
vers-gyűjtemény címmel Horváth János 
Magyar versek könyve második kiadásáról, 
valamint Makkai László Új magyar költők 
II. kötetéről számol be. Igen udvariasan, de 
igen határozottan írja le: „Nem kellett 
volna őriznie költőket, akiket nem »romlott 
korízlés« vetett el, hanem egyszerűen az 
ízlés és a kor." (Itt Szász Károly, Lévay 
József, Tóth Kálmán túlzott szerepelteté
sére céloz Szerb.) A Makkai-antológiáról 
mintha a személyes érintettségtől vezet
tetve írna: „Ebben a kötetben, azt hiszem, 
egy rossz vers sincs." 1938-ban Rédey 
Tivadar nemzeti színházi történetét azért 
méltatja, mivel „az irodalomtörténeti 
szempont nem nyomja el a színészet
történeti szempontot", illetőleg Rédey 
„nem hanyagolja el a színház anyagi törté
netét sem, és ezáltal sokszor igen tanulsá
gos képet kapunk a kor irodalomszo
ciológiai viszonyairól is". Ezzel a pél
dámmal egyben arra is célozni szerettem 
volna, hogy az alcímben jelölt „nemze-

Ebben a kötetében a szerző azt a munkát 
folytatja, amelyet a Hiánylista című tanul
mányában kezdett el, és más, hasonló cél
zatú írásaiban folytatott: a szocialista (kom
munista) kultúrpolitika, a „nem létező cen
zúra" működésének nyomán képződő fehér 
foltok felderítését a magyar irodalom térké
pén, illetve e működés mechanizmusának a 
vizsgálatát egyes művek és alkotók eseté
ben. A könyv címének metaforájával: „le
letmentést". „Könyvem, szándéka szerint, 
nemcsak tanúvallomás, de bizonyos érte
lemben leletmentés is. A lelet »a földből 

dékek" bemutatása miképpen lehetett vol
na termékenyebb, irodalom- és mentali-
tástörténetileg talán gyümölcsözőbb. 

Még jó néhány bekezdéshez tettem ki 
példányomban ceruzás kérdőjeleimet, fő
leg ott, ahol első olvasásra nem tudtam 
elválasztani az idézett szerzőtől vett „tar
talmi" kivonatot Széchenyi Ágnes előadá
sától. Egészében azonban nem tartom 
haszontalannak a kötet megjelenését. S bár 
egyáltalában nem osztom a könyv hátsó 
borítóján közölt véleményeket, amelyek a 
könyv vélt (?), valóságos (?) erényeire mu
tatnak rá, elismerem a szerzőnő tárgya 
iránt érzett elkötelezettségét, szorgalmát. 
Ám nem tagadom, jóval több ellenérzéssel, 
mint egyetértéssel olvastam a müvet. 
Mindazonáltal bízom abban, hogy a szá
momra sok erősen vitatható megállapítás 
ellenére tisztázó vitákhoz vezet majd 
Széchenyi Ágnes kismonográfiájának re
cepciója. 

Fried István 

előkerült, tudományos vizsgálatra érdemes, 
régi tárgy, maradvány«, a mentés pedig 
»ezeknek a maradványoknak a szakszerű, 
gondos feltárásával egyértelmű.« Nekem 
sincs más célom ezekkel a történetekkel: azt 
szeretném csupán, hogy a romló emlékezet 
és az elveszett/eltűnt/eltüntetett dokumen
tumok miatt ne menjen végképp veszendőbe 
mindaz, ami nem is olyan régen még a sze
münk láttára történt, és írók, művek sorsát 
alakította." (14.) 

A Domokos szerkesztői múltjából merí
tett „leletek", a kötet írásai azt beszélik el, 

