként vagy minden szintű — középiskolai, főiskolai, egyetemi 
— tanári segédeszközként, illetve tanulhatóan világos vonalvezetésű 
és felépítésű tankönyvként. Filológiai gondossága is mintaszerű. 
(Legfeljebb egy-két névvel kellene kiegészíteni a számba vevő névso-
rokat; a prózaírók között lehetne említeni Mátyás B. Ferencet, azu-
tán Nemess Lászlót, Korda Istvánt, Bölöni Domokost , Ábrahám 
Jánost, a költők között Ferencz S. Istvánt, Ferencz Imrét, Gittai 
Istvánt, Saszet Gézát, Gál Éva Emesét, az esszéírók körében Horváth 
Andort, a szociográfia-riport-útleírás műfajában pedig Oltyán László, 
Tófalvi Zoltán, Xántus János, Jakabos Ödön nevét. Ennyi még nem 
tágítaná parttalanná a listákat.) 

Összességében a kötet nagyarányú vállalkozás és sikeres megvaló-
sítás. Joggal tarthat számot a szakma és az olvasóközönség együttes 
méltánylására, megbecsülő elismerésére. (Gyorsuló idő, Magvető 
Kiadó, 1987.) 

B E R T H A ZOLTÁN 

MARKOVITS GYÖRGYI: 
A MAGYAR ÍRÓK HARCA A CENZÚRA ELLEN 

(1919-1944) 

A két világháború közötti magyar irodalmi élet s az e korszakban 
megszületett művek megértésének s helyes megítélésének feltételei 
közé tartozik az ellenforradalmi rendszer irodalmi cenzúrájának az 
ismerete. A kodifikált cenzúrajogszabályok, az ezek alapján szüle1-
tett rendőri, ügyészségi és bírósági eljárások képet adnak arról, hogy 
a hatalom különböző rétegeiben milyen szempontok alapján ítélték 
meg az irodalmi alkotásokat. Alapvetően a rendszer politikai alap-
jait — közvetlenül vagy közvetve — kétségessé tevő kitételek vád 
tárgyát jelenthették. A színpadokon és filmeken például győztes for-
radalmak nem lehettek a témák, továbbá nem szerepelhettek negatív 
beállításban „védett foglalkozású személyek": papok, bírák, magas 
rangú állami tisztviselők s mások. A z állami és társadalmi rend ilyen 



Szemle 141 

védelme mellett a vallás és az erkölcs védelmében is fellépett a cen-
zúra, s ezen az elvi alapon mondtak véleményt a múlt irodalmi alko-
tásairól is, aminek következtében harminc Petőfi-és húsz Ady-vers 
került a tilalmi listára. 

Az ellenforradalmi rend uralomra kerülésének történelmi körül-
ményei következtében mind a polgári, mind a szocialista forradalom 
híveit ellenségei sorába utalta a konzervatív, feudális társadalmi be-
rendezkedést teremtő hatalom. Az irodalmi életben a keresztény és 
irredenta eszme szolgálatát vállaló fórumok és alkotók élvezték a 
hatalom anyagi és erkölcsi támogatását. A velük szemben állók, a 
polgári és szocialista társadalmi fejlődés hívei számára az alkotás 
szabadságáért és a nyilvánosságot biztosító fórumok megteremté-
séért vivandó küzdelem szükségessége megmaradt. Ez olyan mérték-
ben részévé vált az irodalmi életnek és az alkotás folyamatának, hogy 
önálló témájává lett mind a szépirodalomnak, mind a publicisztiká-
nak. Antológiák állíthatók össze a cenzúrával, a rendőri önkénnyel, 
az ügyészségi és bírósági tortúrákkal, a fogházak világával történő 
találkozások élményéből született írásokból. 

