
PÄNDI PÁL: 

A SZOCIÁLDEMOKRATA IRODALOM MAGATARTÁSA 
AZ 1914—18-AS VILÁGHÁBORÚBAN* 

A szociáldemokrata szépirodalomnak a Horthy-rendszer legalitást biztosí-
tott. Nemcsak a Népszava hasábjai, nemcsak a különböző mozgalmi kiadványok, 
hanem a polgári kiadók is készséges terjesztői voltak a szociáldemokrata iro-
dalomnak. A kommunista írók nem kaphattak ilyen nyilvánosságot. Műveik 
rejtve-dugva ha megjelenhettek egy-egy folyóiratban, többnyire álnév alatt, 
s ha olykor kiadásig ért egy regény vagy verskötet, mohón lecsapott r á a 
rendőrség és a példányokat elkobozta. Az illegális sajtót és különösen a kom-
munista emigrációban élő magyar irodalmat nem ismerhették a széles tömegek. 

A szociáldemokrata sajtó és irodalom terjedését aj munkásosztály sorai 
között biztosította a Horthy-rendszer, szélfogónak a kommunista agitációval. 
szemben. A szociáldemokráciának így sikerült elérnie, hogy jelentős tömegek 
szemében a szociáldemokrata irodalom jelentse a proletárirodalmai Még a fel-
szabadulás után is élt egy ideig az a téves nézet, hogy a magyar irodalom 
proletárhagyományai egyet jelentenek a szociáldemokrata pár t körű] évtizedek 
ótá tömörült, a párt opportunista ideológiájának és gyakorlatának közvetlen 
hatása alatt álló írók működésével. 

A tények mást mondanak. A tények arról beszélnek, hogy a magyar iro-
dalom haladó hagyományai a XX. század első négy évtizedében a munkás-
mozgalmon belül a megalkuvó szociáldemokrata párt és irodalmi szociáldcmo-
kratizmus elleni küzdelemben fejlődtek. Még Ady is, aki nem volt szocialista 
költő, felismerte a magyar szociáldemokrácia opportunizmusát s eltávo-
lodott a szociáldemokratáktól. Komját Aladár abból a forradalmi antimili-
tarista csoportból nőtt ki, amely a szociáldemokrata megalkuvással, hígvérü 
pacifizmussal szemben a forradalmi ellenzéki álláspontot képviselte. József 
Attila, mint a proletariátus költője, mint az illegális Párt tagja, élesen szem-
benállott a szociáldemokrata párttal, líráját a kommunista mozgalom eszméi 
emelték. Azok a magyar írók, akik a kommunista emigrációban éltek — Plés 
Béla, Gergely Sándor, stb. — a szociáldemokraták ellen harcolva váltak a 
magyar irodalom haladó vonalának szerves folytátóivá. Fiatal íróink közül 
többen vannak olyanok, akik a szociáldemokrata pártban kezdték meg írói mű-
ködésüket, közülük nem egy még a felszabadulás előtt. De a népi demokratikus 
fejlődés. Pár tunk hatalmas, az egész nemzet életére kiható harca, a Szovjetunió 
támogató példája meggyőzte őket arról, hogy álláspontjuk — a megalkuvó szo-
ciáldemokratizmus — és a szocializmus építése között áthidalhatatlan ellentét 
van, s nem utolsó sorban éppen írói képességeik kibontakozásával bizonyítot-
ták, hogy a szociáldemokratizmussal szemben, annak ellenére kovácsolódik az 
igazi magyar irodalom. 

A szociáldemokratizmne káros hatása az irodalomban egyidős a reformista, 
opportunista irányzat érvényesülésével a magyar szociáldemokrata pártban. 
Az irodalmi szocializmusnak különféle, de azonos gyökerű megnyilvánulásai 
vannak. Ilyen megnyilvánulások: a polgári életforma vonzó beállítása, a „jó" 
kizsákmányolók szerepeltetése, a társadalmi kérdések háttérbe szorítása, a 
túlzó eroíizmus, a proletariátusból való kiemelkedés ábrázolása kapitalista 
viszonyok között s egyesek véletlen körülményeinek általános lehetőségként 
való feltüntetése; a gazdasági jólétért vívott harc előtérbehelyezése a politikai 
küzdelemmel szemben, a kispolgári életmód dicsőítése, a munkásosztály gettó-
szerű ábrázolása a társadalom egészében, munkások és parasztok szembeállí-
tása, a proletáriátus és a nemzeti érdekek szembeállítása, — formai téren pedig 
a polgári irodalom különféle formalista irányzatainak utánzása. Mindehhez 

* Részlet egy nagyobb dolgozatból. , 
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a jobboldali szociáldemokrata irodalom részéről a Nagy Októberi Szocialista 
Porradalom győzelme és a Magyar Tanácsköztársaság rövid, de dicsőséges 
fennállása óta nyílt antikommunista agitáció járult . Hosszasan folytathatnánk 
ezt a felsorolást. De ennyiből is világos, hogy ezeknek a jelenségeknek közös 
magva az a törekvés volt, hogy a szépirodalmi olvasmányok is segítsenek lesze-
relni a munkásosztály forradalmi akara tá t és helyébe kispolgári illúziókat, 
a békés fejlődés hazug álmát, mérgező mákonyát lopják. A szociáldemokrata 
párt az irodalom területén sem válogatott eszközeiben. A század eleje óta m e g 
teremhettek talaján a legexcentrikusabb formalista torzszüleményektől kezdve 
a Tanácsköztársaságot gyalázó írásokon át a háborús és szovjetellenes uszításig 
a leghitványabb irományok. 

© * 

Az imperialista háború nagy megpróbáltatást jelentett a nemzetközi mun-
kásmozgalom számára, s ezekben a háborúkban mindig kivillant a jobboldali 
szociáldemokrácia foga-fehére. Ott láthattuk őket az 1914—18-as imperialista 
háborúban a háborúra uszítók között, ott láttuk a magyar szociáldemokrata 
árulókat a Szovjetunió-elleni népellenes hadviselés szítói között. 

Amikor az irodalom területén vizsgáljuk meg a szociáldemokrácia árulá-
sának kisugárzását, kettős cél vezet bennünket. Egyrészt az 1914—18-as háborü 
szociáldemokrata szépirodalmának magatartását szegezzük szembe azzal a téves 
hiedelemmel, hogy ez az irodalom függetleníteni tudta magát az opportuniz-
mustól és szoeiálsovinizmustól és töretlenül szolgálta a proletariátus érdekeit. 
Másrészt azért foglalkozunk ezzel az irodalommal, hogy a tények világánál 
elmélyítsük a gyűlöletet a népellenes háborúra uszító irodalommal szemben, 
s megerősítsük a szeretetet az iránt az irodalom iránt, amely kövekezetes har-
cosa a béke nagy ügyének, a dolgozó nép igaz érdekeinek. 

A baseli kongresszus határozatát 1912-ben a világ összes szocialista pár t ja i 
elfogadták. A szocialista sajtóban, a magyar Népszavában is, hónapokon, éve-
ken keresztül folyt az agitáció a háború ellen a baseli kiáltvány szellemében. 
Ez a kiáltvány, amely világosan meghatározza a szocialista munkáspártok 
magatartását az imperialista háborúval szemben, „a kétségbevonhatatlan törté-
nelmi tényekből levonja az elkerülhetetlen következtetéseket: ezt a háborút 
semmiképpen sem lehet a legkisebb mértékben sem valamely népérdek ürügyé-
vel igazolni; ezt a háborút a kapitalisták profitja, a dinasztiák becsvágya érde-
kében készítik elő. Bűn lenne, lia a munkások egymásra lőnének. Ezt mondja 
a kiáltvány. '" 

Az osztályharc világméretekben éleződött, a vezető imperialista hatalmak 
törekvése „a világ ú j ra felosztására" nemcsak az egyes országokon belül, de az 
egyes országok között is kiélezte az ellentéteket. An dics Erzsébet így ismerteti 
a háború kirobbanását kőzve'lenül megelőző magyar helyzietet: 

„Az első világháború előtti általános európai politikai vá lságnak" különös erővel 
kellett megnyilvánulnia Magyarországon, amely a cári Oroszország után úgyszólván a 
következő „leggyengébb" láncszem volt az imperializmus rendszerében. 

„Egyetlen államban sem vetett véget a háború egy csapásra olyan vad belpolitikai 
harcoknak, mint Magyarországon . . Izgalmas harcok után és ú jak előestéjén a belpoli-
tikai helyzet megoldhatatlanul összebogozódott csomóját vág ta szét egy csapásra a 
háború ka r j a . " 

— Ezekkel a szavakkal jellemezte a helyzetet a magyar szociáldemokrata párt 
akkoriban legtekintélyesebb vezetője, Garami Ernő. A pesti munkások barrikádharcai 
1912. május 23-án, a nemzetiségek egyre erősödő mozgalmai, a parasztságban felgyülem-
lett fenyegető elkeseredettség olyan arányokat öltött, amelyhez hasonló ebben az időben 
csak a cári Oroszországban volt észlelhető. A magyar viszonyok erősen közeledtek ahhoz 
az állapothoz, amikor már nemcsak az „alul lévők", a tömegek nem hajlandók a meg-
levő állapotot tovább tűrni, de a „felső" körök, a vezetők sem képesek tovább a régi 
módon kormányozni, hatalmuk szilárdságát a megszokott eszközökkel biztosítani. Recse-

1 Lenin: Válogatott Művek. I. 901. 
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gett-ropogott a dualizmus épülete. A magyar képviselőházban lejátszódott erőszakos-
kodások, Tisza István brutális csínyjei, lerántották az utolsó leplet is a magyar „parla-
mentarizmusról", amelynek látszatát addig az úri erőszak és csalafintaság ezer formája 
védte. A parlamentet, amelyből teljesen hiányzott a munkásság és dolgozó parasztság 
képviselete, most a polgári ellenzék és a nemzetiségek is bojkottálták. Tisza István egyre 
gyűlöltebbé vált alakja a féktelen erőszak megtestesítője lett. Az 1914-es világháború 
előestéjén polgárháború atmoszférája uralkodott a magyar közéletben. „ . . . Ez a kicsi, 
ezerszer lekötött ország robban." „Rohanunk a forradalomba" — írta ebben az időben 
Ady Endre. 

A népharag forradalmi kitörésének veszélye Damokles-kardként függött a magyar 
uralkodó osztályok feje fölött. Csoda, hogy az előttük feltornyosuló és forradalmi meg-
oldással fenyegető problémák elől háborús kalandba menekültek, nyilvánvalóan abból 
a meggondoiásból kiindulva, hogy „aki időt п у е ф az életet nyer"? Ez a kulcsa némileg 
annak a „rejtélynek", hogy a magyar uralkodó osztályok 1914-ben bizonyos ingadozások 
után, miért támogatták a háborút, noha az közvetlen külpolitikai előnyöket nem ígért 
nekik és még szerencsés kimenetele esetén is nem egy veszélyt rejtett magában szá-
mukra."2 

1914 júliusában kitört a világháború. Lenin világosan leszögezte a forra-
dalmi álláspontot az imperialista háború kérdésében: ,,A most folyó imperialista 
háborúnak polgárháborúvá változtatása — ez az egyetlen helyes proletár jel-
szó. . . Csakis ezen az úton szakíthatja ki magát a proletáriátus a soviniszta 
burzsoáziától való függésből." A II . Internacionálé opportunista szociáldemo-
krata párt jai a háború kitörésekor habozás nélkül vállalták a burzsoazia által 
rá juk rótt szerepet: a soviniszta uszítást a munkásosztályon beliil — „meg-
szépítve" szociális frázisokkal A II. Internacionálé általánosan jellemző útját 
jár ták a magyar szociálsoviniszták is. Hiába hazudta a stockholmi szocialista 
konferenciának 1917-ben benyújtott memorandum, hogy: 

a magyar párt a háború egész ideje alatt harcolt a nacionalista és imperialista 
formulák ellen és bizonyos büszkeséggel állíthatja, hogy Magyarország szocialista mun-
kásosztálya elkerülte a nacionalista és imperialista szerződést, ami a többi hadviselő 
országban annyi bajt okozott. 

Hiába bizonygatta Weltner Jakab az 1918. februári rendkívüli pártkongresz-
szuson: 

Nincs Európában egyetlen szociáldemokrata párt sem, amely céltudatosabban, osz-
tálytudatosabban teljesítette volna a kötelességét, mint a magyarországi p á r f . . . 
A Magyarországi Szociáldemokrata Pár t a háborús sovinizmust egy percig sem osztotta.1 

A tények ellene mondanak Weltner állításainak. Andics Erzsébet A magyar 
munkásmozgalom <*z 1914—18-as világháború alatt című tanulmányában tüze-
tesen kifejtette és dokumentálta a magyar szociáldemokrácia árulását. Össze-
foglalóan így jellemzi a helyzetet: 

Abban, hogy a magyar társadalomban érlelődő forradalmi vá lság kibontakozását 
a reakciós uralkodó osztálynak sikerült elodáznia, a kormány terrorisztikus háborús intéz-
kedésein, féktelen soviniszta propagandáján kívül óriási szerepet játszott az akkori egyet-
len magyar munkáspárt, a szociáldemkorata párt vezetőinek a proletár internacionaliz-
must megtagadó szociálsoviniszta politikája is. A magyar szociáldemokrata párt- és szak-
szervezeti vezetők elvi és gyakorlati magatartása ugyanis az első világháború alatt alap-
vetően a szociálsovinizmus síkján mozgott. 

A magyar hivatalos munkásvezetök szociálsovinizmusa nem mindig egyforma nyílt-
sággal mutatkozott meg. A háború első hónapjaiban egészen nyíltan állást foglaltak 
saját burzsoáziájuk, a magyar uralkodó osztályok imperialista háborús politikája mellett. 
A háború második felében annak hatása alattt, hogy a középhatalmak veresége egyre 
valószínűbbé vált és főképpen, mert a nyíltan szociálsoviniszta politika teljesen elszige-

2 Andics Erzsébet: A magyar munkásmozgalom az 1914—18-as világháború alatt, 
3 - 4 . 1. 

3 A stockholmi konferenciához benyújtott memorandum és Wel tn | r Jakab beszédé-
nek szövegét Andics Erzsébet f. i. tanulmánya alapján közöljük. 
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telte volna őket a magyar munkásosztály egyre inkább háborúellenesen hangolt tömegei-
től, más országok szociálsovinisztáihoz hasonlóan ők is egyre inkább békeszólamokat 
hangoztattak és igyekeztek a magyar burzsoáziát „nagyobb rugalmasságra" rávenni, 
rábírni arra, hogy „második vasat is" tartson a tűzben. 