DOMOKOS MÁTYÁS: LELETMENTÉS. KÖNYVEK SORSA 
A „NEMLÉTEZŐ" CENZÚRA KORÁBAN 1948-1989 
Budapest, Osiris Kiadó, 1996, 249 1. (Osiris Könyvtár: Irodalomelmélet). 
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hogyan jelenhettek, illetve nem jelenhettek 
meg az irodalmi művek Magyarországon az 
1989 előtti évtizedekben. Személyes vissza
emlékezések, esszéisztikus betétek és idézett 
szövegek, dokumentumok egymás mellé 
helyezésével alakítja ki a szerző azt az ele
gyes formát, melynek keretében a „leletet" 
megmutatja az olvasónak. A kötet több 
darabja rádiós beszélgetés alapján készült, a 
párbeszédes forma azonban hasonló műfaji 
elemeket ötvöz, mint a szerzői szöveg, 
hiszen itt is visszaemlékező jellegű törté
netmesélés, esszé és dokumentum kevere
dik. A korabeli folyóiratokban megjelent 
kritikákon kívül Domokos számos, nyom
tatásban soha meg nem jelent szöveget is 
felidéz: lektori jelentéseket, feljegyzéseket, 
beszámolókat, a kiadói és kultúrpolitikai 
gépezet termékeit. A dokumentumok közlé
sének módja erősen vitatható. Domokos 
egyes esetekben névvel, más esetekben név 
nélkül közli a szövegeket, sőt az is előfor
dul, hogy körülírja a szerző személyét, de 
nem nevezi meg. Ez az eljárás akkor sem 
fogadható el, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
egyes írások különböző céllal készültek - az 
utólagos szerkesztés egységesíthette volna a 
szövegközlés módját. 

Ugyancsak vitathatók azok az előfölte
vések is, melyek meghatározzák a szerző 
történetszemléletét, a vizsgált korhoz való 
viszonyát - s így a leletmentés módját is. Az 
1945 óta eltelt évtizedeket Domokos szinte 
teljesen homogén egységként kezeli, nem 
látva lényeges különbséget a „kemény" és a 
„puha" diktatúra módszerei között. Sőt, 
bizonyos tekintetben - így éppen az iroda
lompolitikai viszonyok történeti közelítését 
illetően - az 1989 óta eltelt évtizedet is a 
korábbi történelmi korszak folytatásaként 
értékeli. Hosszabban idéznék a kötet elő
szavából: „S most, amikor az irodalom 

intézményrendszerének a működését végre 
szabadon és korlátozás nélkül kutatni le
hetne, irodalomtörténet-írásunk valahogy 
nem mutat túl nagy hajlandóságot művé
szeti életünk közelmúltjának a »feltárásá
ra«, átvilágítására, (Előkelő rokonáról, a 
marxista ideológiai génbankból mestersé
ges megtermékenyítés útján létrehozott 
irodalomtudományról nem is beszélve.) 
Pedig a múltat az irodalomtudománynak is 
be kellene végre vallania, már amennyiben 
a magyar irodalom máig érő közelmúltjá
nak az igazi történetét is kutatási területé
nek tekinti. (Ami azért - per definitionem 
- elvárható volna tőle.) De hát ennek nincs 
jele; amerre nyúlunk, csak a múlt - elisme
rem: többé-kevésbé kényszerű - meghami
sításának a testes és vaskos, többkötetes és 
még több kötetes dokumentumaiba ütkö
zünk változatlanul." (15.) 

Hogy Domokos pontosan mit is ért „iro-
dalomtudomány"-on, azt most ne firtassuk. 
Egyértelmű viszont az, hogy az általa iro
dalomtudományként meghatározott disz
ciplínát a marxista hagyomány egyenes 
folytatójának tekinti. Logikusnak látszik 
tehát az a feltételezés, hogy ennek az „iro
dalomtudománynak" nem áll érdekében, 
hogy „átvilágítsa", leleplezze saját magát, 
hogy az irodalomtörténet térképén eltün
tesse a fehér foltokat. A tényfeltáró, lelet
mentő szerző pozíciója és beszédmódja 
tehát polemikus és gyakran támadó. Elhi
vatottnak érzi magát a vállalt feladat el
végzésére, ám mintha a munkát bizonyos 
erők (személyek? elméletek? intézmé
nyek?) ellenében volna kénytelen végezni. 
Ebből a pozícióból következik a szövegek 
sajátos retorikája, érzelmi túlfűtöttsége, a 
szenvedélyes, olykor indulatos beszédmód, 
amely Domokos régebbi szövegeire nem 
voltjellemző. 
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Domokos másik előföltevése a korszak 
szereplőire vonatkozik. Az irodalmi életet 
alapvetően kétpólusú szerkezetként, fekete
fehérben látja: a szereplők egyértelműen jók 
vagy rosszak. Egyik oldalon a Hatalom és a 
Hivatalosság képviselői (Pártközpont, Kia
dói Főigazgatóság és a Domokos által kö
vetkezetesen az MSZMP KB lapjának 
aposztrofált Kritika című folyóirat, amely 
persze csak nem hivatalosan volt az, hiva
talosan nem) - a másikon pedig a Hatalom
nak kiszolgáltatott alkotók, irodalmárok, 
írók, kiadói szerkesztők. Ez a leegyszerűsí
tett séma is folyamatosnak, máig érőnek 
látszik Domokos felfogásában: ma is vannak 
jók és rosszak, a rosszak azonban nem poli
tikai, hanem irodalomtudományi köntösben 
jelennek meg. 