A Horthy-korszak irodalmi cenzúrájának a történetét — a teljes-
ség igényével — Markovits Györgyi kutatta. Az Országos Széchenyi 
Könyvtár dolgozójaként az 1950-es évek elejétől publikálta e témájú 
írásait. Első kötete — az Üldözött költészetről — 1964-ben jelent meg, 
melyet a magyarországi fehérterrort bemutató, akkor született és 
betiltott írások antológiája követett — Magyar pokol címmel. A 
huszonöt év cenzúratörténeti dokumentumait tartalmazta (Tóbiás 
Áronnal közösen válogatott) 1966-os kötete: A cenzúra árnyékában. 
1970-ben az üldözött lapokat, folyóiratokat mutatta be Terjesztését 
megtiltom címmel. A kandidátusi fokozatot elnyert tudományos dol-
gozatának anyagából összeállított kötete 1985-ben, halálának évében 
jelent meg. 

Milyen tudományos tevékenység és eredmény fűződik Markovits 
Györgyi nevéhez? Feltárta és rendszerbe szedte az ellenforradalmi 
időszak cenzúraanyagát, miközben addig ismeretlen lapokat, műve-
ket, elfeledett írókat ismertetett meg velünk különböző kiadványok-
ban közölt cikkeiben. Megkereste a cenzúrát gyakorló és a cenzúra 
által sújtott — még elérhető — személyeket, kiknek emlékezéseit 
már nem állt módjában kötetbe rendezni. Markovits Györgyi nevé-
hez fűződik a baloldali magyar szellemi élet emigrációba kényszerí-
tett képviselői külföldi sajtó- és irodalmi tevékenységének feltárása, 
illetve e munka kezdeményezése és megkezdése. Ennek termése lett 
az 1975-ben megjelent Hazatért szövegek című kötet, melyben a 
„magyar emigráns antifasiszták" 1919 és 1945 között megjelent írá-
saiból tett közzé válogatást. Munkásságának utolsó évtizedében ennek 
az emigrációs világnak a tudományos bemutatásán d o l g o z o t t . . . — 
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A cenzúra történet nagyon sok adatot, ismeretet ad a szocialista 
magyar irodalom történetéhez, s Markovits Györgyi tudatosan is 
törekedett a munkásosztály felszabadítását szolgáló írói-irodalmi 
tevékenység mind szélesebb körben történő ismertetésére. Az OSZK 
évkönyvei és az MTA Irodalomtörténeti Intézete Irodalom—Szo-
cializmus sorozatának kötetei őrzik e jellegű írásait. Részben az általa 
gyűjtött írásokból állította össze — Benjámin László és Illés László 
társaságában — az Amíg szívük dobog . . . c ímű válogatást a szocia-
lista magyar irodalom 1932 és 1944 közötti terméséből 1975-ben. 

A cenzúratörténeti kutatómunka eredményét összegező kötet 
áttekinthető, világos képet tár elénk. Az első részben megismerjük a 
baloldali gondolat megszületésének és terjesztése megakadályozásá-
nak érdekében született törvényeket, rendeleteket, valamint az ezek 
végrehajtását végzőket — bíráktól a politikai nyomozókig. A cen-
zori gyakorlatot kronológiai rendben tárja elénk a szerző. A korsza-
kolást a történelem diktálta: a fehérterror éveit a bethleni konszolidá-
ció követte, amit az antifasiszta küzdelem váltott fel, végül pedig a 
háború rémével szemben a nemzeti függetlenségi harcot kellett vál-
lalni. Az e lnyomó apparátus a változó helyzethez alkalmazta a maga 
törvényeit, s benne a cenzúrát, miként a vele szemben állók is más-
más módszerekkel harcoltak. A haladó erők helyzete és módszereik 
a cenzúra elleni harcban című, lezáró fejezet a cenzúrának az írók 
egzisztenciális helyzetére és alkotó tevékenységére gyakorolt hatá-
sáról szól, valamint arról, miként próbálták kijátszani, elterelni a 
cenzori figyelmet a lap- és könyvkiadás, továbbá a sajtóterjesztés 
területén. — Egy rövid, közbeiktatott fejezet az emigrációs kiadvá-
nyok magyarországi, cenzori fogadtatásáról számol be. — A tanul-
mányt kiegészítő névmutató és „a kötetben előforduló periodikus 
kiadványok jegyzéke" az olvasók számára nyújtanak segítséget a 
visszakeresésben; az 52 oldal képmelléklet pedig a dokumentumokból 
ad szemelvényeket. 

