
Л. IVASCSENKO: 

AZ IRODALOM KEPISËGEKEK PROBLÉMÁJA 

Az irodalom népiségének kérdése a szovjet irodalomtudomány egyik leg-
bonyolultabb és legfontosabb problémája. Az említett probléma hatalmas elmé-
leti jelentősége abban rejlik, hogy megoldása jelentős mértékben segítségünkre 
van abban, hogy először is, mélyebbre behatoljunk az irodalom fejlődéstörté-
netének törvényszerűségeibe, másodszor, fel tárjuk, mik a legmélyebb szociális 
gyökerei annak, ami a különféle országok és népek irodalmában tehetségre 
vall, ami benne igazságos, esztétikailag tökéletes és remek. Csak a marxista-
leninista elmélettel felvértezett szovjet irodalomnak áll módjában, hogy való-
ban tudományosan megvilágítsa a múlt irodalmának és művészetének jelen-
ségeit, hogy helyesen megvilágítsa történelmi értelmüket, dokumentációs és 
esztétikai értéküket, e fogalmak teljes objektív értelmében. 

A marxizmus klasszikusainak nézetei, amelyeket a néppel, a társadalom-
történeti haladásban betöltött szerepével kapcsolatban vallottak, igen komoly, 
valóban alapvető jelentőséggel bírnak az irodalom népi jellegével összefüggő 
probléma felvetése és megoldása szempontjából. A SzK(b)P története (Rövid 
tanfolyam) a következőképpen foglalta össze a szovjet történettudomány fő fel-
adatát : „ . . . a történettudomány, ha igazi tudomány akar lenni, nem vezetheti 
többé vissza a társadalmi fejlődés történetét a királyok és hadvezérek, a .hódí-
tók' és .leigázók' tetteire, hanem elsősorban az anyagi javak termelőinek tör-
ténetével, a dolgozó tömegek történetével, a népek történetével kell foglal-
koznia''. (A Szovjetunió Kommunista [bolsevik] Párt jának története. Rövid 
tanfolyam. 5. kiad. Szikra, 1950. 150. old.) 

Ennek a tételnek a szovjet irodalomtudomány szempontjából is igen mély 
értelme van. Irodalomtudományunknak, amikor azt tűzi ki feladatául, hogy 
igazi törvényszerűségeiben tanulmányozza az irodalom fejlődésének történetét, 
mindig szem előtt kell tartania azt a fontos marxista tételt, amelynek értel-
mében a társadalomtörténet „a dolgozó tömegek története, a népek története". 

A polgári irodalomtudomány soha nem vetette és nem ís vethette fel 
komolyan, érdemben, az irodalom népi jellegének, népiségének kérdését. A pol-
gári irodalomtudomány legnagyobb baja az volt és ma is az, hogy a társa-
dalmi és irodalmi problémákkal kapcsolatos nézeteiben abból indul ki, hogy 
a történelmi folyamatban, a kultúra és a civilizáció fejlődésében az egyéniség-
nek van döntő szerepe. Tudjuk, hogy a polgári humanizmus teljes program-
jában mindig döntő helyet foglalt el a „tömeg" felett álló „szuverén egyéniség" 
problémája. 

Sztálin elvtárs „Anarchizmus vagy szocializmus?" c. kitűnő munkájában 
kifejtette, hogy mi a legfőbb különbség azok között az elvek között, amelyeken 
egyrészt az anarchizmus — a marxizmussal ellenségesen szembenálló áram-
lat —, és másrészt a szocializmus épül, s ezzel kapcsolatban a következőket 
í r ta : „Az anarchizmus sarkköve — az egyéniség, amelynek felszabadítása véle-
ményük szerint a tömeg, a közösség felszabadításának legfőbb feltétele. Az 
anarchizmus véleménye szerint a tömeg felszabadítása lehetetlen mindaddig, 
amíg nem szabadul fel az egyéniség, s ezért jelszava: .Mindent az egyéni-
ségért.' A marxizmus sarkköve viszont a tömeg, amelynek felszabadítása 
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véleménye ezerint, az egyéniség felszabadításának legfőbb feltétele. Vagyis, 
a marxizmus véleménye szerint, az egyéniség felszabadítása lehetetlen mind-
addig, amíg nem szabadult fel a tömeg, s ezért jelszava: ,Mindent a 
tömegért.' (Sztálin Művei. 1. köt. Szikra, 1949. 311. old.) 

Az anarchizmusnak, a tudományos szocializmussal ellenségesen szemben-
'álló más ideológiai áramlatokkal együtt, fordított elképzelései vannak azokról 
a feltételekről, amelyek elősegítik az egyéniség és a tömeg felszabadulását és 
fejlődését. A marxizmustól távol álló áramlatok mind az egyéniséget tekintik 
a társadalmi haladás sarkkövének, nem pedig a tömeget, a népet. Világos, hogy 
a polgári irodalomkutatók az irodalom jelenségeinek magyarázatában is rabjai 
a polgári politikusok, szociológusok, filozófusok osztályelőítéleteinek, e egyik-
másik társadalmi jelenség fő tényezőjeként mindig a tömegtől független, a 
tömeg fölé emelt „szuverén egyéniséget" állítják oda. 

A polgári tudomány a zseniális természet vagy a műyészi lángelme tulaj-
donképpen megmagyarázhatatlan sajátosságaiban látja azt a fő és döntő erőt, 
amely az író alkotásának előfeltételéül szolgál; az író egy vagy más jellem-
vonásainak, „életmódja" egy vagy más sajátosságainak kombinációjában látja 
az író alkotási sajátszerűsége megmagyarázásának a nyitját . „A szellemi alko-
tások gyökerét nem kizárólag az észben kell keresnünk. Az ember maga teljes 
egészében vesz ré9zt létrehozásukban; hajlamai, nevelése és élete, múl t ja és 
jelene, szenvedélyei és tehetségei, erényei és bűnei, lelkületének és cseleke-
deteinek minden része nyomot hagy mindazon, amit csak gondol és ír. Hogy 
Balzacot megérthessük és méltányolhassuk, ismernünk kell kedélyvilágát és 
életét. E kettőből nyerték regényei táplálékukat, ezek mint megannyi éltető 
ütőér, adtak színt és meleget annak a beteges, ritka és pompás virágnak, ame-
lyet a következőkben bonckés alá veszünk." (Taine Balzac-tanulmányának 
bevezetése; magyarul az Olcsó Könyvtárban.) 

Vagy itt van például egy tipikus vélemény Flaubertről: „Flaubert azáltal 
lett nagy művész, hogy nem riadt vissza eemilyen nehézségtől... azon volt, 
hogy plasztikusan és harmonikusan dolgozza fel anyagát, s közben igen nagy 
gondot fordított a formára. A modern regény virtuózja lett, mert arra kész-
tette magát, hogy csak igazi szellemi mozgásokat ábrázoljon, kerülve a költői 
kifejezésmód minden effektusát. . ." stb. (G. Brandes, Moderne Geister.) 

Ha meg akarjuk tudni, hogy mi volt az oka Byron költészete lázongó 
irányzatának, (arról értesülünk, hogy a költő az angol f a j sajátosságainak 
köszönheti „azt az őrült megvetést, amit a közvéleménnyel szemben érzett", 
mert „a felháborodásnak ez az ösztöne benne van a fa jban; töméntelen szen-
vedély háborog benne, amelyeket az e szenvedélyeket tápláló éghajlat ébresz-
tett . . . ' ' (H. Taine, Essais de cr i t i jue . . . ) „A szellem komor hangulata", amely 
a f a j természetében gyökeredzik, volt az oka annak a mizantrópiának és 
ördögi büszkeségnek, amely a költő -egyéniségében és alkotásában tapasztal-
ható. 

A polgári irodalomtudomány igen szép számmal agyalt ki legendákat 
kiváló, vagy kevésbbé ismert írók alkotásaival kapcsolatban. Ez igen törvény-
szerű jelenség. Marx és Engels a „Német ideológiában" a következőket írta 
a kapitalista termelési módra jellemző fő vonások egyikéről: „A művészi 
tehetség kizárólagos összpontosulása az egyes egyénben és annak ezzel össze-
függő elnyomása a nagy tömegben a munkamegosztás következménye" (Lásd 
Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. Szikra, 1950. 33. old.) A társadalmi 
termelés eszközeinek összpontosulása kevésszámú tulajdonos kezében a kapita-
lista társadalomban vállvetve halad annak a művészi tehetségnek összpontosu-
lásával, amely néhány egyéniség osztályrésze lett. Egyesek (és nem sokak) 
szakmája lesz a művészi fantázia területe, esztétikai értékek termelése, amely 
olykor egyik-másik egyéniségnél igen magas fejlődési fokot ér el; mások 
(a tömegek) szakmája a mechanikus munka lesz. A manufaktúra, í r j a Marx 
a „Tőkében", „abnormálissá1 korcsosítja a munkást, mert részletügyességét 
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melegházszerűen érleli s a, termelőösztönök és hajlamok egész világát nyomja, 
el, mint ahogy a La Plata államokban az egész állatot levágják, hogy bőrét 
és faggyújá t megszerezzék..." (Marx: A tőke. I. köt. Szikra, 1949: 389. old.) 

A tehetség egyéni eredetének, az önmagában jelentős tehetségnek elme-
lete, az az elmélet, hogy a tehetség csak az egyén lelki alkatának, vagy leg-
jobb eeetben, a környezet jellegének köszönhető, elhomályosítja a kapitalista 
társadalomban végbemenő szellemi termelés jellegét, annak a termelésnek jel-
legét, amelynek a lap ja a szellemi és a fizikai munka teljes különválásának 
törvényszerűsége, a tömegek szellemi elszegényedésének és néhány egyéniség 
szellemi magasztalásának törvényszerűsége.' 

így tehát egészen általános formában azt a következtetést vonhatnék le, 
hogy a kapitalizmusban az írók — a művészi értékek termelői — létezése a nép-
nek köszönhető, vagyis „az anyagi javak termelőinek'', akiknek nincsen lehető-
ségük arra, hogy kifejlesszék művészi haj lamaikat és tehetségüket, a szelle-
mileg megrabolt népnek. „A munka kettéválasztása a nép legyilkolása'1 — idézi 
Marx „Tőkéjében" egyik közgazdász véleményét. 

Ezek a tények, amelyek a magántulajdonon és a kizsákmányoláson alapuló 
társadalomnak magával a természetével függnek össze, rendkívül bonyolulttá 
teezik az irodalom népi jellegének problémáját, igen megnehezítik az író, az 
író alkotása és a néptömegek reális alapokon nyugvó kapcsolatának meg-
értését. 

De volt-e a valóságban ilyen reális alapokon nyugvó kapcsolat az író 
és a nép között? Helyesen járunk-e el, amikor felvetjük a kérdést, hogy népi 
jellegű-e az az irodalom, amely nagyobbára nem függ össze a néppel és gyak-
ran csak az uralkodó osztályok életének ábrázolására szorítkozik? Persze a z 
irodalom magyarázatának mind elvont formális, mind vulgáris szociológiai 
módszere tagadó választ ad ezekre a kérdésekre. 

Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkáit, amelyek a harcos alkotó marxiz-
mus dokumentumai voltak, a szovjet irodalomtudomány teljes joggal tekint-
heti a valóban tudományos, vagyis marxista, irodalommagyarázat nyit jának. 
Irodalomtudományunk rendkívül fontos, alapvető következtetéseket vonhat le 
Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkáinak tanulmányozásából. Sztálin elvtárs 
ellenállhatatlan meggyőzőerővel bebizonyította, milyen távol állnak a marxiz-
mustól Marrnak és tanítványainak nézetei, akik ragaszkodtak a nyelv osztály-
eredetéről szóló tételükhöz, és megmagyarázta, hogy „ a nyelv ,osztályjelle-
géről' szóló tétel hibás, nem-marxista tétel". (Sztálin: Marxizmus és nyelvtudo-
mány. A nyelvtudomány néhány kérdéséhez. Szikra, 1950. 20. old.) A nyelv 
létezése szorosan összefügg a társadalom létezésével, minthogy ebben a t á r -
sadalomban az érintkezés eszköze. Az egész társadalom résztvesz a nyelv meg-
teremtésében. „Ezért a nyelvet és fejlődési törvényeit csak abban az esetben 
lehet megérteni, ha a legszorosabb kapcsolatban tanulmányozzuk a társadalom 
történetével, — annak a népnek történetével, amelyé a tanulmányozott nyelv 
és amely ennek a nyelvnek alkotója és hordozója.'' (Sztálin: Marxizmus és 
nyelvtudomány. 21. old.) 

Az „anyagi javak termelői" az emberiség osztályelőtörténetének külön-
böző korszakaiban és ma a kapitalizmus országaiban a társadalom óriási több-
ségét alkotják. Változhatott és változott is a „nép", a „dolgozó tömeg" fogal-
mának politikai és osztálytartalma. De változatlan marad és minden század-
ban megvolt az a helyzet, hogy a nép alkotta a társadalom elnyomott, kizsák-
mányolt részét; a társadalom szakadatlan anyagi létének biztosítása te l jes 
egészében a népre hárult , a társadalmi termelés örökös szakadatlan folytonos-
ságát a nép valósította meg örökös erőfeszítéseivel. 

A probléma lényege abban rejlik, hogy az irodalom történetét olyan 
jelenségnek kell tekinteni, amelyet bonyolult formában „az anyagi javak ter-
melőinek törénete" határoz meg. „A művészet a népé" — mutatott rá Lenin. 
Azt mondotta: „Az sem fontos, hogy mit ad a művészet a lakosság milliókat 
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számláló egész tömegéből néhány száznak vagy akár néhány ezernek. A mű-
vészet a népé, legmélyebb gyökereit a szóles dolgozó tömegek sűrűjébe kell 
bocsátania. Ezek előtt a tömegek előtt kell érthetőnek és kedvesnek lennie. 
Ezeknek a tömegeknek érzéseit, gondolkodását és aka ra t á t kell összefognia, 
őket kell felemelnie. Bennük kell a művészt felébresztenie és kifejlesztenie." 
{Klara Zetkin Leninről. Lásd. Lenin Az irodalomról. Szikra, 1950. 226. old.) 

Ez Lenin szemében az igazi művészetnek, a „nagy dolgozó tömegek" 
művészetének eszménye. Leninnek ez a ki tűnő tétele egyszersmind vezető kri-
térium az irodalom népisége problémájának felvetésénél és megoldásánál. 

Milyen mértékben tudtak megfelelni ennek a magas lenini kr i tér iumnak 
azok a művészi értékek, amelyeket a kizsákmányoló, osztályokra tagozódó 
társadalomban alkotó írómesterek teremtettek? Melyek ezek közül az értékek 
közül azok, amelyek megtar t ják esztétikai és történelmi-dokumentációs jelen-
tőségüket és hosszú időre átmennek a nemzeti népi ku l t ú r a eleven mindennapi 
gyakorlatába? Ezek azok a kérdések, amelyekre ebben az előadásban vála-
szolni szeretnék. 

Abból a töméntelen sok névből és műből, amelyekkel az egyes országok 
irodalmában találkozunk, aránylag kevés került bele a nemzeti kultúra 
értékei közé, aránylag kevés lett egyszersmind a v i lágkul túra közkincsévé. 
Valaki összeszámolta, hogy Balzac korában a nagy f rancia íróval egyidőben 
vagy háromszáz regényíró írt . Ezekből a prózaírókból az irodalomtörténészek 
és az eleven kul túrhagyomány igen keveset tart számon. Nyilvánvaló, hogy 
az irodalomnak nem minden szüleménye áll helyt az idő nehéz megpróbál-
tatásaival szemben. De miben rejlik ennek a, ha így nevezhetjük, „termé-
szetes kiválasztódásának" a törvénye? 

Nyilvánvaló, a kul túra történetének i t t kétféle jelenségekkel van dolga: 
„ideiglenes'' jelenségekkel, amelyek a történelem szempontjából átmeneti jel-
legűek s csak annak a meghatározott kornak a szempontjából, amely ezeket a 
jelenségeket létrehozta, érvényesek és szociális tekintetben jelentősek, s egy-
szersmind olyan különleges jelenségekkel, amelyek hosszabb vagy rövidebb 
ideig megtartották a művészi és dokumentációs jelentőségüket több törté-
nelmi időszak szempontjából. 

í gy az egyes országok irodalmának történetében vannak példák arra, 
hogy írók bukkantak fel, akik távol á l l tak a néptől, idegenek voltak számára 
és szorosan egybekapcsolták alkotásukat a kizsákmányoló kisebbség életé-
vel. A tizennyolcadik és tizenkilencedik század fordulóján több európai 
országban úgynevezett romantikus i rányzat keletkezett, amely az ideológia 
különféle területein (politikai gazdaságtan, szociológia, filozófia) bukkant 
fel s az irodalomban is világosan megnyilvánult. Ez Európában a régi 
feudális-abszolutista rendszer bukásának korszaka, a burzsóá-kapitalista 
rendszer megerősödésének korszaka volt. 

„A társadalmi eszmék és elméletek különbözők — olvassuk „A SzK(b)P 
történetének rövid tanfolyamában". — Vannak régi eszmék és elméletek, 
amelyek m á r idejüket múlták s a társadalom hanyatló erőinek érdekeit szol-
gál ják. Ezek jelentősége abban van, hogy gátolják a társadalom fejlődését, 
előrehaladását. És vannak új , haladó eszmék és elméletek, ámelyek a társa-
dalom haladó erőinek érdekeit szolgálják. Ezek jelentősége abban van, hogy 
megkönnyítik a társadalom fejlődését, előrehaladását és annál nagyobb 
jelentőségre tesznek szert, mennél pontosabban tükrözik vissza a társadalom 
anyagi élete fejlődésének szükségleteit." (A Szovjetunió Kommunista [bol-
sevik] Pá r t j ának története. 144. old.) 

A szovjet irodalomtörténészek szempontjából ennek a tételnek igen nagy 
jelentősége van. A' feudális-abszolutista rendszer, amely abban az időben 
már lassan elvesztette történelmi igazoltságát, elvesztette létjogosultsá-
gát, a „társadalom ehaló erőit képviselte". Az „idejüket leélt" erők védelmére, 
eszmei és esztétikai igazolására vállalkoztak írók Franciaországban, Angliá-
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ban, Németországban és más országokban. A reakciós romantikus írók nem 
előre tekintettek, hanem bát ra , az elavult intézmények, eszmék és nézetek 
felé, amelyek még a középkori sötétségben és az abszolutizmusban keletkeztek, 
s ezekben kerestek elméleti igazolást az ú j polgári rendszer ellen vívott har-
cukhoz. Chateaubriand, valamint az I. császárság és a restauráció korának 
hozzá közelálló írói (Franciaországban), Novalis, Tieek. Hoffmann (Német-
országban), Wordsworth, Coleridgem, Southey (Angliában), az idealizmus, a. 
miszticizmus és a papi szellem lobogója alat t léptek fel. Váj jon lehetett-e 
egy ilyen irodalom abban a korban, vagy akár később is „a néptömegek köz-
kincsévé"? Nyilvánvaló, hogy nem, mert az említett írók alkotása szöges 
ellentétben állt a társadalom érdekeivel. 

Nem egészen érdektelen, ha ezzel kapcsolatban megállapít juk, hogy a 
fentemlített írók közül sok azt képzelte alkotásáról, hogy megfelel a nép 
érdekeinek, hogy kifejezi ezeket az érdekeket. Chateaubriand száműzetésben 
í r t „Tanulmány a forradalmakról" (Essai sur les révolutions) с. munkájában 
hangsúlyozza, hogy a forradalmak hiábavalók, minthogy nem vezetnek a 
néptömegek helyzetének megjavulására. Ez a nép látszólagos védelme volt, 
mer t hiszen a r ra irányult , hogy a forradalmakat általában diszkreditálja. 

Novalis német romantikus „Heinrich von Ofterdingen" с. regényében, 
amely kitűnően visszaadja az író szociális eszményeit, idealizálja a „jó sze-
génységet". Ez kísérlet volt ar ra , hogy idealizálja Németország nyomorát és 
elmaradottságát, történelmi tehetetlenségét. Végül, Wordsworth angol 
romantikus a parasztság tunyaságának és elmaradottságának dalnoka lett, 
dicsőítette azt a tulajdonságát, hogy nem száll szembe a gonosszal, dicsőitette 
nyomorát, műveletlenségét és előítéleteit, s közben meghatódott a nép szel-
lemi elvadulásán. » 

Beszélhetünk-e ezeknek az íróknak a népiségéről? Persze, hogy nem. S nem 
véletlen, hogy a későbbi francia, német vagy angol irodalom legreakeiósabb 
elemeit ezekhez az írókhoz húzta a szívük, hogy közvetlen szellemi leszárma-
zott jaiknak tekintették magukat. Nem, az, hogy közvetlenül a néphez fordul-
tak, nem voltak igazi népiségük kifejezője. Egy jellemvonás szembeszökő 
ezeknél az íróknál: a nép legmaradibb vonásaira apellálnak: ellenségei a 
szociális haladásnak, szeretnék megállítani a történelem előrehaladó fejlő-
dését, a „régi jó" kapitalizmuselőtti viszonyokhoz szeretnék a történelmet 
visszafordítod. 

Nézzük meg konkréten mindegyik írót. Vegyük például Wordsworthot. 
Alkotása az angol nép történetében beállott nehéz, éles fordula t időszakára 
esik. A paraszti Angl ia pusztulása még az olyan politikailag konzervatív írók 

-'munkáiban is kifejezésre jut, mint amilyen Wordsworth. Wordsworthnál az 
idealizált leírásokból, az „árkádiai" Angliáról festett képekből olykor kiüt-
közik az igazság a nép elviselhetetlenül súlyos helyzetéről. A burzsoá Angliá-
ban a „jómodor" kri tér iuma lett, hogy minden tisztességes burzsoá házban 
meglegyenek Wordsworth kötetei. A holnapi Britannia, a szocialista Britan-
nia semmiképpen sem megy majd el Wordsworth erőtől duzzadó, gyönyörű 
természetleírásai, a népi életből vet t jelenetei és a lakjai mellett, de okvetlenül 
elveti majd azt, ami benne pur i tán és képmutató, reakciós és a reakciót oltal-
mazó, ami azoknak az álelőnyöknek a hirdetésével függ össze, amelyekkel 
nézete szerint együtt j á r az, hogy a nép műveletlen, passzív és hogy nem száll 
szembe erőszakkal a gonosszal, s ami, végül, mindenféle előítétetekkel van 
kapcsolatban. 