A helyzet - véleményem szerint - ponto
san az ellenkező képlettel írható le: a folya
matosság nem a merev szembenállásban, a 
kétpólusú irodalmi közeg fikciójában ra
gadható meg. Sokkal inkább a két szféra 
közötti taktikai játszmák történetében, ame
lyekkel az irodalom és az alkotók számára 
aktuálisan kimért játékteret próbálták a 
résztvevők szélesíteni, illetve szűkíteni. 
A játszmák természetében, jellegében és 
kimenetelében természetesen nem kevés 
különbség mutatkozik az ötvenes, a hatva
nas és a hetvenes évek összehasonlításakor 
(pontos korszakhatárok természetesen nem 
vonhatók). A leglátványosabb az 1989-es 
korszakhatár, amely a belső és külső cenzú
ra teljes megszűnését hozta magával. Az 
egyes történeti korszakok közti különbség 
különösen azon a területen mutatkozik meg 
markánsan, ahol a kötet vizsgálódásai is 
mozognak: a művek keletkezéstörténetéhez 
való utólagos viszonyulás, a művek sorsát 
befolyásoló és meghatározó adminisztratív
ideologikus környezet megítélése, a történeti 

(tényszerű) igazság feltárása tekintetében. 
Ez az önfeltáró, korrekciós folyamat ugyan
is véleményem szerint már a hatvanas évek
ben megkezdődött, mindig az adott hatalmi, 
politikai korlátok függvényében, illetve a 
föntebb említett játszmák eredményekép
pen. A „nem létező" cenzúra és a politikai 
hatalom által irányított adminisztratív appa
rátus az irodalomkritika lehetőségeit éppúgy 
megszabta, mint a szépirodalomét. Nyilván
való, hogy ez a hatalom az irodalomtörténet 
és az irodalomtudomány szféráiban is érvé
nyesítette vétójogát, illetve korlátozásait, 
ami a publikációs lehetőségeket illeti. Talán 
azt sem lenne szabad elfelejteni, hogy pél
dául a strukturalizmust, amely a hatvanas és 
hetvenes évek uralkodó irodalomtudományi 
irányzata volt, igencsak bűnös, ideológiailag 
kártékony jelenségként kezelte az MSZMP 
KB mellett működő munkaközösség és a 
marxista szellemiségű kritika. Bizonyára 
meg lehetne írni az ekkor megjelent struktu
ralista tanulmánykötetek történetét, csatolva 
a lektori jelentéseket és feljegyzéseket, 
avagy egyes, ilyen szellemben alkotó iro
dalomtudósok kálváriájának történetét. Mint 
ahogyan nem minden tanulság nélkül való a 
„Spenót", azaz a sokkötetes és még több 
kötetes akadémiai irodalomtörténet hosszú 
és rögös útja sem, mely a megjelenésig 
vezetett. (SZÖRÉNYI László, Magyar iro
dalomtörténet a Magyar Népköztársaság 
irodalomtörténete helyett, Eletünk, 1992/10, 
1047-1052.) 

