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FAGYEJEV BESZÉDE 

A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK 
X I X . KONGRESSZUSÁN 

Elvtársak! 

Az emberek nevelésének és a kommunizmus szellemében való átnevelésének 
nagy és nemes ügyében a szovjet szépirodalom a Pártnak segítőtársa lehet, kell 
hogy legyen és lesz is. 

Milyen mértékben van ma felkészülve a szovjet szépirodalom az előtte 
álló új, nagy feladatok teljesítésére? A sikereink közismertek. Különösen a hábo-
rút követő években bontakoztak ki ezek és a szocialista gazdaságunk fellendü-
lésével, a szovjet nép anyagi gyarapodásával és kultúrszínvonalának jelentős 
emelkedésével jár tak együtt. De még ezek között a kedvező feltételek között 
sem érhette volna el a szovjet irodalom ismert sikereit, ha Pártunk ideológiai 
kérdéseket tisztázó történelmi dokumentumokban — melyek közül az első a 
Párt Központi Bizottságának a »Zvjezda« és a »Leningrád« folyóiratokról szóló 
határozata volt — a fejlődés helyes ú t já t a szovjet irodalom számára ki nem 
jelölte volna. E határozatot követőleg az összes pártszervezetek irányító befolyása 
a szovjet irodalomra és művészetre megerősödött. 

A Párt Központi Bizottsága, Sztálin elvtárs méltán követelik tőlünk, 
a szovjet irodalom művelőitől, hogy eszmei és művészi értelemben többet tanul-
junk, bőkezűen serkentenek sikerekre bennünket, türelmesen figyelmeztetnek 
hibáinkra, mindent megtesznek, hogy politikailag felvértezzenek és szervezet 
dolgában megsegítsenek minket. 

A Párt irányító befolyásának nagy jelentősége az irodalom és művészet 
terén különösen abban nyilvánult meg, hogy segített nekünk megsemmisítő 
csapást mérni a talaj talan kozmopolitizmus jelenségeire és a mai burzsoá álkultúra 
előtt való hajbókolásra, ami a művész- és nemcsak a művész-értelmiségünk 
egy bizonyos részénél lábra kapott , kiirtani a burzsoá nacionalizmus minden 
néven nevezendő megnyilvánulását, az élet felszínén és annak hátsóudvarában 
való gondolattalan és eszmétlen ténfergést. 

A Párt az irodalmat századunk leghaladóbb eszméivel — a kommunizmus 
nagy eszméivel ihlette meg s a figyelmet a szovjet emberre összpontosította, 
aki az új társadalmat építi. A Pár t egy családba tömörítette a mi szépirodalmunk 
sok nemzetiségű csapatát, amelybe minden nemzetiség elhozza a maga nemzeti-
ségi formáinak színárnyalatát, művészetünk magas céljait a leghaladóbb, leg-
magasztosabb hagyományokkal kapcsolta össze, melyek a nemzeti irodalmak-
ban, kivált az orosz nép irodalmában, az emberiség egész sokévszázados művé-
szeti fejlődésében fellelhetők és megmutatta a határtalan tökéletesedés és meg-
újhodás pályáját a szocialista realizmus útján. A Párt eme lelkesítő útmutatásai-
nak köszönheti az irodalom mindazt a legjobbat, amit alkotott . 

A mi irodalmunk ügyének világtörténelmi jelentőségét a népi demokráciák, 
a nagy népi Kína szépirodalmának kibontakozó sikerei erősítik meg. Ezeknek 
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az országoknak az irodalma számára a mi tapasztalataink tanulságul, gyakran 
példaképül szolgálnak. Saját nemzeti irodalmuk legjobb, legmagasztosabb 
hagyományaira támaszkodva mind bátrabban győzik le a különféle f a j t á jú 
burzsoá befolyásokat, elvetik a formalisztikus gyermekjátékokat, amellyel a 
mai burzsoá művészet a maga vad, embergyűlölő lényegét leplezi. Ezek az irodal-
mak magabiztosan lépnek a realizmus út jára , a forradalmi demokratikus és 
szocialista irodalom út jára . 

A mi irodalmunk tapasztalatai tanulságul és egyszersmind gyakran példa-
képül szolgálnak a kapitalista országok haladó irói számára is — mind Nyugat -
Európában, mind az amerikai kontinensen. Most éppen ezek a progresszív írók 
fejezik ki népük nemzeti érdekeit, leplezik le a háborús gyűjtogatókat, a 
munkáselnyomókat és dicsőítik népük legjobb fiait. Ezt a nemes munkát 
Nyugat-Európában és Amerikában a mi barátaink végzik el, mitsem törődve 
az imperializmus irodalmi bérenceinek gonosz üvöltésével, mitsem törődve az 
értelmiség azon részének értetlenségével, ingadozásával, kételkedésével, amely 
még nem volt képes a megrögzött szemléletét és szokásait legyőzni. A reakciós 
burzsoá kormányok letiporják országuk haladó nemzeti irodalmát, meggátolni 
igyekeznek, hogy a haladó irodalom eljusson a néphez, ugyanakkor azonban 
szolgamódra szabad utat engednek az amerikai ponyvának. 