A m a g y a r szociáldemokrata pár t napilapja, a Népszava, szinte egyik napról 
a más ik ra csinálta meg a pálfordulást . A Népszava 1914. július 26. sziáma még 
fennhangon hirdeti a hadüzenettel szemben, hogy: „Ma a szociáldemokrácia 
bang ja az egyetlen hang az országban, mely még az utolsó pillanatban is tilta-
kozását k i á l t j a k i a háború e l len . . . " De jú l ius 28-án m á r ezt í r j a a l ap a r r a a 
hírre, hogy a temesi parton szerb csapatok lövöldöztek a monarchia egységeire: 
„A ezerbek tehát nem érik be azzal, hogy maguk idézték föl a végzetet, de siet-
tetik i s . . . " Rá egy nappal „A szervezett munkásokhoz" intézett kiál tvány nyilt 
melldöngetés8el deklarál ja a szociáldemokrácia teljes fegyverletételét: 

most le kell mondani a szabad kritikáról, propagandáról, mert ebben a válságos 
helyzetben mi sem akarhatjuk még a legigazságosabb kritikával sem megnehezíteni az 
intézők dolgát. 
A Nőmunkás című szociáldemokrata lap így „biztatja" a hadbavonult mun-
kások hozzátartozóit: 

. . . ilyen súlyos nagy időkben a kishitűségnek és a kétségbeesésnek minden kicsinyes 
érzését vessük le magunkról. Megtörtént eseményekkel szemben oktalanság szembe-
szállni.' 
Az opportunizmus nyílt sovinizmusba csap át ugyanebben a számában a 
Nőmunkásnak: 

Akinek megadatott az alkalom, akiben megvan az erő, megmutathatja most, hogy 
ki, mit és mennyit ér. 
A háborús események hatására egyre nyí l tabban lép előtérbe a féktelen uszítás. 
A Népszava 1914. augusztus 31-i számának vezércikke már ezt közti: „Jobb 
ügyért, nagyobb történelmi eszméért nem folyt nemes és drága vér, m in t ami-
lyenért most ömlik a lengyel és galíciai harcmezőkőn. . . " 

A cári Oroszország ellen támadó központi hatalmak az „európai ku l túra 
védelmének" hazug jelszavát í r ták zász la jukra ; ezzel aka r t ák megtámasztani a 
tőkések érdekét szolgáló hadviselés igazát . Kapva-kaptak ezen a jelszón a 
magyar szoeiálsoviniszták is. Az „európai kul túra védelme" az „orosz barba-
rizmussal szemben" — ez volt a szociáldemokrata munkásság nagy feladata a 
szociálsoviniszta vezérek szavai szerint. E r r ő l cikkeztek hónapokon keresztül 
a szociáldemokrata lapok. A Népszava 1914. szeptember 19-én Dicsőség címen 
közöl vezércikket, amelynek í rá ja azt ál l í t ja, hogy a munkásság osztályharcá-
nak egyenes folytatása az imperialista háború : „A magyar munkásság számára 
ez a harc közvetlen folytatása annak a harcnak, amelyet két évtizede ebben 
az országban fo ly t a t . . . " Ezzel a hazug elmélettel akarja „igazolni" a proletar iá-
tus előtt a harci folytonosságot, elmosva az éles különbséget a munkásosztály 
osztályharca és az imperialista háború között. Ugyanakkor megpendíti a cikk 
a burzsoázia felé a „kultúra védelmének" érzelmes h ú r j á t . Ezzel a k a r j a meg-
változtatni a tőkések magatar tását (és feltámasztani a proletariátus háborús 
öntudatát), akik egyre-másra kézdték csökkenteni üzemeikben a bért s a hábo-
rú ra való hivatkozással redukálták a munkáslétszámot. 

. . . A m í g munkástestvéreink a galíciai határon hősiesen küzdenek a magyar mun-
kásmozgalom eddigi eredményeinek megvédéséért, magában az országban fenyegeti óriási 
veszedelem azokat a kultúrjavakat, amelyeknek védelmében véreznek. (Aláhúzás 
tőlem, P. P.) 

Hogy a kul túra védelmének jelszava központi pártutasí tásként ju to t t el 
minden szociáldemokrata orgánumhoz, azt jól bizonyítják a különböző szociál-
demokrata lapok azonos jellegű cikkei. A Kassai Munkás így ír: 

* Nőmunkás, 1914. augusztus 15. 
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Bárhogyan alakuljon is . . . a helyzet, minden kultúrembernek ki kell tartania . . . 
az európai kultúra minden harcosa meggyőződéssel szegődik . . . a küzdelemhez.5 

Az Ifjúmunkás ezekkel a szavakkal buzdít ja a vágóhídra a prole tár i f jak tíz-
ezrei t : 

Fegyverek zajától visszhangzik a világ. Harcba induló hadseregek dübörgésétől 
hangos egész Európa . . . Két hata lmas tábor áll egymással szemben. Az egyik oldalon 
a reakció, a szolgaság és barbárság, a másik oldalon az európai kultúra és haladás 
hadserege áll. Ez a háború a kultúra és a barbárság nagy mérkőzésed 

A szociáldemokrata szépirodalom felkarolta az „európai kultúra" védelmé-
nek burzsoá jelszavát és nem átallotta éveken keresztül ezzel lelkesíteni a f ron t ra 
induló munkásokat . 

A magyar szociáldemokrácia nem ismer te be szépíróinak árulását . 
Vers és háború címen Orimos E d e cikket í r t a Népszavába,7 s itt élesen 
támadta azokat a polgári és munkásköltőket, ak ik a háborás uszítás p á r t j á r a 
állottak — Németországban., E g y német ismertetés nyomán helyes bírálatot 
mond Richard Dehmelről, A r n o Holzról, Ge rha r t Hauptmannról , stb. Amikor 
azonban arra kerül a sor, hogy a s a j á t — tehát a magyarországi szociáldemo-
k rác i a — irodalmi háza tá ján nézzen szét. akko r az osztatlan dicséret hang ja tör 
fel a cikkből. Már a bevezető mondatokban említi Ormos, hogy „Csak egy 
a vigasztaló, — hogy a proletárság igazi költői, akiknél az emberiség nagy 
érdekei, az emberi fejlődés végcél ja nem pusztán témaj, hanem felfogás és érzés 
dolga, azok hívek maradtak önmagukhoz és a prole társághoz. . ." Majd lejjebb: 
„Az a néhány vers, amit a Népszava hozott a háború kitörése óta, azt muta t j a , 
hogy a magyar proletárság érzésének is akadnak hivatott kifejezői." S m i n t 
példákat említi N a g y Erzsi, Ben jámin Ferenc, Peterdi Andor, stb. nevét. Vélet-
len, de jellemző véletlen, hogy a Népszavának ugyanabban a számában, sőt 
ugyanazon az oldalán, hol Ormos Ede cikke megjelent, s ahol bírálja Arno 
Holzot, amiért versében szocialista létére az „ellenséget" szidja, — ugyanot t 
je lent meg H a n g a y Sándornak egy költeménye, amely a burzsoázia h a n g j á n 
átkozza az „ellenséget". 

Mondottuk már, hogy a szociáldemokrata szépirodalom felkarolta az 
európai kultúra védelmének burzsoá jelszavát s versekkel, hadiriportokkaa 
igyekezett ezt belevinni a m u n k á s s á g tudatába. A Népszava 1914. november 1-i 
számában jelent meg Benjámin Ferenc verse: „El ne feledjétek!" A vers a bur-
zsoázia előtti teljes behódoiás kifejezése. Erre a: versre később még visszatérünk, 
itt csak azt emeljük ki, hogy Benjámin a proletariátust, mint a „kultúra védel-
mezőjét" a „kancsukás Kelettel" szemben, — a j á n l j a a burzsoázia pártfogásába: 

Mi vagyunk a Nyugat kemény vitézei, 
A kultúrát mindig mi megyünk védeni. 
Azért, ha ma égő szívvel forrunk egybe — 
Idők elteltével jusson eszetekbe: 
Terített asztalról nem adni „csak morzsát" . . . 

Tíz nappal B e n j á m i n verse u t á n levél jelent m e g a Népszava hasábjain. A levél 
í r ó j a : Peyer Káro ly . Az áruló szociáldemokrata vezér, a m a g y a r munkásosz-
t á ly ellensége m á r 1914-ben is a burzsoázia oldalán állott. A levél h a n g j a cini-
kus, pökhendi. A „kultúrember' ' fölényével mocskolja a szerb népet. „Az első 
hónapok elég jól mentek. Z imony közelében vol tunk . . . az ő négy á g y ú j u k r a 
jutot t vagy negyven a mi oldalunkról, úgyhogy hamarosan elkotródtak. •. 
A szerb lakosság alattómos, ravasz , lakása büdös . • . A mi t i sz t je ink müveitek"" 
— írta Peyer Károly.8 

6 Kassai Munkás, 1914. augusztus 8. 
6 Ifjúmunkás, 1914. október 1. 
7 Ormos Ede: Vers és háború. Népszava, 1914. december 25. 
* Népszava, 1914. november 11. 
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A szooiáleoviniszták mindent elkövettek annak érdekében, hogy a proletárok 
olcsón meneteljenek az imperialieta háború frontjaira. Joggal állapíthatta meg 
— immár eredményekre visszatekintve — a Népszava, hogy „a szociáldemokrata 
pártok minden államban megadták azokat a« eszközöket, melyek a hadviselés-
hez szükségesek". Külön ki kell emelni a Népszava szerepét a háborús uszítás-
ban, A lapot teljesen a szociálsoviniszták irányították. Jól tudta a reakciós 
kormány, hogy miért engedélyezte 1914 szeptemberében a lap utcai árusítását, 
miután azt 1913 elején megtiltotta. Sőt újabb lappal gyarapodott a szociáldemo-
krácia: 1914. november 23-ától kezdve naponta megjelent a Népszava esti 
kiadása is. 

A szociáldemokrata opportunizmust kiszolgáló irodalom nem alkothatott 
jelentős müve, mert nem születhet csak valamirevaló alkotás is a munkásáruias 
talaján. De nem is volt ezek között az írók között egyetlen jelentősebb tehetség 
sem, akinek egyénisége kiemelkedett volna a Népszava írógárdájából. Vala-
mennyiükre rányomta bélyegét a megalkuvó szociáldemokratizmus „ideoló-
giája", s a burzsoázia kiszolgálásából következő, kispolgári ízlést szem előtt 
tartó irodalmi stílus, költői magatartás. Valójában — költőileg — jellegtelen 
volt ez a költészet, hiányzott kifejezésbeli ereje, nyelve „rájárt" az üres általá-
nosságokra, frázisokra, olcsó érzelgősségre törekedett, egyszóval: nem volt 
gerince, nem alakulhatott ki —hibáival együtt sem — markáns irodalmi profilja. 
Mégsem mondható jelentéktelennek az az irodalmi kártevés, ami főleg a Nép-
szava hasábjain folyt az imperialista háború éveiben. A közvéleményen, a köz-
hangulaton nemcsak a kiemelkedő nagy írók művészete hagy nyomot, hanem 
a középszerű irodalom is, amely mennyiségileg gyakran igen nagy és a napi-
lapok hasábjain széles körben terjed. Elterjedését ez esetben két körülmény 
könnyítette meg. Egyrészt az, hogy a kezdeti győzelmek mámora s az első vesz-
teséglisták nyomában felcsapó fájdalom könnyen csepegtethette el a soviniz-
mus mérgét a szélesebb tömegek között, még a munkásosztály öntudatlan vagy 
hamis tudatú rétegeiben is. A másik körülményt, amely segítette ennek a 
középszerű irodalomnak, az irodalom második-harmadik vonalának fokozottabb 
érvényesülését, magában az irodalomban fejlesztette ki az opportunizmus. A kis-
polgári érzelgősségre, olcsó giccsekre, pacifista szenvelgésre gondolunk, amely-
•yel oly szívesen élt a szociálsovinizmus irodalma, s amelyet — mint ostyába 
a port — szociális frázisokba burkolt. Öntudatlan emberekre könnyen hathatott 
ez a vörössel átmázolt írói ripacskodás, a szociális frázisok a politikailag kép-
zetlen tömegekben táplálhattak osztályharcos illúziókat. A háború által fel-
vetett kérdéseknek az összekapcsolása, sőt hazug módon való összeolvasztása 
a szocialista mozgalom feladataival, céljaival — könnyen ébreszthetett bizonyos 
„ellenzéki" hangulatot, amely olyan beállításba helyezte a proletariátust, mintha 
az szívügyének érezné a háborút, „még akkor is", ha bizonyos uralkodó körök 
(tőkések) nem minden esetben hajlandók megteremteni számára a megfelelő 
anyagi feltételeket. A tömegekben egyre fokozódó mértékben élt az ellenzéki 
hangulat nemcsak az uralkodó osztállyal szemben, de a háborúval szemben is. 
A szociáldemokrata pár t politikája (és szépirodalma) által élesztett „legális 
ellenzékiség"-nek éppen az volt a feladata, hogy a proletariátus őszinte szemben-
állását a háborúval és annak okozóival leszerelje és ehelyett ezzel a látszat-
ellenzékiséggel hassa át a tömegeket. Ezt a célt szolgálták azok az irodalmi 
termékek, amelyek egyrészt a háborúra uszítottak, másrészt szociális frázisok-
kal ködösítették el a tömegek látását. Hangsúlyozni kell, hogy ez a fegyver 
nem volt veszélytelen, nem volt ártalmatlan, s különösen a politikailag öntu-
datlan tömegek felé hatott. 