És ami a jelent illeti: valóban senki sem 
folytat leletmentést az irodalomtörténészek, 
a történészek közül? Ha elfogadjuk is a 
véleményt, hogy lehetne több ilyen irányú 
kutatás és publikáció, a meglévő eredmé
nyek, tényfeltáró kötetek mellett szó nélkül 
elmenni - elfogadhatatlan és érthetetlen 
magatartás. Nem volna ildomos STAN-
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DEISKY Éva Az írók és a hatalom 1956-
1963 című kötetére hivatkozni (Bp., 1956-
os Intézet, 1996), hiszen az is 1996-ban 
látott napvilágot, s így Domokos legfeljebb 
annak folyóiratbeli előzményeit ismerhette a 
Leletmentés írásának idején. Azonban már 
ezek az előmunkálatok s Standeisky más 
kötetei - így az írószövetség 1956-os jegy
zőkönyveinek kiadása {írók lázadása: 
1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek, ki
ad., bev., jegyz. STANDEISKY Éva, Bp., 
MTA Irodalomtudományi Intézete, 1990) 
- is jelezték, hogy a szerző rendszeres, 
alapos tudományos tényfeltáró munkát vé
gez az adott korszak irodalompolitikájára, 
irodalmi életére vonatkozóan. (Mellesleg: 
éppen Standeisky munkássága szolgáltat ta
nulságos és pregnáns példát a tényfeltáró 
munka folyamatosságára, horizontjának szé
lesedésére és változásaira, hiszen már 1987-
ben megjelent munkája is egy korábbi kor
szak vizsgálatára vállalkozott, természetesen 
az adott kor lehetőségein belül: STANDE
ISKY Éva, A Magyar Kommunista Párt 
irodalompolitikája 1944-1948, Bp., Kos
suth Kiadó, 1987.) Nehezen magyarázható 
továbbá, miért tekinti Domokos nem létező
nek az írók pórázon című kötetet, amely a 
Kiadói Főigazgatóság irataiból ad válogatást 
az 1961 és az 1970 közti időszakból {írók 
pórázon: A Kiadói Főigazgatóság iratai
ból 1961-1970 - Dokumentumválogatás, 
kiad., szerk., jegyz. TÓTH Gyula, vál. 
VERES András, Bp., MTA Irodalomtudo
mányi Intézete, 1992). Annál kevésbé 
érthető, hogy Domokos figyelmét elkerülte 
a vaskos kötet, mert számos, itt elsőként 
megjelent szöveg, illetve annak egyes 
részletei Domokosnál is feltűnnek. Termé
szetesen elképzelhető, hogy Domokos más 
forrásból ismerte és közölte ezeket a do
kumentumokat, a korábbi megjelenésre, 

közlésre azonban ez esetben is illett volna 
utalni. 

E recenzió keretein belül természetesen 
nem vállalkozhatom arra, hogy csak megkö
zelítőleg is teljes áttekintést adjak arról a 
leletmentő tevékenységről, amely az utóbbi 
évtizedben - s ahogyan fentebb jeleztem, 
már ezt megelőzően is - folyt, Domokos 
állítását cáfolandó. Csak utalni szeretnék 
arra, hogy az irodalomtörténész Szörényi 
László már 1985-ben közzétette a klassziku
sok meghamisítására vonatkozó „delfinoló-
giai" kutatásainak első eredményeit (SZÖRÉ
NYI László, Szöveggondozás magyar mód
ra: Delfinológiai vázlat, Alföld, 1985/10, 
63-72). Számos szép író, illetve publicista 
közölte - a legkülönbözőbb formákban - a 
hatalomra, a cenzúrára vonatkozó emlékeit, 
élményeit és dokumentumait. Kiragadott 
példák a hosszú névsorból: Esterházy Péter, 
Nádas Péter, Eörsi István. 