Wordsworth, amikor a „köznéphez", közvetlen élettapasztalataihoz nyúlt,-
megtalálta mind az igazi t ragikum vonásait, mind (természetleírásaiban) az 
igazi költészet vonásait, amelyek a nép életével függnek össze, ki tudta fejezni 
az egyszerű angol nép életével kapcsolatos objektív igazságnak legalább egy 
kis részét. 
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Szándékosan állapodtunk meg Wordsworth példáján, minthogy ez a példa 
szemléltetően elénk t á r j a a népi jelleg problémájának bonyolultságát. Ez a 
példa egyszersmind azt is mutat ja , hogy miyen óriási munka vár barátainkra 
külföldön: a népi demokratikus országokban és a kapitalizmus országaiban 
az irodalmi hagyomány kérdésével kapcsolatban. A burzsoá kultúra legfőbb 
törekvése az, hogy egyre szűkebbre fogja, egyre jobban korlátozza a ku l tú rá j a 
á l ta l elismert irodalmi megnyilvánulások számát, hogy elszigetelje mindazt, 
ami a nép művészetében és irodalmában valóban egészséges ós értékes. 

A szocialista kul túra legfőbb törekvése az, liogy szélesebbre k i tá r ja , 
kibővítse azoknak a múltbeli irodalmi megnyilvánulásoknak a körét, amelye-
ket be kell vonni a dolgozó tömegek kulturális kincsesházába. De korántsem 
minden válik Franciaország, Németország, Anglia stb. népei nemzeti kul túrá-
j á n a k közkincsévé. 

Chateaubriand, Novalis, Wordsworth ós más írók alkotásának, amely 
á l ta lában át van ha tva a reakció oltalmazására irányuló törekvésektől s amely 
a kizsákmányoló kisebbséget szolgálta, rendszerint szűk a jelentősége, mint-
hogy annak a társadalmi rendszernek a keretei közé van zárva, amely szülte. 

A különféle országok irodalmának megvoltak sa já t Bulgarinjai . A bajuk 
nem is annyira az volt, hogy maguk tehetségtelenek voltak, mint inkább az, 
hogy silányak, a társadalomtörténet és az esztétika szempontjából meddők 
voltak azok az eszmék, amelyek védelmére keltek. 

Bármennyire is tehetséges önmagában véve egy író, okvetlenül feledésbe 
merül , ha tolla a társadalom halódó erőit szolgálja. Belinszkij, a nagy orosz 
kri t ikus, igen helyesen állapította m-jg, hogy nem az író tehetségén múlik, 
hanem azon, hogy milyen i r ány t vesz tehetsége. Érthető ugyanakkor, hogy 
az író haladó gondolkodásmódja is óriási erővel befolyásolja a társadalmat, 
h a ez fejlett művészi tehetséggel párosul. Az egyes nemzeti kul túrák története 
igen szép számmál ismer olyan írókat, akiknek az alkotásai diadalt arattak 
az időn, megtartották nagy esztétikai és történelmi-dokumentációs .jelentősé-
güket és átmennek a népek nemzeti kul túrá jának mindennapi használatába. 

A nagy Belinszkij örökké élő jelenségnek nevezte Puskin prózáját . „Gon-
dolatok és megjegyzések az orosz irodalomról" c. munkájában Belinszkij ezt 
í r t a : „Bármilyen legyen is irodalmunk, jelentősége számunkra mindenesetre 
sokkal nagyobb, mind hinnők: benne egyesül, benne nyilvánul meg egész szel-
lemi életünk, életünknek egész költésztte. Csakis az irodalom terén válunk Iván-
ból és Péterből egyszerűen emberekké, csakis itt fordulunk az emberek felé és 
foglalkozunk az emberekkel." (Belinszkij. Válogatott esztétikai tanulmányok. 
Szikra, 1950. 261. old.) 

Puskin költészetében csodálatosan tükröződik a kor orosz életének álta-
lános tartalma. Ennek a költészetnek a pátosza, hogy Belinszkij kifejezésével 
éljünk, „szociálissága", az érzelmeknek és élményeknek az a közössége, az a 
befejezett objektív teljesség ezek kifejezésében, amely nem a költő egy vagy 
más kaszt-előítéleteihez vezet el bennünket, hanem a népi élet, a szerelemről 
és barátságról, életről és halálról alkotott népi elképzelések bugyogó forrásai-
hoz . . . 

Csajkovszkij zseniális első zongoraversenye népi melódiákból nőtt ki; 
Csajkovszkij megtartotta az egyszerű népi dallamok lenyűgöző költőiességét, 
de a verseny végtelenül gazdag hangzásában fel tár ta a fő téma egész filozófiai 
mélységét. 

„Tudjuk — mondotta Kal inin —, hogy a legügyesebb költők, a legtehet-
ségesebb zeneszerzők csak akkor váltak alkotásukban lángelmékké, amikor 
szoros kapcsolatban voltak a népi alkotással, amikor a nép kútfőiből merítet-
tek. Enélkiil nincsenek lángelméjű emberek." (Kalinin Az irodalomról. Gyűj-
temény. 194—195. old., oroszul.) 

Puskin költői géniuszát annak köszönheti, hogy egé^z életén át; erős hatás-
sal voltak alkotói tudatára a nép életének tényezői. A népi tényezőnek ez a 



hatása eleinte gyermekkori benyomásokban nyilvánult meg, amelyek igen 
eleven és mély nyomokat hagytak a költőben („ . . .Puskin t , min t tudjuk, m á e 
gyermekkorában körülvette a népi elem" — állapította meg Csernisevszkij). 
később pedig abban, hogy nagy figyelemmel és szeretettel tanulmányozva a nép 
életét és nyelvét. „Puskin — mondja a nagy költő egyik biográfusa — mindig 
kereste az eszközöket, amelyekkel legmélyebb forrásában ku ta tha t j a fel az élő 
uépi beszédet. . ." 

Puskin verseinek harmóniájából kicseng az orosz népi beszéd zenéje. 
Puskin ereje abban rejlik, hogy költészetét népi forrásokból merítette. H a 
Puskin nem áll t volna olyan közel a nép életének és nyelvének világához, nem 
lett volna belőle nagy nemzeti költő. „A ta r ta lmat a költő népének életéből 
merítette, ennek a tartalomnak értéke, mélysége, terjedelme és jelentősége 
tehát nem egyenesen és közvetlenül magától a költőtől és nem tehetségétől 
függ, hanem népe életének történelmi jelentőségétől" — mondotta Belinszkij. 
Puskin nagysága továbbá abban rejlett, hogy igyekezett minél jobban „meg-
érteni népe életének történelmi jelentőségét". A poltavai csata vihara, amely 
előhírnöke volt annak, hogy, Belinszkij kifejezésével élve, Oroszország köze-
lebb jut az európai élethez, hogy a „világtörténelmi lét porondjára" lép; 
annak a rettenetes zavaros kornak t ragédiája ,amely a „Borisz Godunov-
ban" jutott zseniálisan kifejezésre; annak a Pugacsev-lázadásnak epopeája, 
amely „Szibériától Moszkváig és Kubanytól a muromi erdőkig megingatta az 
á l l a m o t . . M i n d e z e n , kezdve a népmesék csodálatos közvetlenségétől és egy-
szerűségétől a nép és az állam életének legbonyolultabb és legfelelősségtelje-
sebb pillanatait megörökítő művekig, rajta van a költő mély népségének 
bélyege. Mint ahogy Pugacsev kiáltványaiban Puskin „a népi ékesszólás 
csodálatos példáját" látta meg, ennek a népi mozgalomnak a történetéhez for-
dulva, igen nagyjelentőségű tényként megállapította, hogy „az egész köznép 
Pugacsev mellett volt'' ,hogy Pugacsev híveinek és a nemeseknek az „előnyei" 
„túlságosan ellentétesek voltak". Puskin korai halála megakadályozta, hogy 
egyre mélyebben hatoljon be az orosz nép életének történelmi tartalmába, hogy 
egyre inkább népi jelleget adjon alkotásának. De azt, amit Pusk in nem ért el 
és nem mondott végig, ami történelmi értelemben zseniális fragmentum maradt 
(éppen a költő történelmi és osztálykorlátozottsága folytán), ezt Puskin alko-
tásaiban teljesen fe l tá r ja magának a haladó történelmi tapasztalatokkal fel-
vértezett szovjet nép. 

A rnult í ró jának alkotása és világnézete nem volt mentes az elkerülhetet-
len történelmi korlátozottságtól és ш osztályelőítéletektől. Az íróknak fel-
tétlenül adózniok kellett (kisebb vagy nagyobb mértékben) az uralkodó osz-
tály ideológiájának. Franciaországban például a mai burzsoá krit ika, amely 
az „amerikai pár t" érdekeit tükrözi, felbőszül azon. hogy a nagy Balzac, a 
kapitalizmus leleplezője, a dolgozó nép közkincsévé válik. Ez a kritika, 
gonosz szándéktól ha j tva elhallgatja vagy bemocskolja mindazt, ami az író 
alkotásában haladó, előtérbe tolja azt, ami benne elavult és maradi, nagy-
buzgóan hangoztatja osztályelőítéleteit; a „rendszer" és a tulajdon, a trónus 
és az oltár serény védelmezőjének nyilvánít ja Balzacot . . . De ha valaki. 
Balzacban csak az „előítéletek" mozzanatát emeli ki, az történelmileg elavult-
nak tekinti, a múltba hagyja veszni és így megfoszt ja attól a hatalmas jelen-
tőségétől, amit a mai, demokratikus Frnciaországban az egész nép szempont-
jából betölt. 

Márpedig Balzacnak, mint sok más nagykaliberű írónak is, a világszemlélet 
és a gyakorlat néhány lényeges mozzanatában sikerült, Lenin kifejezésével 
élve, „letépni" a kizsákmányoló kisebbség „rabláncait", visszatükrözni alkotá-
sában a „köznép" történelmi tapasztalatait, kifejezésre juttatni, hogy mi a 
társadalom kizsákmányolt többségének hangulata a kor legfontosabb fel-
adataival kapcsolatban. 
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Okvetlenül meg kell értenünk, hogy Balzac háta mögött ott volt a nép, 
amely megvívta az 1789-es forradalmat, a nép, amely s a j á t erejéből gigászi, 
világtörténelmi jelentőségű forradalmi munkát végzett. Ezt a m u n k á t a 
manufak túrák munkásai, a parasztok és a kisiparosok végezték el. „De — írta 
Marx ,Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája' című müvében — bár-
mily kevéssé hősies is a polgári társadalom, mégis hősiességre, önfeláldo-
zásra, rémuralomra, polgárháborúra és népek csatáira volt szükség ahhoz, 
hogy életre keljen". (Marx—Engels. Válogatott müvek. 1. köt. Szikra, 1950: 
226. old.) 

A f rancia nép legjobb vonásai —• férfiassága, lankadatlan harcolni és 
ellenállni-akarása, történelmi érzéke és értelme, a haladó társadalmi és törté-
nelmi kezdeményezésekhez való k i f inomul t érzéke — kifejezésre ju to t tak a 
gazdag forradalmi tapasztalatokban. 

Balzac helyes történelmi ösztönére hallgatva, az 1789-es forradalom kor-
szakát választ ja meg kiinduló, meghatározó mozzanatnak „Emberi színjáté-
kának" felépítésében. 

