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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 
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tudatosítsa, hogy a műértés: teljesítmény. Ezért is olvashatók — a 
szerző implicit intencióinak megfelelően — a tanulmányok, esszék, 
kritikák egy szuverén személyiség független megnyilatkozásaiként. E 
szuverenitás lényegi megjelenési formája a kötet nyelve, mely már a 
kritikus indulásakor — ha hinni lehet a baráti emlékezetnek — vitát 
váltott ki: körmondatait „fűszeres levegőjű"-nek éppúgy tartották, 
mint erőltetettnek. 

Nyilván annak a ténynek is van nyelvi következménye, hogy a 
kritikusi gyakorlatban Domokos mindenféle koherens esztétikát elu-
tasít, mert csak így tudja megvalósítani a műből kiinduló kritikát, 
azt a gyakorlatot, mely „az adott mű életlátásait bontja ki és artiku-
lálja a fogalmak nyelvén". Domokosnak mondatszerkesztése — 
különösen indulatos írásaiban — hordoz valamit Pázmány stílusából, 
vívmánynak azonban a fogalmakat képszerűen megjelenítő megoldá-
sok tarthatók. 

Domokos minden írásában tiltakozik a klán-szellem, a szekértá-
borok harca ellen, szubjektív elkötelezettségét, személyes vonzalmait 
azonban nem titkolja. Erre következtetni nemcsak választásaiból és 
tapintatos hallgatásaiból, hanem explicit vallomásaiból, zárójeles 
önreflexióiból és legkevésbé sem tapintatos vitáiból, pamfletszerű 
írásaiból lehet. 

Vonzódásainak és választásainak egyértelmű alapmotívuma a nor-
matív esztétikáktól független minőség, de a civil sugallatok létezésé-
nek elismerésével az is nyilvánvaló: e civil sugallatoktól való lehetsé-
ges függetlenség az optimális cél. „ A művek támasztotta konkrét 
élmény megidézésével és kifejezésével birkózva" D o m o k o s Mátyás 
világos választ ad arra a kérdésre, hogy melyek azok a kategóriák, 
melyek nem garantálhatják egy mű értékét. Éppen mert elemi jognak 
tartja művész számára a kísérletezés jogát, a kísérlet önértékét tagadja. 
Kritikusi gyakorlata ott tér el sokakétól, hogy a kísérletnek tekinthető 
alkotásokat is minősíti, természetesen a szuverén kritikus minden-
kori tévedését is vállalva. Hasonlóképpen nem önérték Domokos 
számára az őszinteség sem, mert a művészetet öntörvényűnek, jogo-
san és helyesen kizárólag a művészek kezében levőnek tudja, s így 
a művészi őszinteség a művészet lényegéből következik. Az őszinteség 
hiánya a műalkotásban elemi hiány, s így már nem tárgya Domokos 
vizsgálódásainak. 

A tehetséget és a kiművelt szellemet alapvetőnek gondolva Domokos 
azt tartja a műalkotás kritériumának, ha az ábrázolt tárgy a szaba-
tosság pontos függvényében fogalmazódik meg, s mert a tematika 
sem ad önmagában esztétikai igazolást, a műből annak is ki kell 
derülnie, hogy írójából milyen emocionális és értelmi reakciókat vált 
ki az ábrázolt valóság. Az ábrázolás mikéntje újfent nem értékkate-
gória, ezt az új avantgárd törekvésekkel való vita és egyetértés épp-
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úgy igazolja, mint a magyar költői hagyományt folytatókat illető 
elismerések és elmarasztalások. Lényegében ezt a gondolatot tükrözi a 
kötet tematikus elrendezése is: a szerkezet kiemelt helyén az Úja-
vantgarde c. fejezettel, melynek bíráló megjegyzései attól óvnak 
(1983—86 között!), amit Hans Magnus Enzensberger 1968-ban jelen-
tett ki: a neoavantgarde szerepe, hogy „leplezze a politikai regresz-
sziót". 

