
zelhető, hogy az új kérdések tisztázódása 
után már nem a hagyományosan elfogadott 
dátumok által határolt időszakaszban, s 
nem is szerzők szerinti felosztásban tár
gyaljuk a klasszikus századforduló irodal
mát. Ha ezek a változások bekövetkeznek 
hazai irodalomkutatásunkban, egy követ-

A címoldalon közölt három(féle) cím 
valójában három, egymással nehezen ösz-
szehozható tanulmányt sejtet: a Németh 
Lászlótól kölcsönzött megjelölés magatar
tásformákat, megítélt mentalitásokat, szi
gorúan fogalmazott kvázi-kijelentéseket 
sugall, ezt követi a tényszerű bejelentés, a 
Válasz első korszakáról lesz szó, ez sajtó
történeti (irodalom- és/vagy művelődés
történeti) értekezést ígér, majd a szerzői 
érdeklődés tárgyáról kapunk információ
kat. A bevezető szerint: „Elsősorban gon
dolati rokon- és ellenszenvek történeti 
dinamikája izgatott, különös tekintettel a 
szellemi élet helyzetére", ami viszont a 
körülményes fogalmazás ellenére akkép
pen lenne lefordítható: problémaorien
tált/problémaközpontú értekezés írására 
vállalkozott a szerzőnő, méghozzá a mai 
szellemi életet részben vagy nagy részben 
meghatározó mozgások, jelenségek értel
mezését elősegítendő. Ugyanakkor a há
rom tényező: elvek, frontok, nemzedékek 
keresztez(het)i(k) egymást, mivel par ex
cellence irodalmi alakulások megvilágítá
sához inkább a nemzedéki szempont érvé
nyesítése járulhat hozzá, igaz, mérsékelt 
sikerrel. Ám e szempont következetes 
végigvezetése szétfeszítheti a tárgyalás 

kező konferencián minden bizonnyal je
lentős eredményeket hoznak majd. A vál
tozások egyik gerjesztője, elindítója ez az 
alapvetően kérdő modal itású, nem egysé
ges, de többirányúsága miatt gondolkodás
ra késztető konferenciakötet. 

Thimár Attila 

kereteit, hiszen a Válasz nem elsősorban 
nemzedéki szerveződés volt, bizonyos 
„elvek", sőt „frontok" létesülése elősegí
tette kiadását, szerkesztését (más szem
pontból gátolta). Ugyanakkor 1934-ben 
Szerb Antal itt jelentette meg Az irodalmi 
élet új nemzedéke című írását, amely egy 
újfajta, antipozitivista, inkább szellemtör
téneti, bölcseletibb-szociológiaibb iroda
lomszemlélet igényének elfogadását céloz
za meg. Egy közel ötven főből álló baráti 
társaság előtt Halász Gábor, Mátrai László, 
Barta János, Honti János, Bartha Dénes, 
Komlós Aladár, Németh László (a Tanú
ban közölte két esszéjét), valamint Belo-
horszky Ferenc adott elő. Az előadók egy 
része publikált a Válaszban, másik része 
nem, egyébként is: meglehetősen eltérő 
tájékozódású szerzőkről van szó. A kötet
ben (ezzel szemben) az „elvek" és a 
„frontok" problémája nagyobb hangsúlyt 
kap, az idézetszem fejezetcímek is erre 
figyelmeztetnek, jóllehet nem törvénysze
rű, hogy az elvek frontokká fejlődjenek 
(?), torzuljanak (?). Annál is inkább, mert 
a szerzőnő a népi írók mozgalmáról beszél, 
elfogadni látszik azt, amit a Radnóti Sán
dorral készített interjú hangoztat a popu-
lizmusról, és felróni látszik a Válasz bizo-

SZÉCHENYI ÁGNES: „SZNOBOK ÉS PARASZTOK". VÁLASZ 1934-1938: 
ELVEK, FRONTOK, NEMZEDÉKEK 
Budapest, Argumentum Kiadó, [1997], 195 1. 