Közelebbről nézve a kötet egyes írásait, a 
„könyvek sorsát" bemutató esszéket, az 
olvasó benyomása még inkább az, hogy a 
szerző elfogultan kezeli az irodalomtörténet 
tényeit. A kötet egyik legérdekesebb írása 
Jékely Zoltán Álom című, soha meg nem 
jelent verskötetének történetét beszéli el. 
A keletkezéstörténet jól dokumentált, sok
oldalú bemutatása, a belőle kirajzolódó 
Jékely-portré s nem utolsósorban a híressé 
vált sírversek felidézése, melyeket Domokos 
nyilván joggal kapcsol össze a „temetőköl
tészet" terminussal - mindez nemcsak a 
Jékely-filológiát gazdagítja, hanem fontos 
kortörténeti adalékokkal is szolgál. Nem 
hallgatható el azonban, hogy „a magyar 
irodalom változatos szenvedéstörténetének" 
írása már korábban megkezdődött. Az Alom 
című kötetről a sokat szidott „Spenót" is 
tud. (Tegyük hozzá: a kötet még a hetvenes 
években íródott, s megjelenése épp a hivatal 
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packázásai, a fentebb jelzett adminisztratív 
akadályok miatt csúszott át a nyolcvanas 
évekre.) A Jékely-portréban a következőket 
olvashatjuk: „Jékely Zoltán ezekben az 
években sűrű magányban élt, általában az 
íróasztal számára dolgozott. A dogmatikus 
irodalompolitika őt is kirekesztette az iro
dalmi életből, 1948-ban megakadályozták 
Álom című, már kinyomtatott versesköteté
nek megjelenését, csupán műfordítóként 
dolgozhatott. A Nyugat harmadik nemzedé
kéhez, költőihez hasonlóan ő is csak az 
ötvenes évek második felében kaphatott 
nyilvánosságot" (A magyar irodalom törté
nete 1945-1975, II / l , A költészet, szerk. 
BÉLÁDI Miklós, Bp., Akadémiai Kiadó, 
1986, 367). Az elhallgatás körülményei itt 
persze nincsenek kézirattári feljegyzésekkel 
dokumentálva - lévén ezek az idő tájt hoz
záférhetetlenek. Az alkotók elhallgattatását, 
az egyes müvek elkésett megjelenését azon
ban - mint életrajzi tényt és keletkezéstörté
neti adalékot - az akadémiai irodalomtörté
net számtalan esetben közli az olvasóval. 
Sőt a korábban méltatlanul elhallgatott 
írókkal és művekkel - a korábbi mellőzést 
ellensúlyozandó - kitüntetett terjedelemben 
foglalkozik. 

Mint ahogyan például Kodolányi Boldog 
békeidők című regényével is, melyet Domo
kos „ismeretlen remekműnek" nevez, amelyet 
a „hatósági művészetpolitikai törekvés zárt ki 
a köztudatból. Mert ha már megszületésüket 
megakadályozni nem is tudta, mindent elkö
vetett, hogy legalább a kulturális propagan
dából való kirekesztéssel, vagyis az elhallga
tással ítéljen halálra műveket és művészeket." 
„Jellemző - írja Domokos - hogy a három
kötetes Akadémiai Irodalmi Lexikon még a 
címét sem említi a regénynek" (45). 

Amennyiben Domokos az Új magyar 
irodalmi lexikont érti e cím alatt, az állítás 

téves. Érdemes lett volna elolvasni a szócik
ket, amelyben ez a mondat áll: „Pécsváradi 
emlékei színezik át a Boldog békeidőket"'. 
A lexikoncikk terjedelme hosszabb elemzést 
természetesen nem tesz lehetővé. A kény
szerű hallgatás körülményeit azonban még a 
szűkös terjedelemben is érzékelteti a lexi
koncikk szerzője: „1949-1955 között írásai 
nem jelentek meg. 1950-56-ban nehéz 
anyagi körülmények között, Balatonaka-
rattyán élt, számos regényét ott írta." (Új 
magyar irodalmi lexikon, szerk. PÉTER 
László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1994, II, 
1069.) 

Annál hosszabb és részletesebb az aka
démiai irodalomtörténet méltatása. Maga a 
Kodolányi-portré is igen terjedelmes - 1945 
utáni munkásságát mintegy húsz (nagy) 
oldalon át tárgyalja. Külön fejezetet szentel 
(Önéletírás, társadalmi regény, korrajz: két 
társadalmi regény címmel) a Boldog béke
időknek, s rendkívül elismerően, empatikus 
érzékenységgel elemzi Kodolányi másik 
Önéletrajzi regényével együtt (A magyar 
irodalom története 1945-1975, III/l, 
A próza, szerk. BÉLÁDI Miklós, RÓNAY 
László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1990, 420-
423). A remekmű tehát mégsem nevezhető 
teljesen ismeretlennek - a „múlt meghami-
sítója"-ként aposztrofált „Spenót" szerzői és 
szerkesztői ez esetben legalábbis megtették, 
ami rajtuk múlt. 