A háború kitörése után rohamosan romlottak a munkásság életviszonyai. 
Különösen súlyossá vált a kereső nélkül maradt családok helyzete, de a nyomor 
fokozódása általános volt az egész proletariátusban. A hadiállapotra való tekin-
tettel életbelépett intézkedések a sztrájkot, tiltakozó gyűléseket a katonai bün-
tetőezabályzat hatálya alá rendelték, s így a tőkések szinte katonai védelem alatt 
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bocsáthatták el a munkásokat, ahol így kívánta az érdekük, vagy csökkenthet-
ték a munkabért, ha úgy tetszett. Andics Erzsébet idézett tanulmányában így 
ismerteti a helyzetet: 

. . . A munkáltatók a mozgósítás elrendelése után rögtön megvontak munkásaiktól 
minden kedvezményt, amit azok sokszor nehéz harcok árán kicsikartak tőlük. így meg-
szűnt Budapestien az 57 órai munkaidő, ma minden gyárban 60 órát és ennél többet 
kénytelenek a munkások dolgozni. A túlórákért fizetett pótlékot a legtöbb gyárban meg-
vonták a munkásoktól. (Malasits Géza: Kötelességek — jogok nélkül. Szocializmus, 1914. 
— 15. 10—12. szám.) 

A hadiüzemek tulajdonosai különösen visszaéltek a női és gyermekmunkaerővel. 
„ . . . A gyermekmunka kihasználása a háború alatt — állapítja meg ebben az idő-

ben a Szakszervezeti Értesítő — olyan arányokban nő, hogy szinte eléri azokat a rette-
netes állapotokat, amelyek Anglia gyáraiban a XIX. század első felében uralkodtak."' 

A Népszava egyik szeptemberi számának vezércikke10 is felveti ezt a kér-
dést. De hogyan?! Miután konstatál ja a tényeket, hűvös hangon tanácsolja 
a proletariátusnak, hogy minden munkás küzdjön jogaiért. De a küzdelem 
eddigi formái lehetetlenné váltak (sztrájk, stb.). Mitsem számít, mondja a Nép-
szava, „A galíciai csatamezőkön védi meg a magyar munkásosztály jobb 
munkabérét, rövidebb munkaide jé t . . . " Magyarul ez annyit jelent, hogy ha a 
proletárok jól harcolnak a burzsoák pénzeszsákjáért a fronton, akkor a hálás 
tőkések könnyíteni fognak helyzetükön. „Ebben a küzdelemben segítségül hív-
juk a tisztességes, az igazán hazafias gondolkodású nemmunkás embereket." 
Kik ezek a „tisztességes, igazán hazafias, nemmunkás emberek"? A cikkíró erre 
is megadja a választ, amikor a német példára hivatkozik: „A német munkál-
tatók szövetsége (gyárosok szövetsége) körlevélben figyelmezteti tagjait, hogy 
megvetendő cselekedetnek tart ja, lia egyesek a háborút bérlenyomásokra hasz-
nálják fel . . ." Jellemző megnyilatkozása ez az opportunista szociáldemokratiz-
musnak. A sajtóban elméletileg is alaposan „kidolgozták" ezt a kérdést. Az elmé-
let valahogy úgy szól, hogy ha a munkások kitűnően megáll ják a helyüket 
a harcban, akkor ez az áldozat meghozza a maga gyümölcseit: a jogok kiter-
jesztését a proletariátusra. Mindezt természetesen forradalom nélkül gondolták 
el a szociáldemokrata ideológusok A Kassai Munkás már a háború első 
napjaiban kifejtette az idevonatkozó álláspontot: 

A szervezett munkásság ha ta lmas tömegeit vonja be mostan a hadsereg és ki fog 
derülni, hogy a szocialista munkás nemcsak az ipari műhelyekben volt a munkásság 
legjava, hanem intelligenciájával és fegyelmezettségével a harctéren is elsőrendű érték. 
Vajha az áldozat, melyet a proletárok mostí hoznak, megteremné azt a gyümölcsöt, mely-
nek az érlelése a szocialista pártmozgalom legfőbb célja: a népjogok demokratikus 
kiterjesztését, a jövendő hatalmas ú j Magyarország kiépülését.11 

Néhány hónap múlva a Népszava is az áldozatok jutalmát kéri a burzsoáziától: 
Mi azt hisszük, hogy a háború után a kormány a politikai jogbk dolgában nem 

lesz olyan szűkmarkú, mint eddig volt és hogy a magyar szociálpolitika is egészen más 
vágányokon halad, mint eddig.15 

A háború szociáldemokrata szépirodalmának egyik központi témája lett az 
áldozatokra való hivatkozás; engedmények, emberi jogok, könnyítések kérése 
— a burzsoáziának nyújtott segítségre hivatkozással. A reakciós kormány a 
proletariátus jelentős hányadát — hadiözvegyeket, hadiárvákat, stb. — a tár-
sadalmi akciók, jótékonysági megmozdulások szeszélyének vetette oda. A szo-
ciáldemokrata opportunizmus lelkesen üdvözölte ezt, megalkudott a helyzettel 

0 Andics Erzsébet i. m. f. 15. lap. 
10 Népszava, 1914. szeptember 19. 
11 Kassai Munkás, 1914. augusztus 1. A háború. 
" Népszava, 1914. november 12. 
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és egymásután jelentek meg a Népszava hasábjain olyan költemények, amelyek 
„az adakozás nemességéről" áradoztak. Várnai Zseni így ír egy he lyen:" 

Ti gazdagok! Ti kincses emberek! 
Ö nem is sejtitek, tudjátok talán. 
Mily drága kegyet juttatott Tinéktek 
Az Élet, ez a szivtelen fukar, 
Mily fönséges, mily nagyszerű gyönyör. 
Csak adni, adni, amig csak lehet, 
€ s a k adni, adni drága kenyeret. 

О boldog, aki fénylő obulust 
Csúsztathat a kinyújtot t kezekbe, 
О boldog, aki megtörheti értük 
S odaadhatja kenyere felét 
És boldog az, aki az üldözöttel 
Megoszthatja most fekhelyét. 

S ki rózsát varázsol bus gyermekorcákra, 
Minden rossz á lmá t megváltja vele, 
Sohse lesz annak vádló éjjele, 
Mert elzsongitja lelke rémeit, 
Ô kincsosztóbb az, ki elfogad most, 
Mint aki ád, mint aki segit. 

A burzsoázia lelkiismeretét nyugtat ja meg a költő azzal, hogy „jótékonyságát" 
felmagasztosítja. És — akarva, akaratlanul — hozzájárul ahhoz, hogy a prole-
tariátus a forradalmi ú t helyett a szociáldemokrata vezetők megalkuvásának 
uszályában, az osztályharc nagy kérdéseit a burzsoá kari tászra bízva, harcolja 
végig a háborút . Még odaalázkodóbban, az opportunizmus szellemétől m é g mé-
lyebben á t i ta tva könyörög jogokat Ben jámin Ferenc a munkásosztály részére:" 

A kulturát mindig mi megyünk védeni. 
Azért — ha ma égő szivveí forrunk egybe — 
Idők elteltével jussunk eszetekbe: % 
Teritett asztalról nem adni „csak morzsá t " 
Kik irányitjátok millióknak sorsáft 

Látjátok, egy szívvel megyünk a halálba 

Ha kinyújt ja kezét a nép igaz jogra 
Ne keljetek véle zsugorin birokra! 

Benjámin Ferenc elsorolja azokat az „érdemeket", amelyeket sa já t burzsoáziája 
védelmében „szerzett" a proletariátus, hogy ezzel „meglágyítsa" a tőkések 
szívét : 

Hány millió munkás vesz kezébe fegyvert . 
Hogy visszaszorítsa az ellenség tengert . 
Hány ezren csatáznak most az Ssi f ö l d é r t . . . 

1915 elején írott versében Benjámin Ferenc már követelőbb hangon, de lénye-
gileg továbbra is a proletariátus háborús áldozataira való hivatkozással javí-
tana a munkásság helyzetén:15 

13 Népszava, 1914. szeptember 20. 
" Népszava, 1914. november 1. El ne feledjétek! 
15 Népszava, 1916. j anuá r 31. Benjamin Ferenc: Akik visszatértek. 
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Patakként ontja ma a legdrágább forrást 
Milliónyi munkás, a nyomdrult köznép 
Ha lezajlik a nagy fergeteg v ihar ja , 
A kufárok újra csak összekötöznék. 
Meztelen kebletek sebét mutassátok. 
Ha lábra kap ismét fekete önérdek. 

S ú j r a csak az „érdemek" elsorolása: 

Mi vagyunk az elsők, a hősök, a bátrak, 
Mi adjuk az erőt, mi adjuk az izmot 
Vértanuk ezreit az ősi hazának. 

Várna i Zseni előbbi verséhez hasonló hangnemben, de már tartózkodóbban 
fo rdu l a burzsoáziához Nagy Erzsi. Lényegileg ő is a társadalmi jótékonyság 
gyakor lására buzdí t ja a tőkéseket a proletar iátus irányában:1 0 

Ha a lelketek fá jda lom emészti 
S szemetekben a gyász könnye felragyog — 
Ha a vesztett Fiu itt feledt emléki 
Zokogásra késztet, ó ti gazdagok, 
Gondoljatok arra , ki az Emberében 
Kenyerét is veszté; — gondoljatok ránk. 

Az opportunista szociáldemokrata költészetnek ez az alainizsna-könyörgétíig-
alázkodása, kispolgári érzelgőssége a forradalommal fordult szembe, s forra-
dalomellenes hangulatokkal mérgezte a munkások gondolkodását. 

Az első háborús év végén m á r mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy a 
monarchia csapatai minden f ronton kemény ellenállásba ütköztek, sőt vissza-
vonultak s hogy szó sincsen a háború hamaros befejezéséről. Az eddig ismer-
tetett versek a háború folytatására biztatták a munkásokat, de bizonyos hang-
fogóval — és szociális frázisokkal leplezve — tették ezt, hogy a tömegekben 
megtar tsák a .munkáspárt és a helyzet jobbrafordulása i ránt t áp lá l t illáziókat. 
De nem hiányoztak a szociáldemokrácia költészetéből az agresszívabb háborús 
uszí tás hangja i sem. Azok a költemények, amelyekről itt szó lesz, szinte telje-
sen levetették magukró l a szocialista maga ta r tásnak még a látszatát is, s a bur-
zsoá írókkal vállvetve sarkal tak a háborúra . Elr iasztó és szomorú példája ennek 
a háborús költészetnek Peterdi Andornak 1915-ben megjelent ve'rskötete.17 

A kötet versei tanulságosan bizonyítják, hogy meddig juthatot t el a burzsoá-
ziával való megalkuvásban, a soviniszta együttérzésben az i rodalom területén 
is a szociáldemokrata opportunizmus. A burzsoázia lelkes örömmel fogadta és 
értékelte a verseket; Lázár Bélának a kötet elé ír t , sovinizmustól csöpögő elő-
szava példázza ezt. Lázár lelkendezik az imperial ista háborúért és költői dics-
himnuszáért : „Békés polgárokból hős katonák lettek, mindenki ot thagyta ottho-
nát és megacélozott erővel indult hazá ja védelmére, hazafi lett a szkeptikusból, 
hazaf i lett az internacionálé hívéből, e szó: „haza" ragyog ú j r a mint gyémánt, 
s a jog ú j ra , mint a rany. Bámulatunk, r a jongásunk , lelkesedésünk felétek száll, 
ka tonák! K i fog ennek hangot a d n i ? . . . A költőt vártuk, hogy fokozza kato-
náinkban az érzést, erősítse önbizalmukat, bennünk i t thonmaradottakban acé-
lozza a lelket, a nélkülözések elviselésére képesítsen, mindeneket pedig egyesít-
sen egy nagy r i t m u s b a n . . . Az i t t bemutatott versek Peterdi Andor lelkéből 
fakadtak, kifejezve azt a csudálatot, melyet hős katonáink i r án t mindannyian 
é r z ü n k . . . " Vessünk egy pillantást ezekután magukra a költeményekre. A kötet 
leghírhedtebb verse a Katonák című, amelynek az a „megtiszteltetés" jutott, 

18 Népszava, 1914. november 22. A mi gyászunk meg a Tiétek. 
17 Katonák. Peterdi Andor háborús versei, 1915. Budapest. 
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hogy belekerült a Szabolcska Mihály szerkesztette háborús antológiába, vala-
mint Gyulai Ágost háborús versgyűjteményébe — több más szociáldemokrata 
költő verseivel együtt. A vers a burzsoázia hangján szól a munkásokhoz ós 
parasztokhoz; a háborúba induló első katonavonatok hölgybizottságos, virág-
füzéres és csinadrattás búcsúztatásának hangulatát áraszitja: 

Szúrd be a kapát most, az ekét állítsd meg, 
Te meg lányom vesd el a faboronát, 
Zászlós vonatok katonákat visznek, 
A határon túlra s még onnan is tovább, 
És kendők lobognak, kezek integetnek: 

Katonák, katonák, katonák! . . . 

A fúj tatót fojtsd el, a tüz ne dohogjon, 
__ Nézd testvér, hogy viszik az ágyuk sorát. 

Küllő most ne zengjen, kerék ne forogjon. 
Kivül harsognak a sárga trombiták. 
Hogy szivünk lángoljon, a vérünk forrjon: 

Katonák, katonák, katon.ák! . . . 

Ne gyalulj, ne faragj, ne formálj , ne ácsolj, 
Ha nem vagy ércöntő, vagy fegyverkovács, 
Nézd, hogy tódulnak a műhelyből, a gyárból. 
Holnap a császár ad nekik vacsorát, 
Ok a tűz, az acél, az erő, a tábor: 

Katonák, katonák, k a t o n á k ! . . . 

Előre, csak előre, golyók záporában, 
Irdatlan erdőkön, vad lápokon át, 
Előre, csak előre a cyklopsi tilsakban, 
S hozzátok vissza az uj hősök korát, 
Mert hiszünk bennetek, mint gyerek a csudákban: 

Katonák, katonák, magyar katonák! 