538 



nyos szerzőinek (?), a népi íróknak (?), a 
szociográfusoknak (?), külön-külön és 
összességükben, hogy nem szolgáltak mo
dernizációs stratégiával. A 13. lap szerint 
volt is, nem is efféle stratégia, a 75. lap 
szerint „felemás modernizációs elképze-
lés"-sel rendelkeztek (a kettő talán nem 
egészen ugyanaz), a 81. lapon: „lényegé
ben nem adtak" modernizációs stratégiát 
(tehát „nem lényegében" adtak?), a 99. 
lapon: „De a népi írók csoportjának nem 
volt programja egy olyan társadalomkuta
tás számára, amely valóságos politikai 
mozgalomhoz kapcsolódik". Széchenyi 
Ágnes nem irodalomtudományi/történeti 
mü megírását tűzte ki céljául, így nem 
bírálhatom azért, hogy a szűkebb értelem
ben vett irodalmi/esztétikai problémák 
kevés helyet foglalnak el kötetében, iro
dalmi elemzéssel jószerivel nem találko
zunk, ellenben az irodalmi élet tágabb 
kontextusát illető fejtegetések jócskán 
előfordulnak. Természetesen lehet az iro
dalmat, még a verseket is kordokumen
tumként bemutatni, csakhogy az más disz
ciplínába tartozik. Az „elvek", a „frontok" 
föltárásában a politikatörténet, jobb indu-
latúan szólva az eszmetörténet kompetens. 
Hogy mennyi joggal szerepel írók vagy 
szociográfusok értékelésében az új keletű 
„modernizációs stratégia" tájékozódási, 
minősítési tényezőként, talán vita tárgya 
lehet. Hogy ez a modernizációs stratégiá
nak nevezett, ám egy bizonyos ponton a 
futurológiával érintkező értékkritérium itt 
valamiféle meghatározó szempont (vagy 
vezérmotívum?), az ismétlés mintha iga
zolná. E „stratégiának" elmaradása vagy 
„felemás" volta nem egyszerűen hiányként, 
inkább hibaként, zavaró momentumként 
jelentkezik az értékelésben. S bár Széche
nyi Ágnes visszafogottságot és tárgyszerű

séget előlegez meg saját tárgyalásának, 
feltűnt számomra, mily gyakran osztogatja 
a rokonszenves-ellenszenves minősítése
ket. A 19. lapon: Németh László jelszavai 
rokonszenvesek. (Nem vagyok abban bi
zonyos, hogy Németh valaha is jelszavak
ban gondolkodott, jelszavakat szövegezett 
volna meg.) 108: „hiába beszélt igen logi
kusan és rokonszenvesen Féja Géza", 146: 
„Németh Ignotusra vonatkozó, a Nyugat 
értékeit elvitató passzusa azért is ellen
szenves..." Illyés egy passzusáról: „annak 
időzítése, kihívó felhangja, a »na most 
megmondom« irritál elsősorban", 138: 
Révai József tanulmánya nem „ellenszen
ves még tartalmilag" 1938-ban, 152: Kar
dos Pál „antipatikusan visszafölényeske
dik", 157: „az olvasóban is támad valami 
rossz érzés..." Az ilyen típusú, „ítélkező" 
és kevéssé értelmező jellegű fordulatok 
közé tartoznak az alábbi megjegyzések: 
„Németh László önéletrajzának nehezen 
menthető passzusai..." (12); „Kifogásunk 
- valljuk be - egy történetietlen gesztuson 
alapszik..." (54); „De ez inkább sugallat, 
mint értelmezés részünkről" (31) stb. 

Ezzel a sok idézettel az előadás és az 
értekezői magatartás egy jellegzetességét 
kívántam érzékeltetni. Előrebocsátva: nem 
azt kifogásolom, hogy a szerzőnö megfo
galmazásainak szubjektivitásával hangsú
lyozza és vállalja a maga értelmezői pozí
cióját, hanem inkább azt, hogy az idéze
tekből és az itt nem idézett szövegkörnye
zetből arra következtetek, szüntelenül 
ítélkezik, dicsér és megró - ahelyett, hogy 
elemezne, értelmezne, következtetéseit a 
tudományos szakma nyelvén adná elő. 
Mert hogy mi rokonszenves és mi ellen
szenves, az természetszerűleg kitetszik 
még a legszikárabb gondolatmenetből is. 
Az azonban erősen vitatható megoldásnak 
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látszik, hogy a szerző ezt minduntalan, 
manifeszt módon közli az olvasóval. 
Könnyen érheti az a vád, tárgya mindentu
dó „nagy elbeszélőjéének pózában tet
szeleg; azt a látszatot keltheti, mintha 
tévedhetetlen megítélője lenne annak, ami 
sokféleképpen látható, aminek éppen az a 
megkülönböztető tulajdonsága, hogy ér
telmezői aspektusokként változhat beso
rolása, minősítése, értékelése. Az ilyenfaj
ta, idézetekkel demonstrált modor kevésbé 
kedvez a tárggyal folytatott interakciónak, 
sokkal inkább ad helyet egy - talán túlzot
tan - érzelmi előadásnak. Amely azonban 
nemigen szokott a tudományos értekezés 
jellemzője lenni. 