A kritikusi szerepkörnél többet is, mást is vállal D o m o k o s Mátyás. 
Kötetének mintegy felét tanulmányok, esszék teszik ki, s szerzőjük 
lelkének kalandjait olyan nevek jelzik, mint Bibóé, Illyésé, Németh 
Lászlóé, Babitsé. A — nemcsak e kötetben — centrális szerepű Illyés 
testesíti meg azt az írói, költői ideált, akiről szólva pragmatista 
módon érvényesített esztétikai törvények nélkül is kirajzolódik Domo-
kos művészi ideálja. Hiszen Illyés életművében — mert személyében 
is — integrálódik a magyar költői hagyomány az európai avantgárd 
legjobb hagyományaival. Illyés tehát (valamiképpen) a teljességet 
jelenti Domokosnak, azt a szerzőt, akinek történeti-történelmi érdek-
lődése is azért modellértékű, mert a történelem és lét viszonyát kutat-
va a történetiség lényegét ragadja meg művészi fokon. A remekmű 
ebben az összefüggésben szociális tett is, és éppen Illyés-remekmű volt 
képes meggyőzni például Babitsot az osztálykérdés létezéséről (In: 
Domokos , 232. o.). Ebben az összefüggésben ismeri el a politikában 
lényegében avatatlan művész politikai súlyát, ahol a babitsi norma 
alapján az íróembernek erkölcsi kötelessége a humánum nevében az 
igazságot kimondani. E szólás, e kimondás hitelességét a független-
ség, súlyát, jelentőségét a színvonal adja. 

D o m o k o s Mátyás nemcsak kritikusként, esszé- és tanulmányíró-
ként is elemez. Néhány Illyés vers elemzése alapján nem mondható 
meg pontosan, hogy a monográfiában mennyire lesz meggyőző: 
Illyés nemcsak az avantgárd törekvések és klasszikus honi költő-
hagyomány, de a babitsi hagyomány folytatója is abban az értelem-
ben, hogy a költészettel a létet értelmezi. Maga D o m o k o s fogalmazza 
meg ezzel kapcsolatban, hogy már kialakult megállapítások hatály-
talanításáról nincs szó, mégis a „Felelet"-től induló elemzés azt lát-
szik igazolni, hogy a szerző számára azért Illyés a legkedvesebb, mert 
életműve hordozza Domokos értékrendjének három fix pontját, az 
európaiság, a magyarság lényegi jegyei mellett — most még nem tudni 
biztosan, azzal egyenrangúan-e — „a létezés nagy kérdéseit magába 
sűrítő jegyeket. 

E három elem jelzi legpontosabban Domokos Mátyás irodalomról 
való gondolkodásának irányát, s főként az utóbbi, hogy e pontokról 
nekirugaszkodva szükségszerűen vitába, ellentétbe kerül a marxista 
művészetértelmezéssel, ha az szektáns, dogmatikus, voluntarista mó-
don nyilvánul meg. Az irodalompolitika így jellemezhető szakaszá-
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ban Domokos nem vállal nyílt vitát, a Szépirodalmi Könyvkiadó 
szerkesztőjeként tevékenykedik. Az irodalomban való tájékozódás 
fölkészülés esztendeiben a személyes sors találkozásokat adott, a 
találkozások, kapcsolatok, a személyes vonzódások és tudatos vá-
lasztások alapján mikrokörnyezetté szilárdultak. Ez a mikrokör-
nyezet minden egyén számára közvetít tájékozódási pontokat is: így 
az Eötvös Kollégium közvetítette az európaiság és magyarság minő-
ségelvét, a Válasz köre fölerősíthette a népi írók mozgalmának iroda-
lomból eredő hatását, s nem utolsósorban azt a társadalom iránti 
érdeklődést, mely még az egyetemi évekből eredően Bibó István gon-
dolataihoz vezeti Domokost . Mindezek föltérképezhető szellemi tájai 
az Átkelés, áttünés alapján. Domokos szellemi kalandozásaiban 
nincsenek látványos fordulatok, s akit az ifjú rokonszenve kitüntetett, 
azt a felnőtt irodalmár állandó figyelméből következően a mindenkori 
teljes életmű fényében mutatta be. Ezzel az értő szeretettel beszél 
Gyergyai Albertről, Keresztury Dezsőről. Magyarság- és nemzettuda-
tuk, erkölcsi autonómiájuk irodalomfelfogásukban mutat túl vágy 
kívülre az irodalmon. 