Az 1789-es forradalom viharos korszaka, amely ú j fejezetet nyitott 
Franciaország történetében és felborította emberek millióinak megszokott 
életmódját, a társadalom valamennyi osztályának életmódját, mintegy 
kiinduló pont volt Balzac „Emberi színjátékának" nagy témájához. 

Balzac népiségét nem annyira a néppel kapcsolatos nyílt kijelentéseiben 
keli keresnünk, mint inkább abban a mély és mindenre kiterjedő, minden tár-
sadalmi osztályt felölelő ábrázolásában, amellyel a X V I I I . század-végi for-
radalmi fordulat társadalmi és anyagi eredményeit lefestette. Csaknem száz 
művében, amely az „Emberi színjátékot" alkotja, r á m u t a t arra, hogy Francia-
országban a társadalmi viszonyok tel jes szétzúzása folytán „minden fel-
fordult és még most is a l aku l . . . " Éppen ez a csodálatos képesség, amellyel 
áz „Emberi színjáték" alkotója t ip ikusan művészi formákban fe l t á r t a az 
egész társadalom sorsát, megrajzolta az emberi kapcsolatoknak azt a felboru-
lását és megváltozását ,amely a X V I I I . század-végi forradalmi csaták követ-
kezményeivel függött össze, az első sajátosság, amely Balzac népiségére utal. 

Balzac leleplező realizmusa nem alakulhatott volna ki teljes hatalmában 
és mélységében, ha nem támaszkodott volna arra, hogy a társadalom széles 
rétegeit felháborította a fináncplutokrácia, amely a júliusi k i rá lyság idején 
Franciaországban uralkodott. Balzac haragosan felemelte tiltakozó szavát 
az abban az időben ú j burzsoá társadalmi rendszer visszataszító megnyilvá-
nulásai ellen, s ez nem ál l t ellentétben, hanem teljesen összhangban volt a 
francia néptömegek hangulatával . A legfontosabb i t t az, hogy milyen jellege 
van Balzacnál a kapitalizmus kr i t iká jának, hogyan leplezi le a burzsoá 
uralom különböző oldalait. Most m á r egy évszázad választ el bennünket 
Balzac korától. De csak most tárul fel előttünk tel jes egészében Balzac anti-
kapitalista kr i t ikájának társadalmi logikája és történelmi célirányossága-
Amikor egyik-másik író népiségének kérdését v e t j ü k fel, nemcsak azt kell 
okvetlenül tisztáznunk, hogy az író mi volt saját kora számára, hanem alko-
tásának azokat a mozzanatai^ és vonásai t is meg kell vizsgálnunk, amelyek 
folytán az író korunk dolgozó tömegei szempontjából ma is élő, hatékony 
társadalmi és kulturál is erő. 

Annak a társadalmi tapasztalatnak a birtokában, amelyet a haladó 
emberiség Balzac óta felhalmozott, világosan l á t juk , milyen óriási törté-
nelmi méreteket öltöttek Balzac mélységesen igaz alakjai . Az „Emberi szín-
játék" alakjai , éppen aizért, mert Balzac a valóságos élet mélyéből vette és 
erőteljes művészi fo rmába öltöztette őket. tovább élnek és élénk visszhangra 
találnak a nagy olvasóközönségben. Ma már vi lágosan látjuk, hogy Balzac 
olyan alakjaival, mint Gobseck, Grandet és Nucingen báró, egyre jobban 
leleplezte a magántulajdon ura lmának társadami és gazdasági értelmetlen-
ségét, egyre inkább napvilágra hozta a „pénz" sötét birodalmát, egyre inkább 
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a r r a törekedett, hogy megértse a burzsoázia élősdi, társadalomellenes szere-
p é t . . . Vájjon nem világos, hogy mennyire céltalan, társadalmi értelemben, 
mennyire a szó szoros értelmében meddő Balzac nyerészkedőinek lázas 
tevékenysége? De ha az író így látta a nyerészkedőket, a „haszon bajnokait", 
vagyis meglátott bennük valamit, ami ugyanolyan impozáns, mint amilyen 
meddő és értelmetlen, nem jelenti-e ez azt, hogy „alulról" látta meg őket, az 
„anyagi javak termelőinek" szemével, a „vagyontalan népesség" szemével! 
A tulajdonosi világrend mélyreható ellentmondásait az „Emberi színjáték" 
szerzője csak a „köznép" nagy történemi tapasztalatainak fényéban „fedez-
hette fel", s ha nem tar t juk szem előtt ezeket a tapasztalatokat, Balzac alko-
tása misztikusan felfoghatatlannak tűnik. 

Leninnek Tolsztojról szóló zseniális cikkéből kiindulva, teljes jogg-il 
mondhatjuk, hogy amikor egy valóban nagy művész kerül szóba, okvetlenül 
felmerül e művész népiségének kérdése, hogy csupán az író származása és 
életkörülményei alapján semmiképpen sem magyarázhat juk meg alkotását. 

A problémát azonban az teszi bonyolulttá, hogy az író osztályhelyzeté-
nek elhanyagolása nélkül, egyszersmind meg tudjuk látni azokat a vonáso-
kat, amelyek népiségét meghatározzák. Ha a múlt íróinak alkotása egyátalán 
nem „osztályon kívül álló", „osztályfeletti" alkotás, akkor vá j jon jogosan 
vethető-e fel az a kérdés, hogy milyen mértékben népi írók ezek az írók? 

A kérdést még az az eléggé jelentős körülmény is rendkívül bonyo-
lul t tá teszi, hogy a kizsákmányoló társadalomban a dolgozó nép szellemi 
tengődésre van kárhoztatva, hogy az irodalom „fogyasztói" az elenyésző 
kisebbséget alkotó művelt emberek. A legnagyobb orosz írók azon búsultak, 
hogy nincsen ki ter jedt olvasóközönségük. Dobroljubov „Milyen szerepe van 
a népiségnek az orosz irodalom fejlődésében?" c. cikkében keseregve kérdi г 
„Hogyan él ez a többi 64 600 000, aki nem olvassa ú jságja inkat és folyó-
i r a t a inka t? . . . Tudják-e Bezvodnoje vagy Mnogovodnoje, Zatisje vagy 
Zaleszje parasztjai , hogy ispánjaikat , rendőrfőnökeiket és intézőiket mái-
régen átadták a közvélemény törvényszékének: irodalmi elbeszélésekben, 
karcolatokban, emlékezésekben stb.? Tudják-e mindezt, s érzik-e az irodalom 
jótékony hatása folytán sorsuk könnyebbülését?. . ." Csaknem harminc évvel 
Dobroljubov cikkének megjelenése után Engels Minna Kautskyhoz intézett 
levelében ki fe j te t te azt a nézetét, hogy ,.... a mi viszonyaink között a regény 
túlnyomóan a polgári, tehát nem közvetlenül hozzánk tartozó körökből való 
olvasókhoz szól . . . ' ' (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. Szikra, 1950.. 
45. old.) 

„Tolsztojt, a művészt még Oroszországban is törpe kisebbség ismeri 
csak — írta Lenin ,L. N. Tolsztoj' c. cikkében. — Hogy nagy alkotásait való-
ban mindenki tulajdonává tegyük, harcra van szükség, harcra az ellen a tár-
sadalmi rend ellen, amely milliókat és tízmilliókat kárhoztatott sötétségre, 
elnyomásra, kényszermunkára és nyomorúságra, szocialista forradalomra 
van szükség" (Lenin: Az irodalomról. Szikra, 1950. 68. old.). 

Lenin tehát Tolsztoj tekintetében megkülönböztet népiségét, mint alko-
tásának funkcióját , amelyet történelmileg korának viszonyai korlátoznak, 
amelyet történelmileg a konkrét kor határoz meg, és az írónak az egész nép 
ál ta l való elismerését, amely csak azután lehetséges, hogy a hatalom a for-
radalmi proletariátus kezébe ment át. 

Ebből komoly módszertani jelentőséggel bíró következtetések adódnak. 
A múlt sok nagy írójának alkotásaiban a népiség nincsen a; felszínen, 
nincsen meg, mondhatni, vegytiszta forrmman, hanem társadalmilag össze-
bonyolított és osztályfeltételekhez kötött formában jelentkezik. 

Ez vonatkozik például az olasz irodalom olyan kiváló képviselőjére, 
mint Dante, akiről Engels azt rnonlotta, hogy a középkor utolsó ез egyben 
az ú jkor első költője volt". (Marx—Engels: Művészetről, irodaloanról. 67. old.) 
Dante „Isteni színjáték" c. költeményében a túlvilági vándorlás formájá t 
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választotta. A túlvilági látomás — olyan zeáner, amely a legszorosabban 
összefügg a katolicizmussal. Ez az összefüggés megvan Dante költeményé-
ben is, amely telisteli van szkolasztikus tudományossággal és vallási 
szimbolikán épül. A népi elem, amely az „Isteni színjátékot'1 athatja, a költő 
politikai és vallási előfeltételei által rendkívül bonyoluttá tett formában 
van meg. Nem akarunk az „Isteni színjátékban" fellelhető népies elemekre 
részletesebben kitérni, de feltétlenül szóvá kell tennünk azt, hogy miképpen 
bírálta Dante a katolicizmust. 

Itáliában a XI I I . és XIV. században a tömegek társadalmi mozgalmai 
gyakran eretnekség formájá t öltötték, s mint ilyen, sok szempontból bírálták 
a papságot, és egyenlősítő törekvéseket hirdetve, a plebejus köznép követe-
léseit fejezték ki. Dante az „Isteni színjátékban" tulajdonképpen csatlakozott 
azoknak az eretnek vallási tanoknak a képviselőihez, amelyek a tömegek 
társadalmi tiltakozását tükrözték; az egyházról adott kri t ikája a valóságban 
egyezett a nép nézeteivel. 

Dante síkra szállt a bűnbocsátó cédulák eltörléséért, pörbeszállt a 
napi tisztségekkel folytatott kereskedés ellen, leleplezte a papság züllött-
ségét ós kapzsiságát, az egyház legmagasabb képviselőit a „Pokolban" szere-
pelteti s így igazi nagy költő lett, minthogy ezek a mozzanatok összhangban 
voltak a néptömegek egyházellenes, antikatolikus hangulatával. 

A reneszánsz világias életfelfogása, élniakarása és mohó érdeklődése 
az ember iránt — ellentétben van az „Isteni színjáték" vallásos-katolikus 
elemeivel. A katolikus szimbolika, a szkolasztikus tudományosság elhomá-
lyosítja a költemény reneszánszos tendenciáit. 

De ha az „Isteni színjátéknak" csak vallási-misztikus síkja lett volna és 
ha nem volnának mély népi-reneszánszos alapjai, nem vált volna a nemzeti 
és a világkultúra kincsévé és későbbi nemzedékek nem tanúsítottak volna 
irányában eleven, művészi érdeklődést, vagyis kora keretei között maradt 
volna. Dante akkor válik majd a dolgozó tömegek kincsévé, amikor a szabad, 
demokratikus Olaszország népe előtt, az egyházi és világi reakció sötét 
uralma alól felszabadult olasz nép előtt teljes nagyságában feltárul majd az 
„Isteni színjáték" népi humanista, pátosza. 