Azért (is) foglalkoztam ennyit a könyv 
„külső" (?) formájával, mivel éppen az 
urbánus-népies vita elemzése igényel 
visszafogottságot, a lehetségességig való 
tárgyszerűséget, az érzékenységek kímélé
sét, empátiát, egyszóval higgadt mérlege
lést, az álláspontok kontextusban szemlélé
sét, s itt nem pusztán a magyar irodalmi
eszmetörténeti, hanem tágabb, kelet
közép-európai, sőt európai kontextusra 
egyként gondolok. Széchenyi Ágnes mun
kájának feltétlenül érdeme, hogy nem 
elégszik meg a szakirodalom közhelyeivel, 
nem fogadja el a megmerevedett nézeteket, 
ehelyett a primer szövegeket olvassa újra, 
idézi talán fölös bőséggel; azt azonban 
nem tudom elhallgatni, hogy szakirodalmi 
tájékozódása egyoldalúnak tetszik. A leg
fájóbb és (számomra) legbántóbb hiány: 
Grezsa Ferenc kitűnően dokumentált, 
filológiailag mintaszerű Németh László
kutatásainak mellőzése (Széchenyi Ágnes 
pusztán egyetlen Grezsa-tanulmányra hi
vatkozik, a Gaál Gábor-Németh László
viszonyt bemutató, rövidebb írásra). Félre
értés ne essék: nem azt vitatnám, hogy 

miért helyezkedik Radnóti Sándor állás
pontjára az úgynevezett magyar po
pulizmus kérdésében. Ehhez a szerzőnek 
joga van, bár a Radnótitól idézettek, ame
lyek egy interjú oldottabb előadásából, 
nem pedig az ennél bizonyára egzaktabb 
megfogalmazásokat igénylő értekezések
ből valók, nem bizonyosan mondtak vala
mi csalhatatlant: a populizmus ugyanis 
meghatározott nyugat-európai mozgalom
ra, irányra lefoglalt fogalom, a kelet
európai, a kelet-közép-európai (ki tudja, 
mennyire hasonló?) irányokként számon 
tartott ruralista, poporanista, „heimat-
kunst"-os, népi(es) tendenciák, mozgalmak 
(?) egybevetése a nyugati jelenségekkel 
még nem történt meg a kívánt mértékben. 
Amit azonban szóvá tennék: a Radnóti
típusú vagy a Vas István-önéletrajzban 
talált nézetek újramondása anélkül, hogy 
azokat a más irányú/célzatú, más modalitá
sul, más hangsúlyelosztásokkal élő írások
kal szembesítette volna a szerzönő. Ugyan
is amikor Széchenyi Ágnes történeti fo
lyamatba próbálja helyezni a Választ (?), 
netán az „elvek"-et meg a „frontok"-at, 
akkor fogalmazása elmosódottá válik, 
adatszerűségében pedig vitathatóvá. Az 
efféle mondatokkal több okból nem tudok 
mit kezdeni: „A 19. századon végigvonuló 
- Rousseau-tól eredő - parasztmítosz Ma
gyarországon hosszan, egészen 1945-ig 
megőrizte eredeti, másutt már korábban 
elhalványuló vonását, azt, hogy jogkiter
jesztő, plebejus jelleget hordozott, ami a 
magyar szépirodalom tematikáját is erősen 
formálta." Ha volt a 19. században Ma
gyarországon parasztmítosz (ugyan kik 
lennének megszerkesztői, megalkotói, nép
szerűsítői), nem A társadalmi szerződésről 
(első fordítója Kazinczy Ferenc volt!) szer
zőjétől származott. Ha A falu jegyzőjére, 
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esetleg Petőfi és Arany költészetére gondol 
vagy mindazok küzdelmére, akik jobbágy
felszabadításról, örökváltságról gondol
kodtak a reformkorban, akkor a mítosz 
mindenképpen rossz megjelölés. Konkrét 
politikai-gazdasági program mellett a nép
költészet fölfedezése, történetiségének 
elemzése, a nép- és műköltészet szintézise 
és így tovább jellemzi közírók-költők 
törekvéseit. Amennyiben viszont Ady 
Endre szimbolikáját szeretné megidézni 
(Dózsa György unokájától a magyar Uga
ron keresztül a paraszt Nyárig), megint 
csak kevéssé találó a fogalom. Tudniillik a 
parasztmítosz, hiszen a szimbólum aligha 
fordítható le, aligha „köznevesíthető" 
ennyire. A két világháború között az igazi 
földreform követelése megint csak nem 
vonható be irodalomnak és politikának 
efféleképpen egybeláttatott együttesébe. 
S amikor a Válasz „irodalomtörténeti" elő
deiről van szó (aztán kiderül, hogy még
sem irodalomtörténeti, csak irodalmi elő
dökről), akkor megint a „plebejus-de
mokrata irány" említödik. Egyetlen példát 
említ a szerzőnő: Zrínyi Miklóst, aki sem 
nem volt plebejus, sem nem volt demok
rata, nem is lehetett volna az, de termé
szetesen irodalmunk egyik legkiválóbb 
alakja. Hogy Berzsenyit nem szoktuk „re
formkori ódaköltő"-nek nevezni (51); hogy 
a következő részlet nem több szépelgő és 
esztétikailag nemigen nagy érzékenységről 
árulkodó közhelynél (57: „Szabó Lőrinc 
még nem tudhatta, hogy Németh regényei, 
drámái - később is gyakran - valójában 
zseniális tanulmányok. Ezt mi valljuk."); 
hogy a József Attila-i sursum corda emígy 
jelenik meg Széchenyi Ágnes szövegében 
(130): „az »emeljétek föl szívünket« ke
resztény-materialista szellemi és erkölcsi 
parancsa"; említödik pedig Vas Istvánnal 