D o m o k o s Mátyás rendelkezik azokkal a képességekkel, melyekkel 
megmozdítja olvasóját, kíváncsiságot ébreszt, vitára, továbbolva-
sásra, újraolvasásra vagy egyszerűn csak olvasásra serkent. Szinte 
valamennyi írása tartalmaz olyan utalást, zárójeles megjegyzést, 
amely az ötvenes évekre vonatkozik. E megjegyzések a gúny fokoza-
tain szólnak, s nincs ok megkérdőjelezni annak a keserűségnek jogos-
ságát, mely ebben a hangnemben fejeződik ki. Nem D o m o k o s tehet 
róla, hogy konjunkturális tünetnek látszik, mint egykor a zsdanovi 
terminológia. De miként ma sem a konjunktúra következménye a 
hibás irodalompolitikáról szólni, úgy az inkriminált évek sem a 
konjunktúralovagok évei voltak kizárólag. 

Azt Domokos Mátyás sem tagadja, hogy a második világháború 
után az apokaliptikus pesszimizmus mellett, azzal együtt létezett a 
kozmikus eufória is, az értelmiségben — egymást gyengítve — mind-
kettő. A geopolitikai helyzet sokak számára már a fordulat éve előtt 
a szocializmus kihívását jelentette, a történelemmel való mozdulás 
szándékát. A magyar értelmiség legjobbjainak egy része ezzel a réali-
tással egy időben élte meg — Ortega, Spengler vagy Bergyajev láto-
másai alapján — a tömegek lázadásának lehetőségét. A tömegek 
pedig feltehetően egyikben sem osztoztak, nem a léthez, csak a léte-
zéshez volt közük. A fordulat éve után a politika deklaráltan ezt a 
léthez való viszonyt akarta létrehozni: gazdaságot, politikát, iroda-
lompolitikát és új, szocialista irodalmat: értük és velük. A „velük" 
lehetőségét a centralizáció kizárta, de a politika végrehajtói — 
mindenekelőtt a párttagság — joggal hihette, hogy „értük".'- A 
demokráciát számon kérni a diktatúrán történetietlennek látszik. 
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Az irodalompolitika az olvasók (a nép, a dolgozók) vélt (vagy 
valódi) érdekeit szolgálta, s az irodalomnak kizárólag és direkt mó-
don a tanítás és propaganda eszközeként való kezelése mögött az 
etikai racionalizmus motívuma is fellelhető. Modelláló, direkten ha-
tó szerepet tulajdonítottak az irodalomnak, s ez nemcsak a támoga-
tott, hanem a tiltott művek esetében is így volt. „Aki a szegények 
és elnyomottak útját követi, az nem tévedhet el az eszmék hegy-völ-
gyeiben sem" — írta Illyés 1938-ban (Magyarok, Naplójegyzetek, 
szept.), de a szegények mellett másoknak is vannak artikulálható 
érdekeik. Emberi jogoknak nevezhetők tömören ezek az érdekek, s 
háttérbe szorulásuk nemcsak a diktatórikus politika következménye, 
hanem a klasszikus osztálytagozódásra épülő ideológiáé is. 

Ideológia és politikai gyakorlat mellett meg kell nevezni — mint 
irodalmi életet is befolyásoló elemet — a mindenkori hatalmi harco-
kat is. Domokos nemzedékének jövőképében gyújtó hatású realitás 
volt a háború után „az ódon, vad vármegyeház"-ra csapó láng képe, 
de nem tudatosult a szerző vallomása szerint, hogy „múltunk mind 
össze van torlódva", s mások számára az tűnt realitásnak, hogy „a 
munkásság a sötét gyárra szegzi az ember vörös csillagát". 