Szem előtt kell tartanunk, hogy már magának a „nép" és „népiség" 
fogalomnak is konkrét, változó történelmi tartalma van, mint ahogy ennek 
megfelelően minden egyes korban az egyes országokban a nép öntudata is 
változó. Éppen erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet Lenin: „Nem 
nagy ú jság Tolsztoj kri t ikája. Nem mondott semmit, amit jóval korábban el 
nem mondtak az európai irodalomban is, az oroszban is azok, akik a dolgozók 
oldalán álltak. Tolsztoj kr i t ikájának sajátossága és történelmi jelentősége 
abban áll mégis, hogy olyan erővel fejezte ki a legszélesebb tömegek gondol-
kodásának megváltozását a jelzett korszak Oroszországában, és kivált a 
falusi, a paraszti Oroszországban, amilyen csak zseniális művészek tulaj-
dona." (Lenin: Az irodalomról. 78. old. 4 

í gy például a kapitalizmus kri t ikájának sajátosságát Ibsen híres színmű-
író alkotásaiban azok a sajátszerű életviszonyok határozták meg, amelyek 
között a nép az ország számára fordulópontot jelentő időszakban: az évszáza-
dos kistulajdonosi életforma bukásának és a kapitalista életformára való ? 
átmenetnek az időszakában élt. I t t a norvég nép életének egy meghatározott 
szakaszáról (a múlt század utolsó évtizedeiről) van szó. Tolsztoj alkotásaiban 
zseniális művészi formában kifejezésre jutott az a fordulat, amely annak a 
sokmillió parasztnak a nézeteiben végbement, akik akkoriban szabadultak 
fel a jobbágyi rabság alól és a kapitalista „szabadság" ú j borzalmaival talál-
koztak szemtől •szembe. Ibsen alkotásaiban is kifejezésre jutott egy teljesen 
konkrét időszak a kistermelők és jobbágyi rabságot nem ismerő parasztok 
norvég tömegeinek életéből, azok életéből, akik akkor a burzsoa-kapitalista 
viszonyok ú j világához való hozzászokás t ragédiáját élték át. Az orosz és a 
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norvég nép történelmi életformájának sajátszerűsége határozta meg Tolsztoj 
és Ibsen alkotásainak sajátszerűségét. 

Lenin megtanít bennünket arra, hogy miképpen kell az elemzés egységes 
aktusában összekapcsolnunk a művész korának közvetlen, konkrét ellentmon-
dásait a nép társadalmi életének azokkal az alapvető feltételeivel, amelyek 
hosszabb vagy rövidebb történelmi korszak folyamán érvényben maradnak. 
Ilyenek például az orosz reform u tá i i valóság ellentmondásai, amikor ezt a 
valóságot összekapcsoljuk a jobbágyparasztság grandiózus sokévszázados „elő-
történetével", azok az ellentmondások, amelyek L. N. Tolsztoj alkotásainak 
alapját á that ják; ilyen az a tény, hogy a múl t század utolsó évtizedeiben a 
tőke nagy erővel behatolt Norvégiába ami törést okozott a norvég nép kis-
polgári-patriarchális életének „normális" évszázados berendezésében, amely 
oly ragyogóan és oly sajátos formában ju to t t kifejezésre Ibsen müveiben; 
ilyenek a chartizinus korában az angol dolgozó nép helyzetének szörnyű pro-
blémái, amelyek Dickens alkotásaiban ju tnak kifejezésre, s amelyek a lapja 
a patriarchális, paraszti Anglia pusztulásának és az angol proletariátus 
•születésének hosszú és szenvedésekkel teli előtörténete. 

így tehát bizonyos összefüggés mutatkozik a múlt több nagy í ró jának 
kritikai, leleplező realizmusát meghatározó legfontosabb vonások között és 
azok között a (minden egyes alkalommal) sajátszerű formák között, amelyek-
ben a népek életének évszázadokon át kialakult társadalmi szabályai össze-
törnek. A nagy néptömegek hangulatában és nézeteiben, az „anyagi javak 
termelői" hangulatában végbemenő változás, amelyet az egyik életmódról 
egy másik életmódra való átmenet idézett elő, a múl t sok többé vagy 
kevésbbé jelentős művészetének alkotásaiban megnyilvánuló társadalom-
kri t ikai tendenciák történelmi alapja. 

Az irodalom népiségének kérdése továbbá kétségtelenül eléggé jelentős 
mértékben összefügg Leninnek azzal a tanításával, hogy minden nemzetben 
belül két nemzet van, hogy két kultúra létezik. Lenin és Sztálin erre vonat-
kozó nézetei döntő jelentőséggel bírnak, amikor tisztázni akarjuk a múlt 
íróinak, valamint a kapitalista országok mai íróinak világnézetében és alko-
tásában tapasztalható erős és gyenge vonásokat Nézzünk meg néhány pél-
dát, amely bebizonyítja annak a lenini-sztálini tételnek a helyességét, hogy 
az osztályokra tagolt kizsákmányoló társadalomban két kultúra van és hogy 
ennek a ténynek óriási jelentősége van az írók alkotása szempontjából. 

Balzac nemegyszer megvallotta, hogy igazi erényre és magasztos emberi 
érzésekre csak szegények körében talált példát, „a veríték és az akara t , a 
munka és a türelem embereinél", a népnél, „amely piszkos kézzol óriási 
értékeket alkot, amely feldíszíti és aranyozza a porcelánt, üveget fú j , gyé-
mántot csiszol, fémet csiszol...", mint ahogy az „Aranyszemű leány"-ban 
(La fille aux yeux d'or; Scènes de la vie parisienne, I.) oly meghatóan í r ja . 

Balzac nem volna nagy művész és át lagon felüli gondokodó és szocio-
lógus, ha nem vetette volna fel azt a kérdést, hogy váj jon lehetséges-e más 
életforma mint a polgári életforma, ha nem kereste volna az emberi lét „nem-
polgári" útjait. Balzac kivezető) utat keres a polgári társadalmi élet kiáltó, 
kínzó ellentmondásaiból s megvizsgálja műveiben az ember „nem-polgári" 
életének különféle formáit. Hogyan menekülhet a „pénz" romboló hatásától? 
Váj jon a burzsoá közösségi élet viszonyai között az ember megszabadulhat-e 
az erre jellemző élményektől vagy szenvedélyektől1? 

Balzac csak a „hivatalos társaságon" kívül talált olyan embereket, akik 
életmódjuk, erkölcsi arculatuk, magatartásuk egész felépítése szerint más-
vágású emberek voltak, mint a burzsoák. Ezek a munka emberei voltak. 

A kiváló francia realista alkotása, igazi nagysága, ereje és gyengoségei 
a két kultúráról szóló marxista tanítás fényében válnak érthetővé. I t t meg 
kell említenünk Sztálin elvtárs „Marxizmus és nyelvtudomány" e. zseniális 
munkájának egyik nagyszerű részletét, amelyben a következőket í r ja : „Tel-
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jesen helyes az, hogy a burz-soak, illetőleg a proletárok eszméi, képzetei, 
erkölcsi elvei, vallása, poli t ikája merőben ellentétesek.'1 (Sztálin: Marxizmus-
és nyelvtudomány. 15. old.) 

A nép embereinek a lakja ival az „Emberi színjátékba" új, éltető elemi 
erő tör be. Ezek mögött az alakok mögött a burzsoá erkölcsöktől, erkölcsi 
szokásoktól, eszméktől és képzetektől tel jesen eltérő erkölcsök, erkölcsi szo-
kások, eszmék és képzetek egész világa sejthető. 

„Az istentagadó miséje" (La messe de l'athée, Scènes II.) s erről lehet 
i t t szó leginkább, az „Emberi színjáték" legpatetikusabb lapjai közé tartozik. 
Az emberbe vetett hatalmas, mindent legyűrő hit h a t j a á t Balzacnak ezt. a 
kis elbeszélését. Az a pátosz, amellyel i t t a nép fiainak erkölcsi gyönyörű-
ségét és szellemi nagyságát ábrázolja, az elbeszélésben olyan csodálatos erő-
vel és olyan tisztán, az olvasót annyira lenyűgöző őszinteséggel ny ivánul t 
meg, hogy i t t joggal mondhat juk, hogy Balzac közel ju to t t annak az ú j 
humanizmusnak a forrásaihoz, amely perspektívákban kivezette az í rót a 
magántulajdonon alapuló társadalom keretei közül. 

Bourgeat, a szegény vízhordó önzetlen, valóban önfeláldozó gondosko-
dása lehetővé tette Deplinnek, a szegény diáknak, hogy később híres orvos, 
a szegények b a r á t j a és istápolója legyen. Van egy csodálatos rész Balzacnak 
ebben a piciny remekművében. „Bourgeat — mondja Deplin — büszke volt 
rám, szeretett jómagam és sa já tmagam miatt." Bourgeatot, ezt az egyedülálló,, 
nyomorban tengődő embert, cselekedeteiben nem az önzés hajt ja, hanem a 
nemes önzetlenség, az a csodálatos tapinta t és lelki finomság, amelyek any-
nyira jellemzők a nép fiaira. 

A burzsoázia, mint a „Kommunista Kiál tványban" megállapították, az 
orvost, a jogászt, a papot, a költőt, a tudóst fizetett bérmunkásának szere-
pére süllyesztette le. Bourgeat — a nép f ia — megértette Deplin nemes élet-
célját. társadalmi értékét, s ezért, helyezte я, szegény diák „elméjének szük-
ségleteit" sa já t szükségletei fölé, ezért nyú j to t t neki (aki jóformán ideeren 
volt számára) anyagi lehetőséget tanulmányainak befejezésére. Deplin let t 
egyszersmind Bourgeat, e nyomorban nyögő, elnyomott ember számára 
az önmegerősödés egyetlen nemes formája. 

Bourgeat személyében Balzac már l á tha t t a a másik Franciaországot: 
a munkaszerető, becsületes Franciaországot, a kiapadhatatlan szellemi egész-
ség hordozóját, amely a Nucingenek és a Gobseckok Franciaországával, a 
bankárok, spekulánsok, a „felső társasághoz" tartozó gazdag naplopók és 
élősdik Franciaországával párhuzamosan fennáll . 

A „Chabert ezredes" (Le colonel Chabert, Scènes II.) című elbeszélésben 
ugyanezt l á t juk : ugyanez a nézet a népről, ugyanez a bizalom i rányában. 
Chabert, a napoleoni hadsereg volt ezredese, akit. megtagadott a felesége, 
mert előiyöí-ebb volt neki, hogy ne ismerje el élőnek, akit elutasított az 
igazságszolgáltatás, az egész „társadalmi berendezés". Louis Verniaud öreg 
katona nyomorúságos, roskadozó kunyhójában talált menedéket. Chabert , 
ez az élők sorából törölt lény, akinek „nincsen neve", nincsen felesége, nin-
csenek barátai, nincsen vagyona, csak Verniaudnak, a „kimerítő m u n k a " 
emberének szegényes vi tyi lójában szerez magának megtiszteltetést, itt t a lá l j a 
meg emberi méltóságának érzetét, itt vál ik ismét tel jesjogú emberré. Ver-
niaudnak eszébe sem jut, hogy Chabert megsegítéséből bármilyen előnyöket 
is szerezzen. Az öreg katonát zavar fogja el, amikor Chabert. azon a pénzen, 
amihez alkalmasint hozzájutott, kiváltotta vál tó já t s így még a dohányra 
való pénztől is megfosztotta magát ; őszintén elkeseríti ez és úgy érzi, hogy 
Chabert ezzel súlyosan. megsértette őt ós családját : „Megsértett bennünket, 
jóbarátait . Nem szép tőle, hogy ezt tette velünk!" 