kapcsolatban - számomra mind-mind azt 
látszik igazolni, hogy a szerzőnő nem 
teljesen ura (úrnője?) dicséretes szorga
lommal összegyűjtött anyagának, már csak 
azért sem, mert tendenciózusan szelektív a 
feldolgozott szakirodalom minősítésében. 
Vas István Levél egy szocialistához című 
írásának elemzését szakítja meg például 
egy nemigen elemző jellegű megjegyzés
sel: „Elfogulatlan, elemi érzékenység, em
pátia érződik Vas minden sorából" (130), 
ezzel szemben a 99. lapon azt állítja Né
meth Lászlóról, hogy „szociális érzékeny
sége műveiben erősen korlátozott". Mintha 
például a Bűn című regény meg sem szü
letett volna. 

Nem vonom kétségbe Széchenyi Ágnes 
jogát, hogy egy (általam ugyan kétes hite
lességűnek tartott) nézőpontból kísérelje 
meg az 1930-as évek magyar szellemi 
mozgalmainak, eszmebarikádjainak fölvá
zolását. De engedtessék meg nekem az, 
hogy föltegyem a kérdést: ha Vas István 
valóban tiszteletre méltó szellemi erőki
fejtése ilyen minősítést kap, akkor a nála 
jelentősebb gondolkodó Németh László 
kelet-európai tájékozódása miért pusztán 
úgy jelenik meg, mint a nyugati civilizáció 
alternatíváját fölvázoló, valójában nyugat
ellenes kísérlet? A magyar líratörténetben 
József Attila mellett kiemelkedően kezde
ményező Szabó Lőrincről írottak vajon 
miért nem hangsúlyozzák költőnk roppant 
jelentőségét (kiváltképpen Kabdebó Lóránt 
munkái nyomán)? Valóban Vas István 
lenne az 1930-as esztendők magyar szel
lemi életének ennyire meghatározó egyéni
sége? Az ő visszaemlékezéseit lehetne 
(kellene?) a minősítés legfőbb mércéjéül 
elfogadnunk? 