Az ellenforradalmi Magyarország társadalmi viszonyaival foglal-
kozó tudományos és publicisztikai írások, valamint visszaemléke-
zések többször egymásnak ellentmondó ítéleteket mondanak a rend-
szer jellegéről. Az eligazodásban jelentős szerepet játszhatnak a do-
kumentumok, a tényekhez ragaszkodó elemzések. Markovits Györ-
gyi — témájánál fogva is — a hatalom birtokosainak a társadalmi 
haladást szolgáló értelmiségiekhez való viszonyát tárja elénk. Ők a 
polgári és szocialista forradalom eszméinek a terjesztését lázításnak 
minősítették; ha ez társult a szervezkedésre való felhívással, akkor 
az állami és társadalmi rend elleni felforgató tevékenységként ítélték 
meg. N e m beszélve arról, ha a magyarországi társadalmi berendezke-
dés kizsákmányoló és osztályelnyomásra épülő jellegét szemléltették 
szóban vagy képben. A z ellenforradalmi hatalom államgépezete a 
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haladó irodalom ügyét belügyi-rendészeti ügyként kezelte, s nem iro-
dalompolitikaiként. Ennek következtében a korszak majd mindegyik 
progresszív és irodalmi értéket alkotó írója az üldözendők majd az 
elpusztítandók listáira került. „A cenzúra a legjobbakat sújtja" — 
írta le Nagy Lajos 1925-ben a Nyugat hasábjain. Az igaz tehetségek-
nek fiatalon szembe kellett nézniük az ítélő bírákkal. A cenzúratör-
ténet számon tartja a költők: Illyés Gyula, József Attila, Radnóti 
Miklós; a prózaírók: Kassák Lajos, Déry Tibor, Tersánszky Józsi 
Jenő; a drámaírók s rendezők: Pünkösti Andor, Zilahy Lajos, Hubay 
Miklós és még sok más magyar író kálváriáját — a művek betiltásán, 
lefoglalásán és elkobzásán kezdve, a rendőrségi, ügyészségi és bíró-
sági idézéseken keresztül a fogházakkal való megismerkedésig. Élet-
érzésükről műveik vallanak. „Éld e rossz világot / és mindig tudd, 
hogy mit kell tenned érte, / hogy más legyen" — fogalmazta meg 
Radnóti Miklós a mártírhalállal megpecsételt programot mindnyá-
juk nevében is. 

Markovits Györgyi életműve torzóban maradt, s várjuk az új cen-
zúratörténészt, aki a témát tovább tágítja. Fel kell tárni és meg kell 
mutatni, hogy milyen szociális és alkotói körülményeket kényszerí-
tett a cenzúra a két világháború közötti írókra. A megszületett művek 
témavilágában, stílusában és nyelvi megformálásában szintén nyoma 
található a csak e korszakra jellemző üldözöttségtudatnak, pszichó-
zisnak. Ennek felderítése szintén szaktudományi feladat. A jogtörté-
nettől várjuk a cenzúratörvények helyének kijelölését az ellenforra-
dalmi jogrendszer egészében. — Sajnálatos, hogy a Markovits 
Györgyi által megírtak nem kerültek bele teljes terjedelmükben a 
megjelent kötetbe. Az M T A Irodalomtudományi Intézete — a kiad-
vány gazdája — a Füzetek helyett az Irodalomtörténeti Könyvtár 
sorozatban adhatott volna helyet a hiánypótló tanulmánynak. A 
hazai tudományos irodalom gazdagodott volna a teljes monográ-
fiával. (Irodalomtörténeti Füzetek 111. 1985.) 

M . PÁSZTOR JÓZSEF 

DOMOKOS MÁTYÁS: ÁTKELÉS, ÁTTŰNÉS 

Domokos Mátyás kötetének egészét intellektuális feszültség és 
ezzel egyenértékű személyesség hatja át. Az intellektuális feszültség 
villódzása térben és időben való tájékozottságából, a későn indult 
kritikus felhalmozódott műveltségéből fakad, a személyesség abból a 
kritikusi alapállásból, mely feladatul jelöli, hogy legértőbb olvasóként 
beszéljen a konkrét műről, segítse a befogadást, s ne titkolja, de 