„Most születnek csodák", biztatja Peterdi Andor a bányászokat; a dolgozóktól 
kívánja a „haza" (a burzsoázia hazája) megmentését és „felemelő hivatásuk" 
nagyságával lelkesíti a burzsoázia védelmére kényszerített munkásokat. 
„ . . . ha ti nem volnátok", í r ja , az ellenség ,.a szűz magyar, messzi pusztákon 
át Vetésünket dúlná, mint förtelmes átok." Fölösleges lenne végigidézni az 
imperialista háborúra uszító versek sorát. Csak egy költeményt emelünk még 
ki ebből a rosszemlékű kötetből, amely szintén jellemző dokumentuma a szociál-
demokrata árulás irodalmi tükörképének. Arró l a versről van szó, amelyet 
Rudyard Kiplinghez, a hírhedt angol imperialista íróhoz intézett Peterdi. 
Rudyard Kipling az angol impérium védelmében uszító költeményt írt s „a 
hunok döngetik a kapukat" felkiáltással sarkalt gyűlöletre és harcra a köz-
ponti hatalmak ellen. Az uszító, imperialista szellemű versre kétféle válasz 
érkezhetett. Forradalmi proletárválasz és burzsoá felelet Peterdi ezt az utóbbi 
választ adta. Peterdi „megvédi" a „hazát" az angol Kipling vádjaival szemben, 
megvédi a hazai állapotokat, a hazai burzsoáziát. A védelemnek ez a formája 
a proletárálláspont teljes feladása — a burzsoázia „hazájának" védelme: 

Az én hazám, Sire, messze Albiontól, 
Itt nyúlik el a Kárpátok alat t , 
A tenger, dzsungel és vad törzsek nyája, 
Hazámnak nem haj t véres a ranyat . 
Van Hortobágyunk, melynek délibábja 
Isteni álomképeket mutat: 
S ö n Sire, mégis riadtan zengi rólunk 
A hunok döngetik a kapukat. 
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Amikor Pc ter di úgy támadja Angliát, hogy a gyarmati kizsákmányolást 
szembeállítja az 1910-es évek Magyarországával, akkor tulajdonképpen a magyar 
haza védelmének címén a magyar kizeákmányolókat, a tőkéseket és nagy-
birtokosokat védi, akik az elnyomás kegyetlenségében és raffinériáiban haj-
szálnyit sem maradtak el más országbeli osztályos társaik mögött. A vers 
ezután átcsap a népszemlélet burzsoá-idilli képeibe, amelyek vetekednek 
Szabolcska Mihály hazugul naiv költeményeivel. „Az én hazám, Sire — í r ja 
Peterdi — maroknyi, nem gazdag, De népe nyílt, mint fölötte az ég." Kiegé-
szíti ezt az angol nép ócsáiiása, amelyet „alattomos, sivár, sötét" jelzőkkel illet. 
A milléniumi hazug magyarság-kép megtévesztő fénye fonja át ezt a költe 
ményt „Az én hazám, Sire — múltja ezeréves — Büszkén tekinthet vissza mint 
a nap, Mely bearanyoz minden messzeséget S népe munkál, szánt, vet és arat. 
Kenyerét, kincsét önföldjéből vájja, Idegen tájon zsákmányt nem kutat" — 
írja Peterdi. „Népe munkál" — olvassuk, és lehetetlen nem érezni: itt nem 
a haragosöklű viharsarki parasztokról van szó, sem a csendőrszuronnyal dacoló 
dunántúliakról, nem a nagybirtokosok állatsorban ta r to t t jobbágycselédeiről 
— tehát nem az ellentétekben feszülő valóságról —. hanem egy hazug „nép-
idillről", amelyet szívesen állított költészetének kirakatába ;s a félfeudális, 
burzsoá Magyarország. „Népe munkál" — ezekben a szavakban az fejeződik ki, 
hogy „megelégedett" a nép akkori helyzetével, „szívesen" végzi a robotmunkát, 
„készséges híve" urainak. 

Peterdi verséből valahogy az derül ki, hogy esak az a népellenes, 
aki „idegen tájon" kutat zsákmányt, tehát csupán a gyarmati kizsákmányolást 
állítja pellengérre, és egyetlen szava sincs az anyaországi dolgozók kizsák-
mányolása ellen.. Peterdi Andor ennek a kérdésnek a felvetését elkerüli, és 
csakúgy, mint a korabeli háborús költészetnek egy jelentékeny hányada, egy 
vélt, az egész társadalmat átfogó boldogság-idill hamis képével akarja bizonyí-
tani a nép háborús akaratát , amely — ezt sugározza a. vers — áthidalja, elfeled-
teti az osztályellentéteket. 

Valóban Sire, ekénket bevontattuk, 
Hever az ásó, véső, kalapács, 
Es hun Attila munkáló kis népe 
Kardot fogott s megvívja a csatát, 
Mert hős itt vincellér, paraszt és kasznár, 
Hősök itt szolgák, cselédek, urak. 
Valóban Sire: ilyen szent regimenttel 
Áttörjük mi a páncélkapukat. 

Jellemző az az ismertetés, amelyet Peterdi Andor háborús verseiről a 
Népszava közölt.18 A cikk alatt ky jelzés áll, nyilván Bresztovszky szignója. 
A kritika — nagyon enyhén — elhatárolja magát Lázár bevezetésétől, hogy-
annál meggyőzőbben ölelhesse magához — Peterdit, A háborúra uszító előszót 
egyebek között „jóakaratu'-nak mondja, s a háborús költeményekről azt állítja, 
hogy az olvasó „ha keresi, megtalálja a háborús versekben is azt a Peterdit, 
aki melegen, szeretettel nyú j t j a proletár olvasója felé a kezét". Peterdi könyve 
nem a Népszava kiadásában jelent meg, de a szociáldemokrata opportunizmus 
talaján született. S hogy a hivatalos szociáldemokrata fórumok megértő rokon-
szenvvel fogadták e verseket, azt jól bizonyítja Bresztovszky cikke. 

Az a minden rezzenésében burzsoá hang, amelyet egyes költeményeiben 
Peterdi megüt, nem volt otthontalan a Népszava hasábjain sem. A nyílt 
háborús uszítás a lapban megjelenő versekben is helyet talált, — ha burkoltab-
ban, ha szociális frázisokkal gondosabban megtűzdelve is. A Népszava iro-
dalmi rovatában hamarosan kitenyészett egy „hősi szellem", amely koszorút 
font a frontokon harcoló proletárok fe je köré, hírvirággal kecsegtette a bur-
zsoáziáért pusztuló dolgozókat, és azt hirdette, hogy a. legelső, a legbátrabb 

i e Népszava, 1915. június 29. 
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katona az imperialista háborúban: a proletár. Ezt a hazug hőskultuszt teljes 
mértékben támogatta a megalkuvó szociáldemokrata párt politikája, amelynek 
egyik ütőkár tyája a burzsoáziát védő „munkáshősiesség" hangoztatása volt. 
A Népszava egyetértő örömmel vette át például egy német polgári lap fejtege-
tését, amelynek írója fölényesen veregeti meg a proletariátus1 vállát, mert 
bőven ontja vérét a „hazáért": 

„Amint a békében a szociáldemokraták kitűntek a többi katonák közül , . . . 
most az ellenség előtt lesznek mégcsak igazán elsők. A háborúnak magasabb 
egvsége nálunk is legyőzi azokat a kemény keserűségeket, amelyekkel illették 
őket"18 

Néhány nap múlva már megrímelve kerülhetett az olvasó elé ez a gon-
dolat Nagy Erzsi: Fiúk, most az elsők ti vagytok című versében:20 

Elsők a tűzben, elsők a vészben, 
Elsők mindenütt , hol Titán kell, 
Nagy csaták háborgó tengerében 
— Fiuk előre, előre fel! — 
Sergetek győzzön, vagy pusztuljon, 
Elsők csak t i . . . ti maradja tok. 

A vers — ha burkoltabban is — annak az opportunista szociáldemokrata elkép-
zelésnek a visszhangja, hogy a burzsoá érdekekért folyó harcban első munkás-
osztály a háború győzelmes befejezése után méltóbb elbánásra tarthat igényt: 

Maradjatok hát elsők a sorba ' ! 
De ha a harci kürt lángszavát 
Majdan ismét a robot harsogja , 
— Tik ott küzdtök most az első sorba'! 
S megvetitek a poklot magá t , — 
Fiúk, hogy most az elsők ti vagytok: 
Ne feledjétek soha! Soha! 

A munkás-katona bátorságának, hősiességének dicsőítése a burzsoáziáért vívott 
harcban végighúzódik a szociáldemokrata háborús költészeten. Nemcsak a hábo-
ríúrai nyíltan uszító versekben, de később a pacifista hangulatú írásokban is 
megnyilatkozik ez. Csizmadia Sándor, a hírhedt munkásáruló, egyik versében 
a „mi fiúnkról" áradozik, aki a burzsoáziát védi. A szülői érzés belekeverése 
a költeménybe mitsem von le a vers objektív jelentéséből, abból, hogy a költő 
a burzsoáziáért küzdő proletárt dicsőíti:21 

Nincsen ott olyan szép, derék, 
Bátor, kemény, derék, erős; 
A halálnak eléje lép, 

Csak ugy já tszva, nevetve győz. 
Büszkék vagyunk rád, gyermekünk, 
Benned bizunk, reménykedünk. 

Említettük már, hogy az opportunista szociáldemokrácia szociális demagógiá-
val igyekezett becsempészni a dolgozók tudatába a sovinizmust, a „védjük meg 
saját burzsoáziánkat" jelszót. Az ideológiai zavar, az elméleti ködösítések, mind 
az1; a célt szolgálták, hogy a munkástömegeket megtévesszék és ellenállásukat 
a háborúval szemben csökkentsék, legyőzzék. Ez az elméleti ködösítés, szociális 
demagógia tükröződik a költészetben is. Tipikus példája ennek Nagy Erzsi: 
Megjött a bátyám című verse.22 Ideírja, hogy sebesült katonák érkeznek vissza 

19 Népszava, 1914. augusztus 16. 
30 Népszava, 1914. augusztus 30. 
21 Népszava, 1916. november 19. 
25 Népszava, 1914. november 8. 
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a frontról, közöttük bátyja is. A fején sebesült meg, kozák kard érte. Hogyan 
adja vissza a vers a eebesült munkás érzéseit? Szociálsoviniszta módon: 

Mosolyg az arca, repes a lelke, 
Boldog, mert a cár kozákját verte... 
Hogy őt is érte csapás a fején? 
Hisz ott harcolt a csapat elején!... 
Am e seb nem fáj, gyönyör a néki! 

Szociális frázisokat kever soviniszta állásfoglalásába Benjámin Ferenc Május-
nak népe c. költeménye. Ez a vers tulajdonképpen azt hangoztatja, hogy a 
proletariátus — miután győzelmet arat az imperialista háborúban — k iv ív ja 
a maga győzelmét is. Ez a koncepció különösen azért veszélyes, mert a forra-
dalmat összeköti az imperial ista háborúban a burzsoázia oldalán való hathatós 
részvétellel, sőt szinte a forradalom feltételének jelöli meg ' a háborúban való 
— a burzsoáziáért való —• helytállást: 

Majd ha a vésznek multán visszajöttök 
, Hirvirágosan, győzedelmesen 

És itthon kell majd szereznetek hazát — 

akkor mutatkozik meg az igazi hősiesség. A vers lényege — 1915. m á j u s 1-én 
jelent meg — a szociális szólamok ellenére is az, hogy a proletar iátusnak győze-
delmesen kell résztvenni a háborúban. Nem az első opportunista megnyilvá-
nulás ez a költemény ebben a nemben sem. Benjámin Ferenctől néhány hónap-
pal azelőtt jelent meg „Egy közlegény... egy közlegény . . . " című vers, amely-
ben arról ír, hogy a névtelen közlegény „Bátor volt, hős volt" és „gyümölcsöt 
hoz Vére a csaták mezején". A „gyümölcs" nyilván azokat a reformokat jelenti, 
amelyeket a megalkuvó szociáldemokrácia vá r t a tőkésektől, — a „katonai 
szolgálatok" ' jutalmaként. 

A megalkuvásnak ez a motívuma később is jelentkezik a Népszava hasáb-
jain, amikor már a nyílt uszítás hang ja i helyett a pacif is ta szólamok urai-
kodnak. A' kétszeres megalkuvásnak példája Molnár Lipót verse: A mi csa-
tánk.23 A költő a proletar iá tus for rada lmát vá r j a , de hogyan? Arra a kérdésre, 
hogy miként fog ja a munkásosztály kivívni szabadságát, így válaszol: „Ezt 
nem akar juk vérrel vívni, Csak Tudással és Igazsággal." Molnár meghatá-
rozza a „mi csatánk" eljövetelének időpontját is: „Oh, csak már ennek lenne 
vége! Hogy Mi jöhetnénk: Proletárok!" Tehát előbb v á r j u k meg az imperia-
lista háború végét, harcoljuk végig azt a burzsoázia oldalán, s csak akkor 
jöhetnek a for radalmi követelések. Molnár verse jelentős abból a szempont-
ból, hogy nyersen tükrözi a szociáldemokrata pár t opportunista poli t ikáját , 
t ipikus a vers, mint a megalkuvó szociáldemokratizmus költői szócsöve. A köl-
temény kétségtelenül pacif is ta hangulatból fakad. Kifejeződik ez a háború 
véres velejáróitól való irtózásban, a fegyveres harc teljes elvetésében. Ugyan-
akkor felveti a vers a nagy társadalmi átalakulás óha já t is. Ebben az össze-
függésben a H . Internacionálé, a magya r szociáldemokrata párt opportunista 
pol i t ikájának pacifizmusa a legmeztelenebb valójában, a forradalom alap-
vető elveinek tagadásaként lép elő. Molnár költeménye elveti a fegyveres harc 
szükségét a burzsoázia ellen, s behelyettesíti ezt a szociáldemokrata megalku-
yás ismert frázisaival: valamiféle tömegmozgalomtól elvont „tudás" és „igaz-
ság" ő-tudja-hogyan-történő győzelmével. A szociáldemokrácia eladta magá t 
a burzsoáziának, s ezzel elárulta a proletárforradalom ügyét. Hangzatos szóla-
mokban továbbra is emlegették a forradalmat , hogy megtar tsák a tömegekre 
gyakorolt befolyást. De úgy különböznek ezek a szólamok a forradalmi prole-
ta r iá tus igazi célkitűzéseitől, mint ahogy a I I . Internacionálé pacifista sopán-
kodása különbözik a lenini állásponttól a háború kérdésében. Molnár versének 

" Népszava, 1916. augusztus 15. 