Ismétlem: nem vonom kétségbe Szé
chenyi Ágnes jogát, hogy ezt tegye, ám 
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előadása, könyve nem győzött meg arról, 
hogy ezt helyesen, a további kutatások 
számára inspiratív módon tette. Ha szem
besült volna például Grezsa Ferenc Né
meth László-kutatásaival, monográfiáival, 
akkor egy egészen más korkép bontakozott 
volna ki előtte, és legalábbis kételkedöbbé 
vált volna saját koncepciójával szemben. 
Talán nem lett volna nagyon nagy baj, ha 
kevésbé naiv módon kezelte volna a példás 
lelkiismeretességgel végigolvasott anyagot, 
és még saját előadására is határozottabban 
reflektált volna. A kételkedést hiányolom, 
a bizonytalanság bevallását is, s ezzel kap
csolatban azt, hogy a kötet során nem 
tudatosodik a szerzőnőben, hogy az általa 
tényeknek minősített kijelentések valójá
ban interpretációk; a „tények tények", állít
ja egy helyütt egy Illyés-idézet kommen
tárjáról írt levezetés végkövetkeztetésében, 
és ezzel eldöntöttnek, szinte megfellebbez
hetetlennek mutatkozik az, ami egy vitás, 
vitatható megítélés eredménye. Másutt mo-
ralizálásba, esztétikai vagy nemzetkarakte
rológiát elemző felfogások helyett kikö
vetkeztetett személyes tulajdonságok raj
zába fut ki a gondolatmenet, és eszmetör
ténet helyett statikus jellegű priváttörténet 
szerint értelmeződik egy álláspont. Németh 
Lászlónak valóban gondos elemzést igény
lő Nyugat- és Ignotus-bírálata aligha ma
gyarázható csak „elvakultság"-gal és „sze
mélyes féltékenység"-gel, jóllehet a Né-
meth-Babits-kapcsolatot beárnyékolta ket
tejük rossz viszonya. Nem kevéssé szeren
csés megfogalmazást teszek szóvá, hanem 
a dolgozat egészére rávetülő szemléletet 
vitatok: írói életrajzokból, ún. „valóságos" 
életmozzanatokból problematikus művek
re, regényekre, versekre, esszékre vonat
kozó, teljes értékűnek tartott következteté
seket levonni. Nemigen vitatható, hogy 

írói-értekezői magatartásokra hatással lehet 
két író jó vagy rossz viszonya, főleg a 
kritikai hangnemet befolyásolhatja az egy 
„front"-ba sorolódás. Mindebből azonban 
aligha lehet produktívan magyarázni esz
tétikai/irodalmi álláspontot, mellőzve a ha
gyománytörténésben elfoglalt helyet, a ha
gy ományértelmezést meghatározó, nagyon 
kevéssé közvetlenül (ön)életrajzi mozza
natokat. Ha egy értekezés valóban eszme
történeti mozgások bemutatását vállalja, 
akkor még az igazán nem korszerű Taine-
hez sem árt tanácsért fordulnia: „Ha az 
írást csak önmagában vizsgáljuk, rossz 
úton járunk. Egyszerűen szobatudósként 
közeledünk a dolgokhoz, és könyvtári illú
ziókat táplálunk." Ennél azonban tovább 
kell lépnünk, elképzelhető például, hogy 
Gadamer felé. A „dialogikus tapasztalat" 
irányába, hiszen ez „nem korlátozódik az 
érvek és ellenérvek szférájára, amelynek 
cseréjében és egyezségében látszólag ki
merül minden vita értelme. Sokkal inkább: 
miként az említett tapasztalatok mutatják, 
még valami egyéb is van itt, a más-lét 
lehetősége úgyszólván, amely túl van min
den közösségre kifutó egyezésen." 