Domokos íróként, költőként szóló indulata rokonszenves a Leltár-
hiány alapján is, nem rokonszenves azonban, ahogyan az amorális 
hatalmi gyakorlattal összemossa a politikailag hibásat, ahogyan az 
amorális embert azonosítja a marxistával. Ez utóbbiak javára tesz 
ugyan engedményt, amikor azt írja, hogy napjainkban „a marxista 
esztétikai szemlélet" némelyeknél „a kritikai egyéniség természetes 
gondolkodásmódjának" tűnik (In: Domokos , 129. o.), de legalább 
ez a gesztus azokról szólva is elvárható, akik az ötvenes évek óta 
következetesen képviselték marxista esztétikai álláspontjukat, s 
minőség iránti érzéküket minimálisan azzal igazolták, hogy a szer-
vilizmusnak nem adtak zöld utat a tehetség fedezete nélkül. A fel-
fedezések kockázatát szintén nem kellene az „ötvenes évek" kalapba 
söpörni, mint ahogyan a mai tévedések sem a „törzsasztal-sugalla-
tok" eredményei kizárólag. Azzal egyet lehet érteni, hogy valódi 
irodalmi közegben kisebb a tévedések kockázata. A Leltárhiányból 
vita nélkül elfogadható mindaz, amit az értékrombolásról és -vesz-
tésről ír D o m o k o s Mátyás, de nemzedékének valamennyi tragédiája 
benne van abban, ahogy az ideológiából következő individualizmus-
és autonómiaellenességet azonosítja az értékellenességgel. Ez az indu-
latszülte látásmód teszi lehetetlenné, hogy meglássa a másik oldal 
tragédiáit, s teszi érzéketlenné arra a tényre, hogy az ötvenes évek 
értelmiségének egy része azért azonosult annak értékrendjével, mert 
társadalmi és szociális helyzetéből következően más koherens érték-
rendet nem ismert, nem ismerhetett. S a diktatúra ideológiájából 
következően lettek elhallgattatottak mindazok, akiket D o m o k o s a 
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Leltárhiányban megemlít. A hiánylista cáfolhatatlan, az okok differen-
ciáltabbak a leírtaknál. 

Az elnémíttatás „közös nevezőjé"-re került írók, költők erkölcsi 
és szellemi magatartása nagyon különböző. Találomra néhány illuszt-
ráció: Török Sándor: „volt bennem egy kis odamenekülés a gyerek-
irodalomba" (Kritika 84/2.); Weöres Sándor: „nem hinném, hogy 
lenne olyan témakör, amit a költészet ne vállalhatna"; „Nagy Lajos 
szorongásos, üldöztetési mániával megvert ember volt" (Zelk, Kriti-
ka; 86/12);Lengyel Balázs: „a szellemi kizárólagosság-igény a népi 
írók mozgalmábn is előfordult" (Kortárs, 87/4.); Mándy: „zsenge 
marxizmusát mindenki ezzel a lappal szemben (Újhold) gyakorolta" 
(Kortárs 86/3); Szabó Magda: „s . . . nem őrzöm, mint kitüntetést, 
a bántást" . . . „folytattam az írást a kizárólagos hallgatás alatt 
is" (Kortárs 84/2); Kálnoky László: „a fordítás akadályozott a versí-
rásban" (Kortárs 84/8). Egyik idézet sem cáfolja D o m o k o s állításait, 
hogy pótolhatatlan veszteség érte irodalmunkat, történetében nem 
először. A mennyiségi hasonlítást azonban alaptalanul végzi el a 
szerző: irodalmunk egyik veszteséges korszakáról sem mondhatjuk 
felelősséggel, hogy ott, akkor kisebb érték veszett el. A centralizáció 
hatásfoka volt nagyobb, de Szabó Magdával lehet egyetérteni, aki 
az idézett helyen azt is mondta: „az ötvenes évek fojtó levegője 
kötelező volt és kollektív". Bár igaz, hogy az egyik oldalon az önhibá-
jukon kívül elhallgattatott íróáldozatok voltak, az nem valószínű, 
hogy a másikon pedig csak az értékellenes, minőségre süket „álom-
bakók" álltak. Akik az irodalompolitikát végrehajtották, nemcsak 
önmagukért taktikáztak. Gondolhatták esetleg azt, amit Pándi Pál 
1980-ban így fogalmazott meg József Attiláról szólva: „Meggyőződé-
sem, hogy ha valami a költészetben, művészetben klasszikus szinten 
jelenik meg, az a valóságban van vagy lehet. Olyasmi nem jelenhet 
meg klasszikus szinten a költészetben, ami nem lehet: olyan igen, 
ami nincs még, de a lehet dinamikája benne kell legyen . . ." (In: „A 
lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd". ELTE, 1980. 342. o.) 

CSERHALMI ZSUZSA 

LENGYEL BALÁZS: 
EGY MAGATARTÁS TÖRTÉNETE 

ESSZÉK 

Lengyel Balázs negyedik esszékötete, noha nem válogatott gyűj-
temény, nem évfordulós tisztelgés szerzője előtt, több okból is összeg-
zésnek hat és e kritikusi pálya átgondolására késztet. Először is: 
itt van a cím, Egy magatartás története, amely mindjárt visszatekin-