302* 



ez a vonatkozása szorosan összefügg azzal az opportunista elképzeléssel, hogy 
a proletárforradalom az imperialista háború végigharcolása után következik el. 
Ez az álláspont nem mozgósít a burzsoázia oldalán folytatott harc ellen, s a 
forradalom ügyét elválasztja az imperialista háborúval való szembefordu-
lástól. Molnár „pacifista", — abban az értelemben, hogy elveti a fegyverrel 
vívott proletárforradalom gondolatát is. De arra m á r „nem futja", hogy a? 
imperialista háborúval szemben ténylegesen a tömegek erejét idézze; ne csak 
elvontan siránkozzék, hanem tegyen is valamit. 

Ország, világ láthatta, hogy a szociáldemokrata pártok elárulták a prole-
tariátust, hogy burzsoá érdekekért vitték há.borúba a munkástömegeket. Láttuk 
azt is, hogy a magyar szociáldemokrata vezetők makacsul tagadták ezt 'az 
árulást. (A „Magyarországi Szociáldemokrata Párt a háborús sovinizmust egy 
percig sem osztotta" — írta Weltner Jakab.) A „Huszadik Század" már a 
háború elején rámutatott ar ra , hogy „A konkurrens kapitalista államok közt 
kapitalista érdekekért folyó háborúban a proletárok éppoly lelkesedéssel küz-
denek az. ellenséges álamok proletarharcosai ellen is, mint buorgeois honfi-
társaik" (Lukács Kornél). Nem hiányoztak a beismerés gyöngébb hang ja i a 
szociáldemokrácia berkein belül az irodalom területén sem. „Egy ország szeme 
volt a kalapács nyelén, Hej, súlyos öklű, vörös proletárlegény!... Ha felemel-
ted azt és megmozdult vállad, Kalapácsod nyomán kis földrengés támadt. 
És most leengeded a nagy kalapácsot... Nézesz csak előre, Várod jutalmadat, 
Nem sokat csak ennyit: embernek tartsanak" — írta Lénárt Ernő egyik Nép-
szavában megjelent versében.25 Keserű lemondással, gyászos beismeréssel for-
dul Nagy Teréz a háború árváihoz:26 

Keserű a sorsa most minden szegénynek . . . 
Kenyértelen küzdés sokunknak a része, 
Leroskad az öklünk minden kis merésre. 
Talán ti majd egyszer erősebbek lesztek. 

Az opportunista szociáldemokrata párt a burzsoáziát tekintette a fnunkás 
osztály szövetségesének és nem karolta fel a parasztság forradalmi erejét, 
elfordult a parasztságtól, m 'n t szövetségestől. Ez a nyí l t orientáció a pol-
gárság felé minden ízében jellemzi a szociáldemokrata irodalmat és irodalom-
politikát is. Ez tükröződik az imperialista háború irodalmi kiszolgálásában is: 
a Népszava novelláinak, verseinek, tárcacikkeinek, kritikáinak hosszú soroza-
tában. Álljunk meg ennél a kérdésnél egy kis időre. Ma már világos előttünk, 
hogy a puszta témaválasztás is állásfoglalást jelent. S nyilvánvaló az is, hogy 
miként nincsenek semleges írók, úgy nincsenek semleges témák sem, s a lát-
szólag „semleges" témaválasztás is állásfoglalás. Az imperialista háború 
éveiben a Népszava tárcarovatában egyre-másra jelentek meg az eszmeietlen, 
nyegle, fülledtlevegőjű írások, amelyek a kispolgárság szűk érdeklődési körére 
számítva, válogatták témáikat s a megfelelő kifejezésmódot. A tárcanovellák 
hosszú sora ontja magából a dekadenciát, a hazug romantikát, fülledt erotiz-
must. Az eszmeietlenségben, romlottságban vezettek Vanczák János tárcái, 
amelyeknek kedvenc témája a házasságtörés, a szerencsés vagyonszerzés, stb., 
stb. A burzsoá cinizmusnak, nyegleségnek kiáltó példája Vanczák egyik „köl-
teménye",27 amelyben összefoglalja mindazt a háborús nélkülözést, mely a népet 
súj t ja , s amely miatt „ökölbeszorul" a keze. A vers ötven sorban sorolja el, 
miről kell a háború következtében lemondani, s itt levescsonttól kezdve a békán, 
rákon, makarónin, kerékpárabroncson, pacalon, orfeumon, purzicsánon át, 
egészen a kismacskáig elsorolt mindent, amit romlott fantáziája és az olcsó 
varieté-rímek megkívánnak. Csak éppen arról nem beszél, amiről nem kellett 

26 Népszava, 1915. február 7. A vörös ember. 
и Nőmunkás, 1915. június 1. Sokmillió árva. 
27 Népszava, 1916. október 1. Lemondani. 
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volna „lemondani", a proletariátus forradalmi ügyének szolgálatáról. Elvtelen 
cinizmust árasztanak Vanczák írásai, a burzsoázia előtti behódolásnak ezek 
a gyalázatos termékei. Jellemző az opportunizmus irodalmára, amit Vanczák 
egyik novellájában ír: „Földi igazság. . . sa jnos nincs és talán előbb meg is 
halt, mint aki állítólag sírba vi t te . . . " Vanczák nem állott iegyedül ilyen és 
ehhez haeonló írásaival, de ez az egyetlen példa is éppen eleget mond ahhoz, 
hogy megértsük: ez az irodalom elvtelenségével a szociáldemokrata párt oppor-
tunizmusát támasztotta alá s az irodalom területén képviselte ennek a politi 
kának rothadtságát 

Külön m ű f a j t jelentettek ebben az időben a háborús riportok, fronttárcák, 
életképek, hadinaplók. A szociáldemokrata irodalomnak ez a válfaja volt a 
burzsoázia kiszolgálásának természetéből folyóan is legnyíltabb területe. 
A monarchia haditényeinek, csapatainak, tisztjeinek hozsannázó dieshimuszai 
voltak ezek az írások, vagy érzelmes-érzelgős emlékezések, amelyek azonban jól 
megfértek a háború méltatásával. Wisehnovszky Ignác például egyik novellájá-
ban bizonyos kritikával illeti a háborús vérengzést.58 Ez azo-nban nem gátol ja 
abban, hogy Kozák József munkás-honvéd életében kritikátlanul ábrázolja azt 
a folyamatot, amely az öldökléstől vonakodó emberből a burzsoáziát szem-
rebbenés nélkül védő katonát nevel: „Sok vér, dögszag kellett ugyan hozzá, 
meg sok átlyukasztott szőke fej , de ezután lassan mégis ceak jó katona let t 
Kozák Józsiból." Ezek a novella befejező szavai. 

A burzsoáziának szinte feltétlen dicsőítése folyt a Népszava kritikai rova-
tában. A polgári írók előtti hajbókolás jellemezte a szociáldemokrata irodalom-
kritikát, nemcsak akkor, amjkor a Nyugat nagy nemzedékéről írtak, hanem 
akkor is, amikor pl. Pap-Váry Elemérné verskötetéről volt szó.59 Jellemző köz-
leményt hoz a Népszava 1916 márciusában „Gazdátlan bakanóták"-ról. A cikk 
írója — S. L. — néhány nem-ismert katonadalt közöl, amelyeknek hangulata 
az előrenyomulások és visszavonulások szerint váltakozik. Egyes dalok örömet, 
de túlnyomórészük bánatot, keserűséget fejez ki. A közlemény ezekkel a sza-
vakkal zárul: „Mindezekből pedig azt következtethetnénk, hogy a magyar kato-
naság síró-rívó, panaszkodó népség, amely talán kötelességének sem képes 
eleget tenni, pedig nem így van. A magyar bakával nem igen akad dolga sem 
a tábori csendőrnek, sem a hadbíróságnak, mer t kötelességének minden körül-
mények között eleget tesz." 1916-ban jelent meg ez a közlemény, a harmadik 
háborús esztendőben. Az első hónapok vak lelkesedésének ekkor már csak az 
árnyéka kísértett az állomásokra kivezényelt iskoláegyerinekek vékony hurrái-
ban. Azok közül, akik 14-ben a háború mellett foglaltak állást, sokan viasza-
döbbentek már a háború borzalmaitól; a szociáldemokrata pár tok árulása egyre 
erősödő ellenzékkel találkozott a párton, a mozgalmon, a munkásosztályon belül 
is. De a Népszava még mindig a háborúra uszító burzsoá lapok szellemében 
dicsérte a „magyar bakát'', aki „kötelességtudó", mert hűséggel követi tisztjeit. 
Weltner, Garami és a többiek ar ró l nyilatkoztak ós cikkeztek, hogy a magyar 
szociáldemokrata pár t egy pillanatig sem osztotta a burzsoá sovinizmust. 
A „Gazdátlan bakanóták" ellenük bizonyítanak. 

* 

Az első világháború irodalmának egyre erősödő vonása volt a pacifizmus. 
Az első vereségek hírére lelohadó lelkesedés sokaknál pacifista hangulatba 
csapott át. Különösen a Nyugat írói köre volt ennek a pacifizmuenak képvise-
lője az irodalomban, gondoljunk pl. Babits 'híres versére, a Húsvét előtt-ve vagy 
a Háborús antológiák-та. A polgárság körében jelentkező pacifizmus a m 
jelezte, hogy már a burzsoázia egyes rétegei — kispolgárság, polgári értelmi-
ség — sem rajonganak osztatlanul a háborúért. Azt jelezte, hogy a békevágy 
egyre általánosabb tünet a magyar társadalomban. Nézzük meg közelebbről a 

M Népszava, 1915. febr. 2. A íaházikók égnek 
29 L. Cs. S. kritikája. Népszava, 1916. június 28. 
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pacifizmus kérdését. P. Fedoszéjev: „A marxizmus-leninizmus a háborúk erede-
téről és jellegéről" írott tanulmányában így veti fel ezt a problémát:"0 

Mik a pacifizmus forrásai? 
Egyfelől a pacifizmus a háborútól való félelem talajából sa r j ad ki és a spontán 

háborúellenes hangulatok kifejezésére szolgál. Az . i lyenfajta pacifizmus öntudatlan tilta-
kozás a háború ellen. Ennek a világszemléletnek a hiányossága abban áll, hogy a háború 
elől való passzív kitérés ú t j á ra sodor és elvon a rablóháborúkat szervezők, valamint 
a háborúkat szülő körülmények elleni aktív harctól. 

Másfelől a pacifizmus a polgárság nacionálsoviniszta ideológiájának a l k a t r é s z e . . . 

Lenin határozottan rámutatott arra , hogy „a mi viszonyunk a háborúho» 
alapvetően eltér a polgári pacif is tákétól . . . abban különbözünk, hogy meg-
értjük a háborúnak és az országon belül folyó osztályharcnak a kikerülhetet-
len kapcsolatát, megértjük, hogy nem lehet semmivé tenni a háborúkat anél-
kül, hogy meg ne semmisítsük az osztályokat és meg ne teremtsük a szocia-
lizmust".3-' Világos tehát, hogy a pacifizmus nem a forradalmi proletariátus 
állásfoglalása, hanem a burzsoá ideológia része és mint ilyen, szcmbenáll a 
proletárforradalommal. 

A magyarországi szociáldemokrata párt — csakúgy, mint áruló testvér-
pár t ja i — hivatalos vonalként dobta bele saj tójába a pacifista szólamokat. 
Ugyankkor azonban nem szüntette meg a nyílt háborús uszítást sem. Jól jel-
lemzi ezt a kettős vonalvezetést a Népszava 1915 decemberi közleménye, amely 
átveszi a munkásáruló Scheidemann nyilatkozatát, mint amely lényegileg a 
magyarországi körülményekre is érvényes: „nem él egyetlen olyan ember 
Németországban, aki lehetségesnek tartaná azt, hogy a német hadsereget meg-
verjék . . . Másrészt azt óhajtom, hogy az örök dicsőség, hogy a háború befeje-
zésére irányuló első lépést megtette, a mi országunk homlokát ékesítse". 

Nyíltan leleplezi a szociáldemokrata opportunizmust, a polgári pacifizmus 
előtti behódolás politikáját Bresztovszky Ernő egyik tanulmánya,32 Bresztov-
szky rosszalóan állapítja meg, hogy korábban egyes szociáldemokraták „leki-
csinyléssel viseltettek" a polgári pacifista mozgalommal szemben. „A világ-
háború — í r j a — meghozta ennek az állásfoglalásnak a revízióját i s . . . a szo-
c iá ldemokratákban. . . a becsületes pacifizmus viselkedése a polgári békemoz 
galommal szemben más értékelésre teremt hajlandóságot.' ' Bresztovszky helyes-
lően idézi a Worwärts jál ius 14-i számából, hogy „becsületes szociáldemokra-
tákhoz többé nem illik, hogy farizeus módon pálcát törjenek a polgári pacifiz-
mus tisztán plátói és elméleti jellege fölött". Bresztovszky magasztalja Bern-
steint, aki hitvallást tett „a pacifizmus új , magasabb értékelése mellett". Bresz-
tovszky az opportunizmus nyílt igazolását igyekszik elvégezni úgy, hogy a 
pacifizmus propagálásával megvédi a szociálsovinizmust: 

Kétségtelennek tartjuk, hogy a szociáldemokráciának ez a tanulságos átértékelése 
igen nagy jelentőségű lesz a jövő fejlődésének eshetőségei szempontjából. Ha a szociál-
demokrácia. amely pl. a szociálpolitikai követelések terén a legaprólékosabb részletekig 
tárgyalásokba bocsátkozott a fennálló társadalmi renddel s az egyik részletengedményt 
a másik után iparkodott — ha kellett, polgári támogatással — kikényszeríteni, a fegy-
verkezés, a háború és béke, a nemzetközi élet kérdéseiben is feladja a régi — hol mere-
ven eiutasitó, hol lekicsinylő — állásfoglalását , amely az elméletben helyesnek látsz-
hatott, a gyakorlatban azonban szükségképpen csődhöz vezetett, a pacifizmus jelentő-
ségének bernsteini magasabb értékelésével ezen a téren is átlép a pozitív tevékenység 
terére. 