Nem folytatnám hiányérzetem indoklá
sát, inkább akképpen összegezném az 
olvasás során fölmerült kétségeimet, hogy 
módszertanilag tisztázatlannak, elméletileg 
bizonytalannak látom a kötetet. A krono
logikus előadás helyébe a problémakörök 
szerinti csoportosítás kerül, a fejezetek 
élén álló idézetek és kvázi-idézetek eleve a 
vállalt metaforikusságot jelzik, amely 
nemigen segíti a fogalmi gondolkodást. 
Ugyanakkor az egyébként joggal kiemelt 
problémák összeérnek, nem egyszer átfe
dik egymást, így a viszonylag csekélyebb 
terjedelmű kötetben zavaróak az ismétlé
sek, mivel egy és ugyanazon jelenségre 
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nem különféle oldalról vagy szemszögből 
vetül fény. Nem kevésbé zavaró kifejezet
ten irodalmi/esztétikai mozzanatok felol
dódása személyes megnyilatkozásokban; a 
tizenöt esztendős Weöres egy levelét 
kommentálva nemcsak azt írja le a szerző-
nő, hogy „íme, Weöres teljes fegyverzet
ben", hanem ezt is: „Ha nem lett volna 
olyan törékeny, élete végéig kisfiús hangja 
nem lett volna vékonyan, magasan remegő, 
mondhatnánk róla, hogy a fehér, nyers 
márványtömb, amelyben a kortársak és az 
elődök a tökéletes szobrot látják." Kér
dem: miféle információkkal szolgál ez a 
mondat költőnk verseiről, életművéről, 
fordításairól, távol-keleti érdeklődéséről? 
Elismerem, hogy egy Válasz-kismonográ-
fia tartalmazhatja fél évtized szinte vala
mennyi problémáját, a földkérdéstől a „zsi
dókérdéséig, az asszimiláció, az identitá
sok vitájától az író és a hatalom lehetséges 
összeműködésének esélyeiig, a nemzedéki 
irodalom igényének jelentkezésétől egy 
más típusú irodalmi/eszmei tájékozódás 
változataiig, Németh, Illyés, Veres, Sárkö
zi, Vas, Hamvas és mások pályaszakaszá
nak elemzéséig. Nehezen vagy sehogy sem 
közös nevezőre hozható jelenségek elren
dezését vállalhatja egy teljességre törekvő 
Válasz-értelmezés. Nyilvánvaló azonban 
számomra az, hogy ebben a terjedelemben 
ez reménytelen vállalkozás volna. Akkor 
viszont - s evvel kísérletezik Széchenyi 
Ágnes - csupán a leglényegesebbnek mi-
nősülő-minősíthető kérdések kiemelésére 
lehet törekedni, azt érzékeltetni: a folyó
iratban melyek voltak a legfontosabb moz
zanatok, ezeket miképpen mutatta be 
egyik-másik szerző. Széchenyi Ágnes 
elutasította a célszerűbbnek és egysze
rűbbnek tetsző sajtótörténeti megoldást, 
amely a keletkezés, a szerkesztés, a ter

jesztés stb. adatain keresztül mutathatta 
volna be a folyóiratban jelentkező tenden
ciákat, azok megvitatását, esetleg vissz
hangját. Módszertani választását önmagá
ban nem vitatom, azt azonban legalábbis 
problematikusnak látom, hogy valójában 
egyetlen fölvetett problémát sem fejt ki 
alaposan, a fejezeteken belül a csillaggal 
elválasztott részek inkább töredékes esz
mefutamokként hatnak. Érdemes volna 
„statisztikailag" fölmérni, a könyvnek hány 
százaléka idézet. Ez egyfelől tanulságos, 
bizonyító erővel bír, a primer forrásokat 
helyezi az előtérbe. Másfelől azonban 
(olykor) az értelmezést helyettesíti, mivel 
az idézetet leírás követi, nem pedig magya
rázat vagy pedig általam jelzett ítélkezés. 
Éppen ez utóbbi bizonytalanít el egy ke
véssé engem: vajon jellemző idézeteket 
hoz-e a szerzőnő? Vajon idézési módja 
nem az elkerülhetetlennél erőteljesebben 
tendenciózus? Vajon a Válasz egyes szer
zőinek bemutatásában nem mutatkozik-e 
aránytalanság? Nem tettem volna föl eze
ket a kérdéseket, ha módszertanilag-
elméletileg (számomra) megnyugtatóbb, 
kiegyensúlyozottabb értekezéssel volna 
dolgom, ha a szerzőnőt a Vas István iránt 
táplált (minden bizonnyal jogos) személyes 
rokonszenv nem késztette volna arra, hogy 
a lehetségesnél részrehajlóbb legyen. Ta
lán Hamvas Béla részvétele is megérde
melt volna egy bekezdést (annál is inkább, 
mivel Sárközihez írt levelei az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában föllel-
hetők), Szerb Antal írásairól is szívesen 
olvastam volna valamiféle összegző gon
dolatsort. Nem utolsósorban azért, mert az 
általam említett „nemzedéki" cikkén kívül 
más kritikáiban is markánsan artikulálódik 
az akadémiai-egyetemi irodalomszemlé
lettől eltérő felfogás; például 1937-ben Két 
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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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