Meg akarjuk mondani összes barátainknak és testvéreinknek Nyugaton és 
Amerikában, hogy a mi nagy szovjet népünk nagyra értékeli az ő eszmei és művé-
szi teljesítményeiket. Mi hazánkban örömest és szeretettel fordítjuk le a 
népi demokráciák és a népi Kína iróit, a kapitalista országok haladószellemű 
íróit és egyre többet, egyre gyakrabban fogjuk fordítani őket. Sztálin elvtárs 
kezdeményezésére ezeknek az íróknak legjobbjai Sztálin békedíjakat nyertek 
el és Sztálin-díjakat az irodalom és művészet terén elért kiváló teljesítményei-
kért. Büszkék vagyunk, hogy az orosz nyelv lett az a tr ibün, amelyen a világ 
becsületes írói most nemzetközi nyilvánossághoz és munkáik méltó értékelésé-
hez juthatnak. (Taps). 

A mi irodalmunk eme világtörténelmi jelentőségének fényében még szembe-
Ötlőbbek és megengedhetetlenebbek szépirodalmunk fogyatékosságai, amelyek-
ről pompás beszámolójában Malenkov elvtárs igazságosan szólt. Amint a moszkvai 
területi pártkonferencián már alkalmam volt elmondani, ezúttal alkalmazhatat-
lannak bizonyult a régi orosz közmondás, hogy : »Mesét mondasz egy-kettőre — 
a te t t lassan megy előre.« A te t t az országban sosem látott ütemben megy előre, 
a mese azonban az írók hibájából lemarad (nevetés), lemarad az egész nép 
szemeláttára. 

Különösen a művészet olyan területein, mint a film, a színház, az opera 
ötlik szembe ez a lemaradás. A jó szcenáriumok, darabok és librettók hiánya 
e művészeti ágak fejlődését jelentős mértékben hátrál ta t ja . A drámairodalom, 
a film és a színház számára írt művek, az irodalom legnehezebb műfajai közé 
tartoznak. Nem véletlen, hogy a szovjet irodalom némely általános gyengéje 
éppen ezen a területen nyilatkozott meg a legerősebben. Malenkov elvtársnak 
tökéletesen igaza van abban, hogy mikor a szovjet irodalom az új, a haladó 
harcát muta t ja be a régi, a haldokló ellen, a győzelmes előnyomulásunk ú t jában 
álló ellentmondásokat, a nehézségeket, a fogyatékosságokat korántsem tár ja 
fel mindig mélyértelműen, rettenthetetlenül és valószerűen. Pedig az ellentétek 
küzdelmének bemutatása nélkül, konfliktus nélkül nem lehet meg sem a dráma, 
sem a komédia. 

A szovjet irodalom e gyengeségeinek«elpalástolása és igazolása végett , de 
leginkább azért, hogy a szovjet irodalmat eltérítse ügyünk belső ellenségeinek, 
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a tolvajoknak, a karrieristáknak, a talpnyalóknak, a bürokratáknak, a csalók-
nak, az individualistáknak és mindenfajta nyerészkedőknek leleplezésétől, íróink 
és kritikusaink egy részénél az a hamis elmélet kapott lábra, hogy a mi országunk 
drámairodalmában, ahol minden úgyszólván a lehető legjobban megy, nem lehet-
nek konfliktusok és éppen ebben van az újdonság, ami a szovjet drámairodalmat 
a régitől megkülönbözteti. 

Mi az írók Szövetségében ennek az elméletnek káros voltát nem fogtuk fel 
kellő mértékben és azt idejekorán nem utasítottuk vissza. Közben pedig ez a 
hamis teória a kiadóvállalatok, a folyóiratok, a színházak, a Filmminisztérium 
a Művészeti Bizottság, az írók Szövetsége számos dolgozója között is elharapód-
zott és ezáltal az irodalmunk kivált a drámairodalom mindenféle f a j t á j ának 
fejlődésére kártékony hatást gyakorolt. 

Sztálin elvtárs közbelépésére volt szükség, hogy ez az elmélet az újságok 
hasábjain és az írók Szövetségében lelepleztessék. Azonban sajnos a Párt kritiká-
jából, amely ezt a hamis elméletet illette, korántsem vontuk le teljes mértékben 
az összes következményeket. Hibásak vagyunk abban, hogy ennek a kérdésnek 
lényegét az írók előtt nem eléggé kimerítően tár tuk fel. Leginkább evvel magyaráz-
ható, hogy ha valamelyes fordulat tapasztalható is volt, ha három vagy négy 
tucat hasznos darab és szcenárium keletkezett is, amelyek színielőadása vagy 
filmrevétele folyamatban van, a valóban kiváló művek ezidáig ritkaság számba 
mennek. Malenkov elvtárs beszámolójában irodalmunknak ez a fogyatékossága 
újból éles megvilágítást nyert és ez segítségünkre lesz, hogy a szovjet dráma- és 
filmirodalmat több sikerrel vigyük előre. 