A forradalmi munkásmozgalom álláspontját a pacifizmussal szemben 
határozott elutasítás jellemzi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mozgalmon 

P. Fedoszejev: A marxizmus-leninizmus a háborúk eredetéről és jellegéről. 9. lap. 
81 Lenin Összes Művei, XXIII. 193. lap. Id. Fedoszéjev i. m. f. 12. lap. 
32 Pacifizmus és szociáldemokrácia. Huszadik Század, 1916. szeptember. 
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kívülálló, az imperialista háborús uszítással pacifista alapon szembeforduló 
rétegeket elvetné, ellenségesnek bélyegezné a mozgalom. Napjaink hatalmas 
arányú békeharca világosan bizonyítja, hogy a pacifistákat nemhogy elveti, 
hanem éppen meggyőzni igyekszik a béketábor; átnevelni a pacifizmus talajá-
ról a békeharc táborába. Az a körülmény teszi ezt szükségessé és lehetővé, 
amit Fedoszejev 'fejt ki idézett tanulmányában, t. i., hogy „a pacifizmus a 
háborútól való félelem talajából sarjad ki és a spontán háborúellenes hangu-
latok kifejezésére szolgál. Az ilyenfajta pacifizmus öntudatlan tiltakozás a 
háború ellen". A béketábor a háború ellen öntudatlanul tiltakozó pacifistáknak 
tömegeit neveli öntudatos békeharcosokká. Tehát a béketábor, s ezen belül, 
ennek motorjaként a forradalmi munkásmozgalom nem elvi engedményt tesz 
a pacifizmus felé, hanem nevelő jobbját nyújt ja azoknak a tömegeknek, ame-
lyeknek tiltakozása mindaddig nem válhatott és nem válhat erőteljes, hatá-
rozott állásfoglalássá, az uszítást fékező és lefogó tényleges erővé, amíg paci-
fista alapon áll. 

Mindezt világosan kell látni, hogy megértsük Bresztovszkynak korábbi* 
a fenti politikával történelmileg homlokegyenest ellenkező álláspontját. 
Bresztovszky elvi engedményt ad a pacifizmusnak, amelynek elutasítása a 
munkásmozgalom részéről — szerinte — „elméletben helyesnek látszhatott" 
ngyan, de a gyakorlatban „csődhöz vezetett". Bresztovszky szerint a Bernstein 
által „átértékelt" pacifizmus hasznot ha j tha t a munkásmozgalomnak csakúgy, 
mint ahogy a „polgári támogatás" a szociáldemokrácia különböző működési 
területein. Bresztovszky tehát nem átnevelni akarja a pacifista tömegeket az 
imperialista háború elleni aktív harcra (amelyet ő maga is elvetett), hanem 
a pacifizmust építi bele Bernstein nyomán a munkásmozgalomba. 

A pacifizmus hirdetése a szociáldemokrata párt részéről egyrészt a háború 
elleni harc kérdésének elködösítését jelentette, másrészt a proletárforradalmi 
útról való letérést. A szociáldemokrácia irodalma készségesen karolta fel a 
pacifizmust, és vaskos kötetre terjedő versekben, novellákban hirdette az elvont 
békevágyat, az isten segítségével óhajtott békét, s a pacifizmus kedvéért „fel-
áldozta" osztályálláspontját. 

Nyomatékosan kell itt megjegyeznünk, hogy számos író, alá szán-
dékaiban becsületesen szegült szembe a háborúval, éppen a szociálde-
mokrata pár t megalkuvó állásfoglalása miatt nem tudott túllépni a 
pacifizmuson a forradami antimilitarizmus irányába. Az az ideológiai homá-
lyosság, amely a szociáldemokrata pártot jellemezte, a szociálsovinizmus és 
pacifizmus látszat-ellentéte nemcsak a pá r t berkem belül dolgozó írókat, de 
az egész magyar irodalomnak jobbik felét akadályozta abban, hogy magas 
cszmeiségű, harcos művekkel szálljon szembe az imperialista háborúval. 
A szociáldemokrata írókra várt volna az a feladat, hogy eszméikkel irányítsák 
a háború és béke kérdésében iránytvesztett irodalmat. A polgári radikalizmus 
felé tájékozódó, az értelmiség, kispolgárság gondolkodását kifejező írók 
kiábrándultak a háborúból és vonzódtak egy olyan társadalmi-politikai erő 
felé, amely megerősíthette őket az imperialista háború tagadásában, a béke 
akarásában. A polgári radikalizmus nem adhatott többet — ez még a jobbik 
eset — pacifizmusnál. Az opportunista szociáldemokrata párt pedig nem gya-
korolhatott vonzóerőt azokra az írókra, akik a háború elleni küzdelemben lát-
ták ekkor a költészet igazi értelmét. Sőt, eltaszította magától a kor legnagyobb 
magyar költőjét, Ady Endrét is, aki 1914 májusa után nem írt a szociálsovi-
nisztává züllött Népszavába. Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy a szociál-
demokrácia árulása a háború kérdésében közvetlenül és közvetve kisugárzott 
egész irodalmunkra és éveken át akadályozta egy széles, forradalmasan 
háborúellenes költészet kibontakozását a munkásmozgalmon belül, de bizonyos 
fokig azon kívül is. Ady függetleníteni tudta magát az áruló megalkuvás 
hatása alól, de még az ő nagyszerű erejű háborúellenes költészetében is csak 
csíra formájában van meg az a hajtás — a háborúból kivezető út megmuta-
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tása —, amelyet egy forradalmi munkásmozgalom lombos ágként ültethetett 
yolna költészetének termőtalajába. 

A nyíl t háborús uszítás hang já t az első vereségek hatására a pacifista 
szólamok váltották fel a szociáldemokrata költészetben. A legáltalánosabb 
vonása a pacifizmust terjesztő szociáldemokrata költészetnek a háborúval 
szemben tanúsított teljes tehetetlenség érzése. Sehol sincs szó ebben az imád-
ságosan rebegő költészetben arról, hogy a háború ellen tenni is lehet, hogy az 
akt ív cselekvések, a tömegmozgalmak ú t j á r a kellene lépni, hogy az imperia-
lista háborúval a polgárháborút , a for radalmat kell szembeszegezni. Annál 
több szó esik az „istenadta békéről", a „bibliai olajágról", arról, hogy „egyszer 
m a j d " végetér a háború . A fo r rada lmi l íra helyett biblikus ódák, vénasszo-
nyos siránkozások képét n y ú j t j a ez a költészet: 

Úristen, tekints le most a mennyországból, 
Most tépd át a burkot, amely rejtett Téged, 
Lássuk szemgolyódat, amely tüzel, lángol: 
Állítsd meg, vagy intsd te 

— Mi most Téged vádol — 
A tébolynál is szörnyűbb földi szörnyűséget — 

í r ta Pe terd i Andor.33 Az imádkozás hangulata — amely nem más, mint a 
fo r rada lmi cselekvéstől való meghátrálás — egyre általánosabban eluralkodott 
a szociáldemokrata költészetben. Ács Jenő: Levél a harctérről c ímű versé-
ben így ír:M 

Lesz-e visszatérés, lesz-e egyszer vége, 
Földerűl-e majd a napsugaras béke? 
Kis kezeid kulcsold fönséges imára: 
A béke angyala szálljon a világra! 

Mindezek az „imádságok" a Népszavában jelentek meg. 
A pacifizmus alapvetően forradalomellenes. A minden háború tagadását 

hirdető jelszavaknak csak egyik oldala tükrözte az 1914—18-as világháborúból 
való kiábrándulást. A másik oldala — a forradalomellenességet fejezi ki. 
S a szociádemokrácia így, mind a két oldalának bemutatásával propagál ta 
a pacifizmust. A reformizmus, opportunizmus kapva-kapott ezen a for rada lom-
ellenes elméleten. Vanczák János : Béke? című versében a háborúutáni békés 
korszak vágyálmába belelopja az osztálybéke ha/mis ideológiáját is.35 A háború 
végét szerinte nem a tömegek mozgalma, az imperialista burzsoáziával való 
forradalmi szembehelyezkedés hozza meg, hanem „a béke megértő nyomon" 
következik majd el: 

Szegény galambka — száll, csak száll tovább. 
Keselyük, kányák jár ják a nyomát. 
Feléjük csapnak, rutui tépdesik 
S a bárka népe csak reménykedik. 
Talán, talán, ha valahol megáll 
S a békeágra mégis rátalál. 

Ez a hangulat leszerelő hatású, a forradalmi tömegmozgalmakba vetett 
hittől fosz t ja 'meg a háborús erőket, amikor a béke ügyét a misztikus „talán"-ra, 
a bizonytalanra vagy az égi beavatkozásra bízza. 

Az osztálybéke hirdetése egyik jellegzetesen opportunieta vonása volt a 
megalkuvó szociáldemokratizmusnak. „A háború megszüntette az oeztályhar-
eot — í r ta a Magyarországi Szakszervezeti Tanács hivatalos közlönye 1914 
novemberében. — E g y sorban küzdenek gazdagok és szegények, munkál ta tók 

93 Népszava, 1914. december 6. Jelt, jelt, hogy látod. 
" Népszava, 1916. július 30. 
** Népszava, 1916. december 17. 
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és munkások." Pèterdi Andor azt hirdeti, hogy „hős itt vincellér, paraszt Os 
kasznár, Hősök i t t szolgák, cselédek, urak". A pacifizmus a munkásmozgalmon 
belül lényegében az osztálybéke, az osztályharc feladásának ideológiája is. 
Ez az oldala villant fel a pacifizmusnak Vanczák versében, aki olyan békét 
akar t a proletárforradalmak küszöbén, melyben „ember az embert" nem gyűlöli, 
tehát megszüntetné a társadalmon belüli harcot, anélkül, hogy előbb az ellen-
tétes osztályok megszűnnének. Ez tükröződik Téglás Vera versében is, amely 
„örök, szent béké"-ről áradozik.30 Osztálybékét hirdet Mankó József, aki egy 
olyan világot állít szembe a háborúval, ahol „Nem törnek egymásra elvakult 
haraggal, Kezet fog a zsarnok a letiport rabbal". Ez a megalkuvó szellem ütötte 
fel a fejét a Tett című folyóiratban is — erre még visszatérünk —. ahol Roz-
ványi Vilmos arról ábrándozik, hogy „Grófok s kovácsok csókja szent jelében 
Lesz mélységes, igaz, emberszerelem". Nem egyedülálló példák ezek az idéze-
tek, nem véletlen „elszólások". A szociáldemokrata irodalomban lépten-nyomon 
találkozni olyan megnyilvánulásokkal, amelyek közvetve vagy közvetlenül az 
osztályharc feladását, az osztálybékét hirdetik a proletárforradalmak küszöbén. 

A leszerelés hirdetése, a „hajítsd tűzre fegyvered" ideológia az osztály-
harcról való lemondással egyenlő. A szociáldemokrata költészetnek egyik jel-
lemző vonása volt ebben az időben ez a fegyvert-eldobó pacifizmus, melynek 
különös veszélye abban rejlett, hogy a nem elég öntudatos tömegekre forra-
dalmi látszatával hatást gyakorolhatott. Lenin így írt erről a kérdésről: 

A burzsoázia fegyverkezése a proletariátus ellen a modern kapitalista társadalom 
egyik legnagyobb, legalapvetőbb, legjelentősebb ténye. Hogy lehet ilyen tény láttára azt 
javasolni a forradalmi szociáldemokratáknak, hogy a „leszerelés" „követelését" hirdes-
sék?! Ez egyértelmű az osztályharc álláspontjáról való teljes lemondással, a forradalom 
gondolatának teljes megtagadásával. A mi jelszavunk ez legyen: a proletariátus felfegy-
verzése oly célból, hogy legyőzzük, kisajátítsuk és lefegyverezzük a burzsoáziát. Ez a 
forradalmi osztály egyetlen lehetséges taktikája, a kapitalista militarizmus egész objektiv 
fejlődéséből folyó taktika, amelyet ez a fejlődés előír. A proletariátus, ha nem akarja 
elárulni világtörténeti feladatát, csakis akkor dobhat sutba egyáltalán minden fegyvert, 
miután már lefegyverezte a burzsoáziát; akkor a proletariátus ezt kétségtelenül meg is 
fog ja tenni, de — csakis akkor, semmiképpen sem előbb.37 

Ugyanebben az útmutató tanulmányában ezt í r j a Lenin: „A leszerelés 
követelésének legfőbb hiányossága pedig éppen abban rejlik, hogy a forra-
dalom összes konkré t kérdései felett elsiklik. Vagy talán a leszerelés hívei a 
teljesen ú j fa j ta , fegyvertelen forradalom híve i? . . . A „leszerelés".. : a mene-
külést jelenti a csúnya valóságból, s korántsem az ellene folytatott harcot." 
Találóan jellemzi a lenini fejtegetés a magyarországi opportunista szociál-
demokráciát és annak irodalmát is. Szomolányi Imre: Az emberiséghez inté-
zett hangzatos szózatot,®8 amelyben arra szólítja fed a küzdő tömegeket, hogy 
védjék meg a „szépet, jót, a kultúrát". De hogyan képzeli el ezt a „védelmet" 
Szomolányi? 

Ember hát 
Vess a vésznek gátat, míg lehet: 
Hajítsd a tiizre átkos fegyvered! 

Eszerint : ddbja el a proletariátus azt a fegyvert, amelyet ha saját bur-
zsoáziája ellen fordít, felszabadítja magát. F a r k a s Antal is a leszerelés ú t já t 
j á r j a , ő is forradalmi fegyverektől fosztaná imeg a tömegeket. Májusi strófák 
című versében így ír:3" 

" Népszava, 1915. április 16. A mi sok Krisztusunk. 
87 Lenin Válogatott Müvei. 1. 1031. lap. A proletárforradalom katonai programmja. 
J í Népszava, 1916. augusztus 22. 
" Népszava, 1917. május 1. 

o0& 



Elég! Leszek megint a régi 
Ki most leteszi fegyverét 
S kezében olajág legyint 
És harsány hangon igy kiált 
Hogy hallja a világ: 
Legyünk emberek! 