Chabert balszerencséjének történetével Balzacnak sikerült, mint a víz 
egy cseppjében, megmutatni azt a szakadékot, amely a nép fiát elválasztja ' 
az úgynevezett „hivatalos társaság" törpéitől. S vájjon nem dühödt, k imé-
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letlen ítéletként, harsannak-e я. tulajdonosok bandája felé Balzacnak azok a 
szavai, amelyeket Derville szájába adott: „Csakugyan i g a z . . . a jótétemény 
egyik sajátossága, hogy összeegyeztethetetlen a tulajdonos érzeteivel!" Ezek 
a szavak megvilágí t ják azt a mély szakadékot, amely a népi alakokat elvá-
lasztja azoktól az alakoktól, amelyek a „vagyontalanok világával" szemben-
álló társadalmi rétegekből valók. Társadalmi, lélektani, erkölcsi ellentét 
állott fenn Franciaország burzsoáziája és dolgozó tömegei között. H a nem 
lett volna ez a ténylegesen fennálló ellentét, vagyis ha nem lettek volna a bur-
zsoázia képzeteitől, szokásaitól, erkölcsi elveitől eltérő „képzetek, szokások, 
erkölcsi elvek" stb., sok nagy polgári író realizmusa másképpen festett volna: 
sokkal szűkebb és sokkal szegényebb volna. 

Marx „A szent család"-ban kereken megmondja, hogy Eugène Sue 
„Párizs rejtelmei" c. művében ott válik realistává, ahol túllépi a korlátozott 
burzsoá világszemlélet kereteit, de e lárul ja a realizmust, mindahányszor 
elfogult burzsoá elméleteit, osztályelőítéleteit kezdi követni. 

„A német ideológiá"-ban a következő fontos ú tmuta tás t talál juk: „A for-
radalmat indító osztály — márcsak azért is, mert egy osztállyal áll szemben 
— már eleve nem mint osztály, hanem mint az egész társadalom képviselője 
lép fel, a társadalom teljes tömegeként jelenik meg az egyedüli uralkodó 
osztállyal szemben. Ezt azért teheti, mert kezdetben érdeke valóban inkább 
összefügg valamennyi többi, nem uralkodó osztály közös érdekeivel, mer t az 
eddigi viszonyok nyomása alatt még nem fejlődhetett ki egy külön osztály 
külön érdekeként." (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. 21. old.) 

A felvilágosodás burzsoá irodalmának felvirágzása a XVIII . században 
azzal függöt t össze, hogy a burzsoázia, mint a társadalmi, népi érdekek kép-
viselője, különleges helyzetben volt. S váj jon mondjuk Beaumarchais színmű-
trilógiája nem szemléltető kifejezése-e annak, hogy a burzsoázia érdekei 
társadalmi érdekekből „egy külön osztály külön érdekeivé" lettek1? 

Ugyanúgy Angliában, ahol a kapitalizmus korábban, mint más orszá-
gokban, felvette legérettebb formáit, a legélesebb formában mutatkozott meg 
az a tény, hogy egy nemzeten belül két nemzet és két kul túra van. Az ura l -
kodó osztályok érdekében olyan irodalom és művészet jön létre, ame-
lyek gazdagok nevekben, de szegények tehetségekben; olyan irodalom és 
művészet, amely idegen a népnek és teljes egészében az angol burzsoá ízlésé-
hez, szükségleteihez és fejlődési színvonalához alkalmazkodik. Enge ls 
„A munkásosztály helyzete Angliában" c. munkájában ezt í r ja : „ . . . A n g l i a 
művelt osztályai süketek minden haladással szemben, s csak a munkásosztály 
nyomására mozdulnak meg valamelyest. Nem várhat juk , hogy ennek az 
nggkori kul túrának mindennapi irodalmi kenyerét másképpen alkossák meg, 
mint amilyenek ők maguk. Az egész divatos irodalom varázskörben j á r és 
ugyanolyan unalmas és meddő, mint maga az érzéketlen divatos társaság is." 

Másrészt, a „Londoni levelek"-bien Engels, aki nagyszerűen ismerte az 
angliai helyzetet* kereken megmondotta, hogy „ . . . Angliában az a csodá-
latos tény mutatkozik, hogy minél alacsonyabban áll egy osztály a társada-
lomban, minél műveletlenebb a szó köznapi értelmében, anná l haladottabb, 
annál inkább van jövője". Ugyancsak Engels mondotta „A lakáskérdéshez" 
c. munkájában, hogy az uralkodó osztály fennállása egyre inkább akadály 
az ipari termelőerők fejlődése útjában, egyre inkább akadálya „a tudomány, 
a művészet és főként a művelt érintkezési formák fejlődésének. Modern 
burzsoáziánknál faragat lanabb fatuskók még nem voltak a világon". (Marx-
Engels: Válogatott művek. I. köt. 548. old.) 

Ugyanakkor, amikor Angliában az uralkodó osztály „szellemi tápláléka" 
olyan olvasmányokból áll, amelyek ugyanolyan divatosak, mint amilyen 
halálosan tehetségtelenek, a „műveletlen" osztályok, a vagyontalanok a kül-
földi és a hazai irodalom legjobb műveit vették kulturál is tárházukba, azo-
kat a műveket, amelyekkel a haladó világszemlélet és a nagy művészi tekin-
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té.lyek saj tója foglalkozik (Rousseau, Voltaire, Byron, Shelley.. .) . így pél-
dául Shelley müveit, mint Engels írta, csak az „alsóbb rétegek" olvalssák. 
míg egyetlen „becsületes" ember nem t a r t j a magánál ezeket a műveket, inert 
„fél, hogy egészen rossz hírbe keveredik". 

Nein világos-e ilyen körülmények között, hogy „az angol regényírók 
. . . ragyogó iskolájának" (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. 81. old.) -
alkotásai, Dickens, Thackeray és más írók alkotásai, amelyek az angol nem-
zeti kultúra büszkeségei, nem a burzsoázia divatos ízlései alapján készültek, 
hanem az ezek ellen az ízlések ellen vívott harc alapján, ez ízlések leküzdése 
alapján? A nagy angol regényírók világtörténelmi jelentőségét Marx éppen 
abban látta, hogy az egész civilizált világ előtt leleplezték a burzsoá szánal-
mas lelki világát és szégyen oszlophoz szegették. 

Dickensnek rendkívül fejlett és éles érzéke volt ama kiáltó ellentét 
iránt, amely a „vagyontalanok világának'' eszmekörét és képzeteit jellemzi, 
ellentétben a gazdag tulajdonosok eszmevilágával és képzeteivel. Az elnyo-
mott és kisemmizett nép irányában érzett forró szimpátia és szeretet fűtötte. 
Tévedhetett (s tévedett is) abban a kérdésben, hogy milyen úton szabadulhat 
meg a nép a kapitalizmus borzalmaitól. Korántsem mindig tudott szakítani 
és szakított az uralkodó osztályok ideológiájával . . . De mindamellett a múlt 
századbeli angol írók közül egyik sem tet t olyan sokat abban az irányban, 
hogy ügyesen, kitűnő művészi formában ábrázolja az egyetlen nemzeten belül 
fennálló két nemzet és két kultúra tényleges fennállását. Dickens regényei 
utolérhetetlen humortól, maró iróniától, eleven fantáziától tündökölnek, 
áthatja őket a megingathatatlan optimizmus és az „egyszerű ember" irá-
nyában táplált bizalom érzése, s mindez annak köszönhető, hogy Dickens 
szoros kapcsolatban volt a népi, demokratikus angol kultúra csíráival, a 
szœgények és társadalmilag kisemmizettek „nemzetével" . . . 

Az a feladatunk, hogy abból a marxista tanításból kiindulva, hogy min-
den nemzeti kultúrában két kultúra van, helyesen fe l tá r juk azoknak a mély 
ellentmondásoknak a tar ta lmát és értelmét, amelyektől nem mentes sok 
kiváló író alkotása, aki a kizsákmányoló osztályrendszer viszonyai között 
alkot. Mi még nem használjuk eléggé megfontoltan, eléggé következetesen a 
két kultúráról szóló tanítást, amikor a mai külföldi haladó írók alkotásait 
tanulmányozzuk és ter jeszt jük. Vájjon nem joggal követelheti-e olvasónk 
kritikusainktól, hogy kellő meggyőző erővel mutassák meg neki, t á r j ák fel 
előtte a Pablo Neruda, Howard Fast, Louis Aragon, Nazim Hikmet, Lindsay 
és mások alkotásai és Chile, az Egyesült Államok, Franciaország, Törökország, 
Anglia népe demokratikus és szocialista kul túrájának elemei között fennálló 
eszmei és művészi összefüggést . . . 

Már maga az a tény, hogy olyan írók jelennek meg, akikre egész népek 
büszkék, a burzsoá irodalomtörténészek képzeletében valami csaknem misz-
tikusan véletlenszerűnek tűnik; valójában ez törvényszerűség, amelynek meg-
vannak a történelmi motívumai és amely „kapóra" jön, minthogy gyakran 
egybeesik a népek történetében megérett válságok időszakaival. Lenin egyik 4 
1907-es cikkében a következőket írta: 

„Marx egész történelmi felfogásából következik, hogy olyan nagyra 
becsülte a forradalmi szakaszokat az emberiség fejlődésében; mert éppen 
ezekben az időszakokban oldódik meg az úgynevezett békés fejlődés szakaszai- « 
ban lassan felgyülemlett sok ellentmondás. Éppen ezekben a szakaszokban 
mutatkozik meg a legjobban, hogy milyen közvetlen szerepet játszanak a 
különböző osztályok a társadalmi élet formáinak meghatározásában, ilyenkor 
rakják le a politikai „felépítmény" alapjait , amely azután hosszú ideig 
támaszkodik a megújult termelési viszonyok bázisára. És a liberális bur-
zsoázia teoretikusaival ellentétben Marx éppen ezekben a korszakokban nem 
a »normálísf ütteti való eltérést, nem valami ,szociális betegség' .megnyil-
vánulását, nem szélsőségek és hibák sajnálatos következményeit látta, hanem 
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az emberi társadalmak történetének legéletbevágóbb, legfontosabb, leglénye-
gesebb, legdöntőbb pillanatait. Magának Marxnak és Engelsnek tevékenysé-
gében részvételük 1848—1849 forradalmi tömegharcaiban középpontként dom-
borodik ki. Innen indulnak ki a különböző országok munkásmozgalma és 
demokráciája sorsának meghatározásában. Ide térnek vissza mindig, hogy a 
legélesebb és legtisztább formában határozzák meg a különböző osztályok 
belső természetét és törekvéseit." (Lenin: A bojkott ellen. Lásd Lenin, Marx, 
Engels, marxizmus. Szikra, 1949. 193—194. old.) 