És persze más irodalomtörténészek, mo
nográfiaszerzők, filológusok is. Mint példá
ul Berda József monográfusa, Vargha Kál
mán. Berda esetében két verseskötet há
nyatott sorsáról számol be Domokos: az 
1954-ben koncipiálódott Derű ragyogjon 
című, 1955-ben megjelent kötet és az Ostor 
és Olajág viszontagságairól. A történet 
egyes részletei, mozzanatai már 1982-ben 
megjelentek Vargha Kálmán monográfiájá-
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ban. A szerző részletesen ismerteti a költő 
kálváriáját, ösztöndíjának megvonásától az 
Élj és énekelj című kötet megjelenéséig 
(VARGHA Kálmán, Berda József, Bp., 
Szépirodalmi Kiadó, 1982, 216-232). 

Domokos Szabó Pál esetében is fontos 
életrajzi tények elhallgatását kéri számon az 
irodalomtörténet-íráson. Idézi is a Magyar 
életrajzi lexikon szócikkét, amelyből való
ban fontos tények hiányoznak. Az ÚMIL 
viszont nem hallgat az író szovjet fogságá
ról: „1944-ben Budapestre költözött. 1945 
februárjában a szovjetek letartóztatták, ápri
lisban szabadult, hazatért Biharugrára." Az 
olvasónak tehát mégsem kell feltétlenül 
Szabó Pál terjedelmes életrajzi visszaemlé
kezéseinek apró mozaikjaiból összerakni az 
„igazabb" életrajzot - elég, ha felüti az 
ÚMIL-t (III, 1877). Az igencsak vitatható 
értékű Szépülő szegénység című regény 
késedelmes megjelenéséről pedig az aka
démiai irodalomtörténet is említést tesz. 
Mint ahogyan Szász Imre Gyertek este 
kilencre című értelmiségi közérzetregényét 
is a kényszerű megkésettség kontextusában 
elemzi (A magyar irodalom története 
1945-1975, III/2, A próza és a dráma, 
szerk. BÉLÁDI Miklós, RÓNAY László, Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1990, 940). 

Domokos leegyszerűsítő szemlélete, 
mellyel a korszak irodalmi életét politikai
ideológiai szinten kétpólusúnak látja, olykor 
elemző jellegű fejtegetéseiben is megnyil
vánul. Weöres Sándor Tűzkút című köteté
nek kozmikus történelmi vízióit a történe
lem konkrét ideológiai, politikai kategóriái
nak szűkös karámjába terelni - nem látszik 
szerencsés megközelítésnek. A Domokos 
által felidézett versek ugyanis egyszerűen 
más szinten vannak, mint a szocializmus, a 
diktatúra vagy a kispolgáriság politikai, tár
sadalmi formációi, jóllehet nyilván az ezek

kel összefüggő történelmi tapasztalatok is 
belejátszottak a költő történelemről való 
gondolkodásába. Domokos beszélgetőtársa, 
Parancs János egyébként érdekes adalékokat 
közöl a kötet francia nyelvű kiadásának 
körülményeiről. Az eset arra is példa lehet, 
hogy még az olyan, mindenfajta politikán és 
ideológián vitathatatlanul kívül és felül álló, 
szuverén alkotó is, mint Weöres Sándor, 
olykor belemenni kényszerült a hatalom 
által diktált taktikai játszmákba, hiszen -
megegyezve persze a párizsi kiadóval -
tiltakozott a párizsi „kalózkiadás" ellen. 

A Tűzkút recepciója Domokos számára 
példaként szolgál az irodalmi közélet és 
értékrend folyamatosságára, arra, hogy a 
hivatalos kritika értékrendje és szempontjai 
nem változtak az évtizedek során. 1945-ben 
Weörest a magyar reakciónak nevezte „az 
Eszme egyik vezérképviselöje", 1975-ben 
pedig a Kritikában tanulmány jelent meg 
róla, melynek szerzője megjósolta, hogy 
Weöres Sándor költészetének hajója el fog 
süllyedni. (A név nélkül idézett cikket 
egyébként Szilágyi Ákos írta.) Talán telje
sebb és árnyaltabb lenne a kép, ha csak 
néhány szóval, de azt is jelezte volna Do
mokos, hogy az elemző, meglehet, téves 
koncepciót kifejtő, de nem hatalmi szóval 
denunciáló cikk után több vitacikk is meg
jelent, ellenvéleményeket hangoztatva (töb
bek között: TALLÁR Ferenc, Párbeszéd 
Weöres Sándor költészetéről, Kritika, 
1976/1, 10; RADNÓTI Sándor, Az elméleti 
kritika Szilágyi Ákos fényében, Kritika, 
1976/5, 21; ALFÖLDY Jenő, Süllyed-e 
Weöres Sándor hajója?, Élet és Irodalom, 
1975. október 11.). Igaz, a vitában az utolsó 
szót a mindenható szerkesztő mondta ki, 
megmutatva a helyes irányt, ahogyan ez 
abban az időben, különösen a Kritikában, 
szinte kötelező volt. Mégsem tagadható, 
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hogy az ötvenes évek egyszólamúságát itt 
már a többszólamú, a különböző nézeteknek 
helyet adó kritikai élet váltja fel. 