„Leszek megint a régi" — ír ja Farkas Antal. Mit jelentsen ez 1 Válaszol-
jon ő maga egy „régi" versével,40 amelyben közvetlen a háború kitörése előtt 
ezt í r ta : „Fegyverem szerszám, harcmezőm a műhely, célom a napi betevő 
falat •. Ez a néhány sor világosan mutat ja , milyen békét akar Farka« Antal. 
A „napi betevő falat" békéje a kizsákmányolással, a proletár nyomorral 
egyenlő. A Májusi strófák leszerelési hangulata ehhez a „békéhez", a „zavar-
talan" burzsoá kizsákmányolás békéjéhez vezetne. Aláhúzza ennek a versnek, 
a leszerelés gondolatának forradalomellenes élét a költemény megjelenésének 
időpontja: 1917. május 1. Az oroszországi februári forradalom után különös 
súlyt kapnak ezek a szavak, mert most már nemcsak általában, a forradalom 
elméleti tagadását jelentik, hanem a konkrét forradalmi gyakorlattól vaió 
elfordulást, a burzsoázia elleni aktív harcra serkentő orosz példa elvetését. 

A pacifista mozgalomnak legbátrabb hangjai voltak azok, amelyek a 
lefegyverzést 6ürgették, a fegyverek eldobására biztatták a harcolókat. Kétség-
telen, hogy ennek a jelszónak volt bizonyos — nem is jelentéktelen — helyzeti 
érdeme az imperialista háború Viszonyai között. És bizonyos az is, hogy ez 
a jelszó fokozhatta a hangulatot a háború ellen, gyorsíthatta az öldöklésbőJ 
való kiábrándulást. De minden érdeme mellett is kitűnik ennek a jelszónak 
éppen polgári eredetéből fakadó korlátja. Ez a jelszó alkalmas a lefegyverzésre, 
a háború befejezésének sürgetésére, de nem többre ennél. A jelszóban tükrö-
ződő pacifista humanizmus elválasztja a háború kérdését, a háborúutáni béke 
kérdését a társadalom nagy problémáitól. Ez a pacifizmus nincs tekintettel arra. 
hogy mi jön a háború után — „aki lesz, akárki", í r ta Babits —, azaz: úgy 
oldaná meg a háború kérdését, hogy nyitva hagyja az osztályharc problé-
máját. 

A munkásmozgalmon belül sokkal láthatóbban domborodott ki ennek a 
jelszónak burzsoá célzata — különösen a Nagy Orosz Októberi Szocialista 
Forradalom után. A fegyverek .megfordítása" helyett a fegyverek „eldobását" 
hirdetni a munkásmozgalmon belül: ez forradalomellenes agitációt is jelem, 
a burzsoá uralom fenntartását is szolgálja. Amikor a szociáldemokrata iro-
dalom átvette ezt a polgári, pacifista jelszót, — akkor ú.jabb bizonyságot 
tett amellett, hogy a szociáldemokrácia az irodalom területén is a liberális 
burzsoázia szelleméhez (és érdekeihez) simul. 

A Nagy Orosz Októberi Szocialista Forradalom után a Népszava — ha 
nem akar t nyíltan szembekerülni a tömegek hangulatával — kénytelen volt 
a kezdeti kételkedés után állástfoglalni a szovjethatalom mellett. De ahogy 
nálunk is nőni kezdtek a tömegmozgalmak, ahogy nálunk is érni kezdtek a 
közeli forradalom feltételei, úgy adott a szociáldemokrata párt jobboldala 
egyre nagyobb tért annak az álláspontnak, hogy a magyar viszonyokra nem 
érvényes A szovjet példa. (ÍJ. Andics Erzsébet: A magyar munkásmozgalom 
az 1914—18-ae világháború alatt, 32—33. lap.) A tömegek, s nem utolsósorban 
a frontkatonaság között rohamosan terjedő szimpátia a bolsevizmus iráni, 
magára vonta az illetékes államhatóságok figyelmét is. A Hadifelügyeleti 
Bizottság 1918. február 11-i ülésén a következőképpen ismertették a kérdést. 

A honvédelmi miniszter úr ő excellenciája, tekintettel a fronton jelenleg tapasztalt 
állapotokra és arra, hogy ott az úgynevezett bolsevizmus szimpátiára talál, ennek ellen-
súlyozására irodalmi akciót akar indítani. Erről a külügyminiszter úrnak szóló jelentést 
tett és a külügyminiszter úr ezen eszmével rokonszenvez. Ami a rendelkezésre bocsá-

" Kassai Munkás. 1914. július 25. Háború előtt. 
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tandó anyagot illeti, megjegyzi, hogy Bécsben már vannak egyes újságírók, kik a sajtó-
irodával állandó összeköttetésben állanak és onnan inspirációt nyernek. A hivatalos és 
félhivatalos hírek sok anyagot szolgáltatnak. Ezen akciónak főfeladata volna a jelen-
korban tapasztalt szociális haladás és a bolseviki és kommunista elvek közötti ellen-
téteket kiemelni 

A szociáldemokrácia egyelőre — tömegei miat t — nem foglalhatott nyíl-
t an állást a szovjet ellen. De közvetve — t. i. annak hirdetésével, hogy a szovjet 
példa nálunk nem alkalmazható — szembefordult az Októberi Forradalommal. 
Az irodalomban ez fokozottabb nyugat-felé fordulásban nyilvánult meg, abban 
a tüntető várakozásban, amellyel egy nyugat felől jövő „társadalmi megváltás" 
elé néztek. Csizmadia Sándor — a későbbi nyílt ellenforradalmár, szovjetelle-
nes uszító — 1918. május 1-én azzal biztatta a magyar népet, hogy „Nyugatról 
fújdogál egy kis szellő, Ar r a kerekedik egy nagy felhő, A felhőben villámok is 
vannak, néha talán ide is lecsapnak — Gyere e r re felhő."43 Ettől kezdve a jobb-
oldali szociáldemokráciának állandó ismertetőjele volt a nyílt vagy burkolt 
ezovjetellenesség, amely természetesen irodalmából sem hiányzott. 

Ekkor í r ta szinte válaszként Csizmadia költeményére és sa já t régebbi 
állásfoglalására Bodrogi Zsigmond, a munkásmozgalomnak egykor népszerű 
•dalszerzője, Virradóra című versét:43 

Reménysugár árad felém . . . a szivem rezdül 
Űrömre kél, hogy tűzpoklon száll, tör keresztül, 
Már látom, látom, — volt, elmúlt 
Mi rossz, gonosz, —• a tied: Mult! 
De nyugatról hittem, reméltem: 
„Nyugat felől fu j a s ze l l ő " ! . . . 
Csalódtam a nyugati szélben! 

Ennek a dolgozatnak az anyaga korántsem ad teljes képet a munkásmoz-
galom irodalmáról az első világháború alatt. A kérdésnek csupán az egyik 
oldalát szándékozott megvilágítani a szociálsoviniszta politika uszályába zül-
lött irodalom néhány példáján keresztül. Rá kell mutatnunk azonban a r r a 
— ezúttal csak vázlatosan, éppen csak jelezve —, hogy a szociáldemokrata pár t 
politikájával szemben már az első világháború alatt egyre növekvő forradalmi 
ellenzék támadt, amelyet megerősítettek az oroszországi események, Lenin 
áprilisi tézisei (amelyeket annakidején a Pesti Hirlap közölt), és különösen a 
Nagy Orosz Októberi Szocialista Forradalom győzedelmes példája. 

Andics Erzsébet fentebb már ismertetett tanulmányában részletesen fog-
lalkozik a magyar munkásosztály háborúellenes mozgalmaival, amelyeket 
Budapesten és vidéken szerveztek baloldali antimilitarista csoportok. Ezek a 
tömegmegmozdulások ú j erőre kaptak a Nagy Orosz Októberi Szocialista For-
radalom után. A tüntetések szervezésében nagy munkát végzett a Gyárközi 
Bizottság. 

Mosolygó Antal egy sziudikalista munkáscsoportot vezetett, Duczinszka 
Ilona, Sugár Tivadar baloldali szocialista diákcsoportot szerveztek. Erősödött 
a szociáldemokrata párt belső forradalmi ellenzéke, nőtt a különböző szakmák-
ban szervezett antimilitarista csoportok száma. Ezeket a csoportokat Szabó 
Ervin a „háttérből mozgatta, irányította, ápolta, n e v e l t e . . ( R é v a i József). 
Ugyanakkor azonban Szabó Ervin ideológiájának ellentmondásai akadályoz-
ták az antimilitarista csoportok elvi a lapjainak tisztázását, a forradalmi 
Irányba történő fejlődést. „A Szabó Ervin ideológiájában rejlő ellentétes 
elemek csak egy szektajellegű szervezet keretében férhettek meg egymással 
békességesen. És valóban, az a csoport, mely Szabó Ervinben tisztelte szellemi 
vezérét, nagy érdemei és a tömegek között folytatott nagyjelentőségű rnun-

41 Andics Erzsébet i. m. 50. lap. 
" „1918. május 1." c. röpirat. 
45 Bodrogi Zsigmond: Virradóra c. kötetében, 1919. 
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lui ja ellenére, magán viselte a szektaszerűség ismertető jeleit. Legfőképpen azt, 
hogy elvi bázisa zavaros, tisztázatlan, eklektikus és ez lehetőséget nyúj to t t 
arra, hogy a háborá elleni küzdelem pla t formján — amely, ha a munkáe-
osztályhare általános kérdéseitől el van választva, egyszerű pacifista platform, 
— egyesüljenek a legkülönbözőbb nézetek képviselői. így ez a mozgalom nem 
tudta az egész magyar munkásmozgalom méreteiben napirendre tűzni a refor-
mista és a forradalmi irányzat elválásának kérdését."" 

Világosan rá kell mutatni arra, hogy a magyarországi antimilitarista 
szervezkedés minden elvi tisztázatlansága mellett sem azonosítható a szociál-
demokrata pár t pacifista irányzatával. A pacifizmus a munkásmozgalmon 
belül a megalkuvó szociáldemokrácia támogatásával hódított tért és az osztály-
béke hangulatát árasztotta. Az antimilitarista csoportok a szociáldemokrata 
párt opportunizmusával szembehelyezkedve, mint baloldali ellenzék jöttek létre; 
háborúellenes tömegmozgalmakat szerveztek (főleg a Nagy Orosz Szocialista. 
Októberi Forradalom után), röpirataikban ia Zimmerwald-i határozatokhoz 
csatlakoztak, ée mint követendő példa felé, fordultak Oroszország irányába. 
„ . . . N e m lehet véletlennek tekinteni — í r j a Andies Erzsébet — hogy a Szabó 
Ervin köré csoportosuló fiatalok txílnyomó részükben a továbbiak folyamán 
nemcsak a Magyarországi Kommunista P á r t kiváló harcosai lettek, hanem 
annak megteremtésében is tevékenyen résztvettek. Az antimilitarista mozga-
lomban való részvételük volt az első forradalmi tűzkeresztségük és politikai 
iskolájuk." 

A magyar irodalomban is tükröződik ennek az antimilitarista mozgalom-
nak a hatása. Az 1915-ben megindított Tett című folyóirat köré sereglett a 
háborúellenes írók és művészek csoportja. A lapot Kassák Lajos szerkesztette. 
Hamarosan kiderült azonban, hogy a lap munkatársai között egyre mélyülő 
elvi ellentét húzódik, Kassák „a passzív krit ika álláspontján nem tudott és nem 
is akar t túljutni",45 míg Komjáték forradalmi agitációval kötötték egybe anti-
militarista programmjukat. Ideológiailag a tisztázatlanság képét nyú j t j a a 
Tett, s ez az elvi zűrzavar alkalmas talaja lett individualista, szélsőségesen 
formalista művészetelméletek és a nekik megfelelő gyakorlat megszületésének. 
Kassák Lajos volt a lap elvi irányítója, az ő cikkeiben kezdett kiformálódni 
az az irodalomszemlélet, amely a legkülönbözőbb antirealista irányzatoknak 
lett nálunk a kiindulópontja (aktivizmus, futurizmus, stb.). Komját Aladár 
verseiben a háborúnak határozott, stiláris erejében forradalmi távlatú elutasí-
tása kapott hangot. Katonadalok 1916-ban című versciklusában a nép elkese-
redettségének bátor hangja szólal meg az imperialista háború ellen. Legmar-
kánsabb része a ciklusnak a Sorozás című vers: 

• 
t s u d a r e n d e s Péter! 
Jó lesz limnek-lomnak. 

Nyomnélküli Gáspár! 
Jó lesz keréknyomnak. 

Imádságos Mihály! 
Rossebnek a szájon. 

Sohsesiró András! 
Jó lesz siratásnak. 

Szagos-Tuba Ferkó! 
Jó lesz baligának. 

41 Révai József: Szabó Ervin: Marxizmus, magyarság , népiesség c. kötet, 56. lap. 
45 Hevesi Gyula: A proletárforradalom mozgalmi előzményei az első vi lágháború 

alat t . Társadalmi Szemle, 1949 március—április. 
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Terebélyes Máté! 
Nyáfrás heptikának. 

Krisztusüalan Gergely! 
Keresztnek a hegyen. 

Igazmondó Adám! 
Jó lesz, hogy ne legyen. 