Már aká r Flaubert példáján is — aki látszólag olyannyira távol áll a 
néptől — beigazolódik, mennyire igaz a marxizmus klasszikusainak az a 
tétele, amely meghatározza, hogy milyen szerepe van a forradalmi időszakok-
nak az emberiség fejlődésében. Lenin „Állam és forradalom" c. munká jában 
utal arra, hogy Marx 1852-ben még nem vet i fel a kérdést, hogy mivel helyet-
tesítendő a megsemmisítendő burzsoá államgépezet, minthogy 1848 tanulsá-
gai még nein szolgáltattak anyagot e kérdés megválaszolásához. Az 1848-as 
forradalom „ . . . elérkezett ahhoz a feladathoz, hogy ,minden romboló erőt'" 
az államhatalom ellen .összpontosítson', ahhoz a feladathoz, hogy .össze-
törje ' az államgépezetet''. (Lenin: Állam és forradalom. Lásd Lenin: Váloga-
tott müvek. 2. kö t 179. old.) 

Flauber t példájából látható, hogy a realizmus fegyverét, amelyet vala-
mikor a burzsoázia kovácsolt a feudalizmus ellen vívott harcban, miképpen 
fordították éppen az ő osztályuralma ellen. A szlerző „Érzelmek iskolája" 
(Éducation sentimentale) с. alkotása azok közé a „romboló erők'' közé tarto-
zott, amelyeket a forradalom a burzsoázia politikai uralma ellen össz-
pontosított. 

Az 1848-as proletár forradalom objekt ív jellege meghatározta. Flaubert 
realizmusának határait és jellegét. Flaubert , abból a meggyőződésből kiin-
dulva, hogy az egész társadalom polgári elfajuláson megy át, megalkotta 
„Érzelmek iskolája" című regényét, s ebbe a regénybe belevetette minden 
gyűlöletét, amit az embert megalázó, erkölcsileg lezüllesztő polgári renddel 
szemben érzett. Flaubert regényében ábrázolta a mohó, kíméletlen és kor-
látolt burzsoát, s ezzel kimondta az í téletet a burzsoá magántulajdonosi tár-
sadalom felett. Regényében találunk olyan anyagot, amely azt bizonyítja, 
hogy a történelem kérlelhetetlen szükségszerűsége az „államnak nevezett 
szörnyeteg" — így mondja a szierző —, vagyis a burzsoá állam erőszakos 
eltávolítása. 

Flaubert megerősítette, hogy a burzsoá állam ellentétben áll az ember 
lelkiismeretével és értelmével, hogy csak gyűlöletet és megvetést érdemel. 
Eltévelyedett azonban, amikor tagadta a társadalmi baladás lehetőségét és 
csaknem az általános szkepszist tette meg realizmusának pátoszává. De az 
1848-as forradalom, ezt ismételten hangsúlyozzuk, hozzáfogott a burzsoá 
állami rend forradalmi megdöntésének feladatához. Ez volt abban az idő-
szakban a forradalom történelmi lehetőségeinek „plafonja". Az akkori pro-
letár szabadiságmozgalomnak ezek a „romboló" feladatai szülték a forrada-
lomtól egyénileg távol álló Flaubert realizmusát, realizmusának „tagadó", 
leleplező-kritikai tartalmát. Az 1848-as forradalom, a proletár felkelés, amely 
kihívta maga ellen a „hivatalos társaság' ' kebelében rej lő bűnös erőket, lehe-
tővé tette az író számára a burzsoá arculatán látható ú j (politikai és társa-
dalmi) vonások megértését. Flaubert ország-világ előtt tárgyilagosan bebi-
zonyította azt a t ény t hogy a burzsoáziái nyil t népellenies erővé vált, hogy a 
burzsoá szociális elfajuláson ment át, hogy politikailag és erkölcsileg 
lezüllött. A proletármozgalom napfényre hozta a burzsoá rendszer szörnyű 
vonásait, F lauber t teljes szánalmasságukban megiátta ezieket a vonásokat, 
meglátta, hogy kíméletlen leleplezésre szorulnak s így bekerültek regényébe. 

Igen nagy jelentősége van annak, hogy Flaubert 1857-ben kezdte meg 
írói útját , amikor komoly összeütközésbe került, a polgár i közvéleménnyel. 
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1880-ban, rövid idővel a halála előtt, amikor Maupassánt-t az a veszély fenye-
gette, hogy a „szokások és a közerkölcs megsértése" miatt bíróság elé állít-
ják, ezzel kapcsolatban a következőket írta Maupassantnak: „Akkor, amikor 
védőd jelekkel leint majd Téged — hiszen egy szó a vesztedet jelentheti —, 
nyugtalanul a hátad mögött érzed majd az egész csendőrséget, katonaságot, 
társadalmi erőt, amely felmérhetetlen teherként lebeg majd elméd felett ; 
akkor szívedbe költözik majd olyan gyűlölet, amilyent Te még nem is 
sejtesz, agyadon átvillan majd a bosszú gondolata, de a' büszkeség azonnal 
megál l í t . . . " 

A tulajdonosok nemzetével szemben érzett mérhetetlen harag szavaival 
fejezte be realista-írói ú t j á t Flaubert, aki örökösen lázongott a burzsoázia 
ellen és örökös rabja vo l t . . . Amikor a nagy gyűlölet és bosszúvágy szavai-
val felkelt a csendőrséggel és hadsereggel körülvett társadalmi erők ellen, 
kr i t ikájának fegyvere párosult hazája, Franciaország, kisemmizett dolgozó 
tömegei fegyverének kri t ikájával . 

Amikor egyik-másik író népiségének fokát kutatjuk, igen nagy jelentő-
sége van annak a kérdésnek, hogjr milyen szerepet tölt be a forradalmi világ-
szemlélet és a forradalmi elmélet. A múlt irodalma sok olyan írót ismer 
(mint például a mi forradalmi demokratáink), akik a legdemokratikusabb 
következetességgel síkra szálltak a rabságban sínylődő nép érdekeiért. 
Nyekraszov költészete, Szaltikov-Scsedrin szatirája, Csernisevszkij írói és 
újságírói tevékenysége, Dobroljubov irodalomkritikai munkássága annak a 
fontos körülménynek köszönheti eszmei és művészi értékét, hogy ezek az írók 
a nép szemszögéből oldották meg a politika és az esztétika kérdéseit, hogy 
vezéreszméjüknek „a paraszti forradalom eszméjét, a régi hatalom megdön-
téséért, folyó tömegharc eszméjét" (Lenin) választották. 

Belinszkijnek Gogolhoz intézett levelében megnyilvánuló hangulata, 
hangsúlyozta Lenin, a jobbágyparasztok hangulatával függöt t össze, min t 
ahogy a mi publicisztikánk „a néptömegeknek a feudális elnyomás csöke vé-
nyei miatt való háborgásával" függött össze. (Lenin: Az irodalomról. 26. old.) 

Mind a mai napig sincsen irodalomtörténetünk az egyTes külföldi orszá-
gok népi demokratikus irodalmáról; mind a mai napig nincsen fogalmunk 
annak az irodalomnak a fejlődéséről, amely közvetlenül tükrözi a nép szük-
ségleteit és érdekeit, arról a folyamatról, amelynek nagy hagyományai szo-
rosan összefüggnek „az anyagi javak termelőinek történetével". A burzsoá 
irodalomkutatók makacsul hallgatnak például az angol chartista költészetről, 
a Párizsi Kommün íróinak alkotásairól, a harmincas és negyvenes évek 
németországi irodalmáról. Márpedig mondjuk Louis Michel, Ernst Johns, 
Georg Weerth és sok más író szociálpolitikai nézete, amely az ő korukban 
haladó volt, lehetővé tette számukra, hogy a legközvetlenebb és a legkövet-
kezetesebb formában kifejezésre juttassák és védelmezzék az irodalomban a 
dolgozó nép létérdekeit. 

A haladó demokratikus világszemlélet ilymódon rendkívül fontos elő-
feltétel, amely megkönnyíti az írónak, hogy közelebb kerüljön a nép érdekei-
nek és képzeteinek világához. A tehetségnek a néptömegek történelmi érdé-
keit szem előtt tartó demokratikus tendenciája az író magasszínvonalú 
művészetének és népiségének előfeltétele. „A nép iránti rokonszenvvel magya-
rázható Béranger hihetetlen népszerűsége.. ." — mondotta nagyon helyesen 
Dobroljubov. 

A tehetség a demokratikus világszemlélettel párosulva azonban csak 
akkor lehet valóban hathatós, amikor a nép életének alapos ismeretén, a nép 
"zeretettel teli és kitartó tanulmányozásán alapszik. Egybe kell olvadni a 
néppel nemcsak ismerni, hanem mélyen és erősen át is kell érezni, át is 
kell élni ezt az életet — irta Dobroljubov —, szoros bensőséges kapcsolatban 
kell lenni ezekkel az e m b e r e k k e l , egy darabig az ő szemükkel kell körültekint-
getni, az ő fejükkel kell gondolkozni, az ő akaratukkal kell kívánni, az ő 
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bőrükbe és az ő lelkükbe keli bújni". Lenin számára G. Uszpenszkij. akinek 
,,hatalmas művészi tehetsége a jelenségek lényegéig hatolt", elválaszthatatlan 
a nép i rányában érzett forró szeretetétől, attól, hogy „kitűnően ismerte a 
parasztot". (Lenin: Az irodalomról. 138. old.) Azokban a közismert cikkekben, 
amelyekben Lenin Gorki j ja l és Sztálin Majakovszkij jal foglalkozott, vau egy 
közös és rendkívül fontos gondolat: hogy ugyanis az í ró szempontjából döntő 
jelentősége van annak, hogy egybeolvad a néppel. Mint Lenin mondotta. 
Gorkij hatalmas tehetsége, Gorkijé, aki szorosan egybekapcsolja sorsát a pro-
letár Oroszország sorsával, óriássá, az egész világ nagyságává tette az „ \ n y a " 
és a „Klim Szamgin élete" c. regény szerzőjét. Majakovszkij t alkotásainak 
elválaszthatatlan összefüggése népünk sorsával — „a szovjet korszak legjobb 
és legtehetségesebb költőjévé" tette. 

Gorkij és Majakovszkij , s ez igen fontos, egybekapcsolta alkotásait a 
leghaladottabb és a legforradalmibb osztály mozgalmával. A m ú l t írói 
viszont, még akkor is, amikor közvetlenül kifejezésre ju t ta t ták a nép vágyait 
és érdekeit,, a dolgozó tömegek akkori történelmi éretlensége fo ly tán sokat 
vittek bele alkotásaikba „az anyagi javak termelőinek" gyengeségeiből és 
előítéleteiből. 

Ezzel kapcsolatban feltétlenül idéznünk kell egy igen érdekes részt 
Engels Schlüterhez intézett 1885. m á j u s 15-én kelt leveléből: „Egyáltalában, 
elmúlt forradalmak költészetének, mindig a .Marseillaise' kivételével, későbbi 
időkre r i tkán van forradalmi hatása, mert hogy a tömegekre ha tn i tudjon, 
kénytelen a kor tömegelfogultságának is hangot adni. Innen a vallásos 
bárgyúság még a chartistáknál is." (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. 
84. old.) 