Az Illyésről szóló fejezet még akkor is 
hiányérzetet, illetve ellenérzést kelt, ha nem 
a hatvanas és hetvenes évek további fejle
ményeinek ismeretében tekintünk az 1956 
utáni, Illyés számára valóban nehéz eszten
dőkre. Ez időben a költő valóban kegy
vesztett volt, írásait valóban nem közölték. 
Az a tény azonban, hogy Kállai Gyula 
mocskolódására egyenesen Kádárhoz fordul 
elégtételért, számomra nem elsősorban azt 
jelzi, hogy „fagypontig lehűlt a viszony" a 
hatalom és Illyés között, hanem azt, hogy 
Illyés e lehűlt viszony ellenére is bízik Ká
dárban, és szükségesnek tartja, hogy a ha
talom előtt tisztázza magát a névtelen leve
lezés vádja alól. Naplójegyzeteiből is tud
ható, hogy később igencsak megenyhült a 
viszonya a hatalommal. Illyés, akárcsak 
Németh László, a Kádár-kor konszolidáci
ójának, a hatalom és az értelmiség közötti 
kompromisszumoknak aktív, cselekvő ré
szese volt - a leghívebben ezt mindkette
jüknek az Aczél házaspárral való szoros 
barátsága példázza. S később Kádárral is 
szorosabb kapcsolatba került, aki a napló
jegyzetekben mint pozitív figura jelenik 
meg. Vajon ez a későbbi Illyés - a naponta 
Aczéllal konverzáló, országos ügyeket tár
gyaló, a Kádár házaspárral vacsorázó Illyés 
melyik oldalon állt? Beilleszthető-e egyál
talán Domokos kétpólusú sémájába? Nyil
vánvaló, hogy nem. Morális alapon ítéletet 

mondani persze nem lehetséges az örökké 
fennmaradni látszó rendszer jobbításának 
hitével cselekvő és kompromisszumokat 
kötő Illyésről és a többiekről. Az irodalom
történésznek nyilván nem is ez a dolga. 

De talán az sem, hogy elfelejtett, ponto
sabban teljes joggal elfelejtett, középszerű 
és annál is gyengébb művekről derítse ki, 
hogy miért csak megszületésük után egy
két évvel jelentek meg. Mert érdekes, 
informatív lehet a mű előtörténete, könyv
vé válásának története az olyan alkotó 
esetében, mint mondjuk Weöres - ám 
kevéssé érdekfeszítő, ha a már említett 
Szabó Pál senki által nem olvasott regénye 
a tárgy. Az a gyanúm, hogy voltaképpen 
minden mű esetében ugyanúgy működött a 
rendszer, legfeljebb a lektori jelentéseket 
és feljegyzéseket írók neve változott, leg
feljebb olykor másfél, olykor három, oly
kor tíz éven át kerengett a könyv a politi
kai apparátus bürokratikus útvesztőiben. 

Domokos az esetlegesen egymás mellé 
kerülő, egyedi példák felsorakoztatásával 
bizonyítja a bevezetőben felvázolt koncep
cióját. Célja, ahogyan ez stílusából is kitű
nik, inkább az érzelmi hatáskeltés, mint a 
történeti, filológiai tényanyag elfogulatlan 
közrebocsátása. Némi szelekció s egy 
átfogó, a számtalan, sokféle adalékot hatá
rozottabb koncepcióba rendező szempont
rendszer talán javára vált volna a szerző 
leletmentő tevékenységének. 

Erdődy Edit 
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