A cenzúra 1916-ban betiltotta a lapot. Alig egy hónappal a betiltás után 
megjelent a Ma című folyóirat, amely minden tekintetben hasonló elődjéhez. 
A lap munkatársa i közti ellentétek 1917 végén, 1918 elején odavezettek, hogy 
György Mátyás, Komját Aladár, Révai József otthagyták a Má-t és Komjá t 
valamivel később megalapította az Internacionálé című folyóiratot, amely a 
Kommunisták Magyarországi Pá r t j a megalakulása u tán a Pár t l ap ja lett. 
Ennek a forradalmi csoportnak programra já t a lendületes forradalmi propa-
ganda, az 1917-es orosz forradalom lelkes üdvözlése jellemzi. Ez tükröződik 
Komját Aladár Kiáltás című verskötetében (1917), ez ad j a meg a forradalmi 
Szabadulás csoport működésének jellegét. 1918 végén öntológiát jelentettek 
meg (,Д918 Szabadulás"), amelyet a Ma éles hangon támadott. A magyar-
országi események alakulása, a Tanácsköztársaság dicsőséges négy és fél 
hónapja a Szabadulás csoport politikai programmját igazolta és fejlesz-
tette tovább. 

Érdekes és értékes dokumentuma a magyar irodalomban megnyilatkozó 
háborúellenességnek Illés Béla könyve: Doktor Utrius Pál honvédbaka hátra-
hagyott írásai. Az 1917-ben megjelent kis kötet megrázó tiltakozás az imperia-
lista háború ellen. És ha nem is t á r j a még fel a háború elleni harc igazi és 
célravezető út já t , de a könyv elvi mottójából már a forradalmi megoldás gon-
dolata sugárzik: „Galilei a középkorban megállapította, hogy a Föld mozog. 
Ma hozzátenné: nagyon lassan. — Nem vagyok sem militarista, sem antimili-
tarista. Gyűlölöm a rabszolgatartó korbácsát. — A gyilkosságot elítélem, mert 
szeretem az embert. De tudok helyzetet, amikor embert ölnék, mert szeretem 
az emberiséget. — A szocializmus észszerű emberszeretet." 

Végül, de nem utoljára, rá kell mutatnunk arra , hogy az imperialista 
háború alat t Ady Endre l í rá ja megrázó, élő tiltakozást hirdetett az ember-
telen öldöklés ellen. Adyt — említettük már — nem befolyásolhatta ak t i van 
a szociáldemokrácia színváltoztatása, függetleníteni akarta és tudta magüt 
mind a. szociálsovinizmustól, mind a pacifizmustól. Ady mély elvi-magatartás-
beli különbözősége a mozgalom megalkuvó irányvonalától egyrészt, másrészt 
a Nyugat íróinak pacifizmusától különös erővel világosodik meg a háborús 
évek költészetében. Ady ténylegesen megtette azt, ami t nem tett meg (csak 
frázisokkal érintett) a megalkuvó szociáldemokrácia irodalma és aminek a 
gondolatát is elutasította a babitsi polgári humanizmus: a háború kérdését, 
pontosabban a háború ós a béke kérdését összekapcsolta a társadalom nagy 
kérdéseivel, az osztályharc, fai'radalom kérdésével. Ady nem akármilyen békét 
várt, az ő számára nem volt közönbös az, hogy ki lesz, aki kimondja az „igaz 
szót" s milyen lesz ez a szó. Maga Ady vállalkozott arra, hogy kimondja a 
valóban „igaz szót", ha „kosarazott szájjal , Lefojtott tüdővel" is. Már a hábo-
rút megelőző hónapok feszült légkörében kipattant belőle ez a szó, amely aztán 
— különböző formában — ott élt tovább háborúellenes lírájában. A tábortűz 
mellett című versében (1914 május) í r j a : 

Szétszórt máglyáink mig ki nem hunynak, 
Álmodjunk harcot, szegényi magunknak, 
Sötét a világ, kell tüz, ha lobnyi, 
Kell a gyújtáshoz mindég újból fogni. 
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Közvetlen a háború kirobbanása előtti napokban különös nyomatékkal 
húzza alá Ady egyik központi gondolatát — a magyar társadalmon belüli 
harc gondolatát: 

Mégis és ú j ra : föl a szivvel 
Mi véres szivünkért, 
Mi kínunkért, mi bánatunkért, 
Mi szegény meggyötört hitünkért, 
Ha orkánzik a Mindenség is. 

Harcunk a magyar Pokollal van, 
Mindent erre tettünk, 
Ennek a kapuit döngetjük, 
Ezé a harcé lelkünk, testünk, 
Ez vesztünk vagy győzelmünk: sorsunk. 

Révai József mutat r á Ady-könyvébeu — Ady háborús l í r á j á t elemezve — 
hogy: „A halottak élén kötetben az emberiséget káromló pesszimizmus tövében 
bukkanunk rá lépten-nyomon erre az ú j optimizmusra: „Sötét a világ, kell tűz, 
ha lobnyi — Kell a gyújtáshoz mindig újból fogni." Ezt a tiszta hangot a 
régebbi Adyban, aki csak a magyar urakkal harcolt, nem hallani. S most azér t 
hallani, mert Ady az egész emberiség jövője felé fordul: 

Kell még Tegnapról hiv tanú 
S kell talán az én hadi-sarcom, 
Hogy drága mementóként 
Fölemeljem arcom 
Egy uj emberü uj világra. 

Vád nélkül szétítekintgetek 
Majd vertségek és diadalmak 
Földjén, hogy a Káoszból 
Harcos igét halljak 
Vagy harcos igét én hallassak. 

Hős emberségem, várakozz, 
Szép álmokat aludj, lefénylett 
Jós s jó magyarságom, 
Hivni fog az élet 
S föltámadások örök Rendje. 

„Hogy drága mementóként fölemeljem arcom egy ú j emberü ú j vi lágra": 
komoly, szinte ódai ünnepélyességgel zengenek e sorok. A vers — „Mag hó 
alatt" — a költő „gyötrött és tépett magával" kezdődik, panaszkod ásnak indul, 
de Ady szinte magafeledkezetten csap a magasba, hogy szózatszerű emelkedett-
séggel és egyben megtisztult, egyszerűséggel hirdesse az ú j világ bizo-
nyosságát." 

A beszélgető kurucok szavaiban az 1914-es világháborúnak arra az alap-
vető ellentétére mutat rá Ady, amely a háborút kirobbantó erők és a hábo-
rúba hajszolt néptömegek érdekei között van: 

,,Hallom, pajtás, holnap nagy csatába visznek.' 
,,Minket még ha győzünk, úgyis kisemmiznek." 

,Ez a gyászos világ viseli a láncot.' 
„Ejh, ahoi nincsen tűz, ropják ott a táncot." 

„Csak vén kurucoknak keserű az élet, 
Otthon cifráikodnak gyönge fehérnépek." 

„Itt is elárulnak, ott is elárulnak. 
Nem való ez nékünk, csupán csak nagy urnák." 



Az imperialista háború és a forradalom mély ellentétét, a háború forra-
dalomelleneseégét leplezi le megrázó hangon Üdvözlet a győzőnek című költe-
ményében: 

Baljóslatú, bus nép a magyar. 
Forradalomban élt s ránk hozták 
Gyógyítónak a Háborút , a Rémet 
S í r jukban is megátkozot t gazok. 

A megoldást Ady a forradalomban lá t ja , amelyet „megváltó fegyvernek" 
nevez, s melynek jöttétől az emberiség megjavulását vá r j a . 

Ki bir ja még e szürkeséget, 
Ki hazugokat tündököl? 
Már jöjj, ököl: 
Boruljon föl e nem-jó Élet 
S jöj jön a Halál, e nagy orvos, 
S a Halál után ébredések, 
Borzalmak, . 
S jöj jön valami más , 
Óh, forradalmak, miér t késtek? 

íme, az egyik döntő különbség a forradalmi Ady és a megalkuvó szociál-
demokrácia irodalma között! Míg a háború utolsó éveiben és hónapjaiban 
— 1917 októbere után! — a szociáldemokrata irodalomban egyre nagyobb tért 
foglalt el a pacifista hangulat, addig Ady lírájában egyre inkább felerősödött 
a forradalom, a forradalommal kezdődő béke iránti bizakodás. 

* 

í róink ma fokozott erővel vesznek részt népünk hatalmas békemozgakná-
ban. Az írói toll erejével szolgálják azt a nagy harcot, amelyet a békeszerető 
népek a Szovjetunió vezetésével vívnak világszerte a háborús agresszorok 
ellen. És az írók munkájának nagy eredményei vannak: a békeharcot támo-
gató műveik fokozzák népünk lelkesedését, növelik öntudatát, acélozzák 
bátorságát. 

Az első világháború népellenes háború volt, imperialista érdekekért folyt. 
A népek nem akarták ezt a háborút, a burzsoázia kényszerítette bele őket. 
Az opportunista szociáldemokrata pártok készséges segítőnek bizonyultak ebben 
a munkában. S az írók egyrésze, akiknek a nép ügyéért vívott harc lett volna 
a feladata, akik forradalmároknak vallották magukat, a szociáldemokrata párt 
megalkuvó politikájának hatására odaálltak a háború igenlőinek oldalára; 
biztattak, lelkesítettek a burzsoá érdekek megvédésére. 

Vétkesek ebben mindazok az írók, akik vállalkoztak ennek az áruló poli-
tikának az irodalmi képviseletére. Felelősség terheli az írókat ezért, de nem 
elsősorban őket. A sályos történelmi felelősség a munkásmozgalom forradalmi 
i rányvonalának árulóit terheli: az opportunizmus, a szociálsovinizmus politikai 
vezérképviselőit, akiknek akkor sikerült a mozgalom élére kerülni és akik a 
munkástömegek akaratával szemben, a szociáldemokrata munkásság akaratá-
val szemben is, a megalkuvásnak, a burzsoázia megsegítésének a polit ikáját 
hirdették. Ennek a szocialista frázisokkal takaródzó megalkuvásnak az uszá-
lyába kerül t egy egész sor író, akik ha nem is állottak a magyar irodalom 
élvonalában, — tehetségüket jobb, nemesebb ügy érdekében hasznosíthatták 
volna. Hogy kik tévedtek ezek közül az írók közül és kik voltak tudatos és 
elszánt támogatói a burzsoázia előtt lakájkodó politikának, azt nem utolsó sor-
ban írói és politikai ú t j u k folytatása muta t ta meg. Vanczák, Csizmadia ós 
mások esetében nem beszélhetünk pusztán tévedésről. Ellenforradalmi, mua-
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kásáruló ténykedésük a Tanácsköztársaság bukása után betetőzte korábbi poli-
tikai-irodalmi opportunizmusukat. Más írókról elmondhatjuk, hogy súlyos téve-
désről van szó, noha ez a tévedés sokkal mélyebbre hatolt az б költészetükbe 
néhány „téves" költeménynél, le egészen a költői látás, a költői nyelv és forma 
mikéntjéig. Ezeknek az íróknak módjában állott és áll azóta is, hogy szigorú 
önkritikával nézzenek szembe korábbi írói működésükkel, és — mint ez már 
nem egy esetben megtörtént — rátérjenek a helyes útra, a forradalmi munkás-
mozgalom útjára. 

RADÓ GYÖRGY 

MAJAKOVSZKIJ MAGYAR FORDÍTÁSAI 
( 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ) 

A felszabadulás óta hazánkban az érdeklődés örvendetesen szélesre tágult 
olyan irodalmi művek irányában, amelyeket a reakció elzárt előlünk: egyre 
alaposabban ismerjük meg a szovjet irodalmat ós más népek haladó irodal-
mát, különösen a szomszéd népekét. A fordítások szaporodásával, sajnos, nem 
tart lépést az irodalmi bírálat; így például olyan fontos művekről, mint Fur-
inanov Csapajev, Alexej Tolsztoj Nagy Péter című regényének magyar for-
dítása, mindössze két-két ismertetés, illetve bírálat jelent meg, Gorkij Okurov 
városka című regényéről mindössze egy, Fors A mihajlovi vár című regényé-
ről, Lev Tolsztoj több elbeszélés-gyűjteményéről és Lermontov Démon 
című klasszikus költeményének magyarnyelvű kiadásáról pedig egyetlen egy 
sem.1 De a fordítások bírálatának számánál még sívárabb a bírálatok tar-
talma. Legtöbbször az eredeti mű egyhangú méltatására szorítkozik a bírá-
lat, a fordítói munkáról legfeljebb egy-egy sztereotip mondat emlékezik meg. 

Rendszeres építő fordítás-kritikára sürgős szükség van, mert iránymuta-
tása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mint irányzat kialakuljon a műfordításban 
a szocialista realizmus. Eltekintve attól, hogy a szocialista realizmus szükség-
képpen a művészetnek, az irodalomnak minden ágazatára, tehát a műfordí-
tásra is rá kell hogy nyomja a maga jellegét, az időszerű műfordításnak a 
téma, az eredeti vers megválasztásában szocialistának kell lennie, abban 
pedig, hogy a hűség és a szépség együttes maximumát adja — realistának. Az 
alapelvet ugyan műfordítóink többsége vallja és igyekszik követni is, ezt az 
ösztönös jelenséget azonban tudatossá, irányzattá kell tenni — ehhez kell a 
rendszeresítendő műfa j : a fordítás-kritika. 

A fordítás-kritika módszere: a fordítást filológiai és művészi szempont-
ból egybevetni az eredeti művel: hűség szempontjából a követelmény az, hogy 
a fordítás aMzaíosán, de ne szolgailag alkalmazkodjék az eredetihez, a szép-
ség pedig azt kívánja, hogy a vers jó magyar versként hasson, de azért ne 
veszítse cl az eredeti mű nemzeti, korbeli stb. jellegét érzékeltető hangulati 
elemeket. Hogy a fordító a hűség és a szépség elvének együttes maximumát 
milyen mértékben tudta megvalósítani — ez lesz a kritikai értékelés vég-
eredménye. 

A módszeres fordítás-kritika feladata mindenekelőtt a már meglevő for-
dítások értékelő ismertetése, röviden: a magyar műfordí tás kritikai törté-
nete. A hatalmas kutatási területen először természetesen a legfontosabb irá-
nyokban kell elindulni: égető szükség van az orosz nyelvről történt fordítások 
alapos értékelésére. Egyidejűleg pedig lépést kell tartani az élő fordítói 
tevékenységgel: az újonnan megjelenő fordításokat a könyvkritika egyéb 
szempontjaival együtt fordítás-kritikai szempontból is ismertetni, bírálni kell. 

1 Közocsa—Radó: A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája. Budapest, 
1950. 270., 7-10., 296., 269., 758—761. és 434. hasáb. 
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