A kizsákmányolt tömegek mozgalmának elméleti és politikai éretlensége 
a múltban elkerülhetetlenül kihatott a demokratikus irodalom, a néphez közel-
álló irodalom eszmei és formális művészi oldalára. Godwin XVIII. század végi 
és XIX . század elejei írónak az alkotásai, aki Marx kifejezésével élve „egé-
szen közel állt a kommunizmushoz", mint Shelley forradalmi romantikus 
költészete is, szociális tiltakozásának minden radikalizmusa ellenére sem men-
tes az idealizmus, az utópizmus, az elvontság s a ködös szimbolizmus bizonyos 
elemeitől, amelyek híven tükrözik az angol proletár szabadságmozgalom „ifjú-
korát". De nem minden elvontság egyforma. Shelley érett alkotása, polgári 
l í rája, amely tele van harcos szociális motívumokkal, mintegy „kommentár" 
volt korábbi műveihez, „kommentár", amely fényt vet e művek erős és gyenge 
oldalainak mély népi, proletár lényegére. Ezzel magyarázható, hogy Shelley 
az angol proletariátus kedvenc költője lett, s mondjuk, kortársa, Landor, a 
„zsarnokfaló'', aki annyira páváskodott dagályos retorikus forradalmi frázisai-
val, ráérő kutatók szűk történelmi és irodalmi érdeklődésének tárgya maradt. 

Az elmondottak a lapján a következő következtetésekre j á tha tunk : 
1. Nem szabad elnagyolni, leegyszerűsíteni a kizsákmányoló rendszer 

\ viszonyai között született irodalom népiségének fogalmát . Tolsztojnál nem 
találunk túlságosan sok közvetlen nyilatkozatot a parasztságról. Balzac 
„Emberi színjátékában" aránylag igen keveset foglalkozik Franciaország dol-
gozó tömegeinek életével és helyzetével. I t t fontos az a szemszög, amelyből 

• a valóságra, a legfontosabb (a néptömegek helyzete szempontjából a legfonto-
sabb) kérdésekre tekintenek és amely az írót ténylegesen közelebb hozza a 
nép hangulataihoz és vágyaihoz. 

A mult í rójának alkotása foglalkozhatott elsősorban az uralkodó osztá-
lyok életének ábrázolásával, az, ami akotását mégis a ,,dolgozó tömegek törté-
netének" tényévé teszi, ami nemzeti kinccsé teszi, az írónak az a képessége, 
hogy ,alulról", vagyis a kizsákmányoltak szemével, tekintsen a „felső réte-
gek" életére, hogy meglássa bennük, ^ z „élet uraiban", a szűklátókörűség, a 
kasztszellem, a pusztulásra kárhozottság vonásait. 
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Lenin tanítása-az orosz szabadságmozgalom három szakaszáról — fényt 
vet az irodalomtörténeti folyamatra, arra a folyamatra, ahogy az irodalom 
Puskintól Tolsztojig Oroszország forradalmi ellentmondásainak növekedése 
és mélyülése közepette fejlődött. A hűbériség igájában nyögő ország paraszt-
ságának hangulata, hatailmas rejtett erő volt, amely az orosz klasszikus iro-
dalom realizmusát és népiségét táplálta, amely ezt az irodalmat a világ-
irodalom első soraiba vezette. Az orosz irodalom maradandó művészi értékei, 
mint Gorkij mondotta, „a nép hallgatólagos esgítségével" ezülettek meg. 

A mult irodalmában tapaszaiható népiség problémájának tanulmányozá-
sát az nehezítette meg, hogy az uralkodó osztályok ideológiájának nyomása 
folytán, a történelmi elmaradottság és korlátozottság folytán gyakran sem 
sz író, sem a nép nem ismerhette fel a társadalmi haladás megvalósításának 
igazi útjait, nem foghatta fel a történelem szempontjából helyesen az „anyagi 
javak termelőnek" érdekeit. A mult irodalmának népisége ezért gyakran 
elméletileg éretlen, történelmileg korlátozott és osztályelőítéletektői „megnehe-
zített" formában jelent meg. 'Csak az kerül a nép eleven kulturális értékei 
közé, ami magán viseli a tehetség és a világszemlélet harmonikus egységének, 
a többé vagy kevésbbé jelentős művészi adottság történelmileg helyes tenden-
ciájának bélyegét. 

2. Sok olyan írónak az alkotása^ aki egyénileg nem volt kapcsolatban a 
néppel és gyakran még nem is a népről írt, népivé válik később, amikor a 
néptömegek élére a proletariátus áll, a leghaladottabb és a legforradalmibb 
osztály mindazok közül az osztályok közül, amelyek az emberiség társadalom-
történetében valaha is léteztek. Csak most alakulnak ki Franciaországban az 
előfeltételek ahhoz, hogy Rabelais és Balzac, Béranger és Hugo valóban népi 
íróvá legyen. Csak most, iá Német Demokratikus Köztársaságban alakulnak 
ki az előfeltételek ahhoz, hogy Goethe és Lessing, Heine és Weerth müvei 
valóban az egész nép közkincsévé váljanak. 

A tömegek öntudatának színvonala a kapitalista országokban ma a kom-
munista pártok vezette proletár harcban találja meg legmagasabb történelmi 
kifejezését; a haladó külföldi írók alkotása egybeolvad a nagy néptömegek-
nek azzal a harcával, amelyet a békéért, a nemzeti függetlenségért és a szabad-
ságért vívnak, s ez egyik döntő feltétele annak, hogy ezek között az írók között 
a tehetségesek igazi népi tehetségekké váljanak. 

A múltra vonatkozólag is állja a helyét, hogy éppen a művész szubjektív 
vagy objektív közelállása a kizsákmányolt dolgozó nép érdekeihez és vágyai-
hoz, az anyagi javak termelőinek erkölcsi és esztétikai nézeteihez, a népi alko-
tás gazdag szájhagyományához — hogy éppen ez volt az a hatalmas, véka 
alatt rejlő erő, amely megtermékenyítette a művészek keresését. A múlt nagy 
írói szenvedélyesen igyekeztek behatolni annak a titkaiba, amit Puskin „az 
igazi népi ékesszólás tüzének" nevezett. „Puskin halála óta több mint száz év 
telt e l . . . Mindemellett, ha például az orosz nyelvet nézzük, ez alatt a hosszú 
idő alatt semilyen törést nem szenvedett és a mai orosz nyelv, szerkezetét 
tekintve, alig különbözik Puskin nyelvétől" — írja Sztálin elvtárs „Marxizmus 
és nyelvtudomány" c. munkájában. (Sztálin: Marxizmus és nyelvtudomány. 
9. old.) A szavak megválogatásából, a mondatszerkesztésből, a mondatok 
harmóniájából, az elemi egyszerűségből és lenyűgöző természetességéből lát-
ható, hogy „Puskin nyelvének szerkezete" magába szívta az orosz köznyelv 
népi-stilisztikai formáit. Puskin a népi ékesszólásnak ugyan a szerint a törvé-
nyei szerint írt, amelyek szerint Pugacsev kiáltványai íródtak. S vájjon Balzac 
energiájából, amellyel nekivág a beszéd „lényegének", nyelvének durva nyílt-
ságából, amely széttörte az arisztokrata szalon-zsargon szabályait, nem érző-
dik ki a Párizs forradalmi külvárosait lelkesítő beszéd tüze? Vájjon Tolsztoj 
prózájának hatalmas lendületében, beszédének kimért lassúságában, durva és 
heves szószerkezeteiben^ amelyek sértik a szalón-fecsegők fülét — vájjon 
mindebben nem nmtatkoznak-e meg annak a nyelvnek Tolsztoj által zseniá-
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l i s a n t o l m á c s o l t i n t e n c i ó i é s s t í l u s - S z a b á l y a i , a m e l y e n Oroszország paraszti 
t ö m e g e i n e k m i l l i ó i g o n d o l k o d t a k é s b e s z é l t e k ? 

Milyen hatalmas alkotási terület, nyílik hát meg a szovjet írók előtt, a 
népi demokratikus országok írói előtt, akiknek most lehetőségük van arra 
hogy a néppel vállvetve haladjanak és vele együtt a történelemben példátlanul 
ott álló szociaista kultúrát építsenek! 

Csak a szovjet társadalomban, amely felszámolta a kizsákmányoló osztá-
lyokat, amely megsemmisítette az antagonisztikus osztálykülönbségeket táp-
láló talajt, — csak ebben a társadalomban válik a marxista-leninista világ-
saemlélettel felvértezett író a szó szoros értelmében népi íróvá. A szovjet iro-
dalom közvetlen formában juttatja kifejezésre a nép érdekeit, amelyek nálunk 
állami érdekké lettek. 

Ha íróink a nép szemével vizsgálják a valóságot, ez azt jelenti, hogy for-
radalmi fejlődésében, a kommunizmus felé való haladásában látják. 

Mindebben megmutatkozik az a mélyenszántó minőségi különbség, amely 
a szocialista realizmus irodalma — magának a népnek az irodalma — a nép-
nek szóló irodalom — és az eddigi irodalom, az emberiség osztály-előtörténe-
tének irodalma között fennáll. 

„Oktyabr" 7. sz. 
1951 július. 

BELIA GYÖRGY: 

TOLNAI LAJOS 

A bukott forradalom után a kiegyezés történelmi szükségszerűségként 
telepedett a magyar nép nyakára. 1848 két kérdést hagyott megoldatlanul: az 
agrárkérdést és a nemzeti kérdést. Ez a két kérdés együtt a polgári fejlődés 
középponti problémáját jelentette. 1867 előtt a nemzeti probléma volt hang-
súlyozottabb, 1867 után pedig az agrárkérdés lett a polgári demokratikus átala-
kulás főproblémája. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a „kiegyezés gazdasági 
alapját a magyar mezőgazdaság és az osztrák finánctőke érdekeinek azonos-
sága képezte." (Mód A.) 

Magyarország kitűnő vadászterület volt a külföldi tőkés csoportok szá-
mára. A tőkeszegény Magyarország magas profitlehetőségeket biztosított az 
idegen tőkének, és az bátran élt is az alkalommal: a politikai feltételek bizto-
sítottak voltak. A Magyarországra irányított tőkekivitel természetesen más 
jelleget adott a kapitalizmusnak nálunk, mint amilyen az Nyugaton volt, ahol 
az eredeti tőkefelhalmozás feltételei már régóta megvoltak, s nemzeti jellegű 
kapitalizmus alakulhatott ki. 1848 bukása szükségszerűen a magyar nép kettős 
kizsákmányolásához vezetett: az ország kapitalizálásáért nagy árat fizetett 
a magyar nép. 

A beáramló tőke alaposan átalakította az ország politikai és kulturális 
arculatát. Tolnai a tőkének ezt a tevékenységét gúnyosn „misszió"-nak nevezi. 
„ . . . Missziónknak a legszebb jövője van, ez a föld feltétlenül alkalmas és kivá-
lóan kínálkozó a legszebb műveletekre. Igen. Gyárakat, szesz-, cukor- és szövő-
gyárakat kell teremtenünk, kultúrmunkákkal foglalni el a népet, dolgoztatni, 
jól fizetni, hogy ne maradjon ideje a haszontalan aspirációkra; nem ütni, verni, 
botoztatni, vadítani, hanem leszállni közéjük, gyermekeiket, altisztekké tenni 
hamar, hogy azok vezessék, tanítsák társaikat." — mondatja Sehwindler-
Hunyadival. (A báróné ténsasszony.) 

A külföldi tőke persze nem a nép közé „szállt le" közvetlenül, bár — Tol-
nai szavaival — „erős acélkapcsai" később éppen a népet, éppen annak legsze-
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