Óriási a jelentősége az egész szovjet művészet számára, hogy Malenkov 
elvtárs beszámolójában kifejtette tételét, a mi valóságunkban előforduló tipikus 
jelenségekről és jellemekről, valamint ezeknek a tipikus tüneteknek gyenge ábrá-
zolásáról irodalmunkban. Valóban a tipikus jellemek gyenge ábrázolása a 
szovjet irodalomnak alighanem a leggyengébb pontja. Kivált a dráma-
irodalomban nyilatkozik ez meg kárhozatosan, mert az élet ellenmondásait 
a drámában és a komédiában mint a jellemek harcát kell kifejezésre ju t t a tn i . 
Az író, aki nem képes arra, hogy minden erejével a mi embereinket jelenítse 
meg, óvakodik tőle, hogy az ellenséges, vagy elmaradt embereket jelenítse meg 
minden erejével. Ezzel magyarázható kivált a szatíránk gyengesége. Húsból 
és vérből való jellemeket ábrázolni az irodalomban, az élenjárókat csakúgy, 
mint az elmaradtakat — ez az óriási jelentőségű politikai feladat teszi ki egyszers-
mind a legnagyobb művészi -feladatot is. Ezt a feladatot megoldani — becsület-
beli dolga a szovjet íróknak. 

A komoly hibák, amelyekről fentebb szó volt s amiket részben a hanyag 
munka, a szovjet írók egyrészénél tapasztalható közöny a tanulás, a művészi tudás 
tökéletesítése iránt is megsokszoroz, magyarázatát az írók eszmei-művészi 
nevelésére fordított munka alacsony színvonalában leli, ami mindenekelőtt 
magának az írók Szövetségének a mulasztása. 

Az utóbbi években a Pár t és a szovjet nyilvánosság segítségével az írók 
ifjabb és idősebb generációja tucatjával, százával fordult arccal az élet, a nap-
jaink valósága felé. De azért nem mondhatjuk, hogy a szovjet írók és kritikusok 
sok nemzétiségű egész seregét sikerült már a mai élet tanulmányozása felé irá-
nyítani. Számos író az életet nem eléggé mélyen tanulmányozza, vagy pedig nem 
érti meg teljesen azt, amit lát. Kevesen vannak közöttünk olyanok, akik valóban 
mélyen, komolyan és rendszeresen foglalkoztak volna a marxista-leninista tanok-
kal avégből, hogy az életet hűen, a fejlődés törvényei teljes ismeretében t u d j á k 
ábrázolni. Kevesen vannak az irodalomban, akik sokoldalú tudással rendelkez-
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nek, pedig ezt joggal követeljük meg szovjet hazánk íróitól. Gyengén vannak 
elméleti és általános ismeretekkel felvértezve az frók Szövetségének vezető káde-
rei mind Moszkvában, mind a vidéken. A kádereknek tanulniok kell, mondta 
Malenkov elvtárs, és ez nagy mértékben vonatkozik az írók Szövetségének 
kádereire is. Éppen az ilyen fogyatékosságokkal magyarázható, hogy nem 
voltunk képesek az irodalomban, az irodalmi nyelv fejlesztésében Sztálin elvtárs 
lángelméjű munkájá t : »A marxizmus és a nyelvtudomány kérdései«-t mélyre-
hatóan alkalmazni.1 

Hiba volna elhallgatni, hogy a klikkszellem maradványai, a családi és 
baráti kapcsolatok az irodalom és művészet művelői között a művészi és irodalmi 
művek értékelésére mindezidáig nagy befolyást gyakorolnak. Ugyanakkor azon-
ban a szovjet írók és művészek a maguk tömegében nagy eszmei és művészeti 
tapasztalatokat halmoztak fel. Az ő hangjukra, a művészeti jelenségekről kimon-
dott ítéletükre nagyobb figyelemmel kell hallgatni. Az irodalmi és művészeti 
alkotásoknak, valamint az összes szervezeteink működésének alulról jövő, 
maguktól a művészet és irodalom művelőitől kiinduló krit ikája igen fontos, 
igen lényeges oldalát képezi annak a kritikának, mellyel bennünket a Párt és 
a nemzet illet. Az alulról jövő kritikát előmozdítani az írók és művészek szerve-
zeteiben — az alkotói szervezetek vezetőinek becsületbeli kötelessége. 

Nagy tévedés volna arra számítani, hogy az frók Szövetsége az írók eszmei 
és művészi nevelésének feladatával egymaga meg tud birkózni. Ez a feladat az 
összes pártszervezetektől megköveteli, az egész szovjet sajtótól, az összes szer-
vektől, amelyek a művészet különböző ágait irányítják, először is, hogy az iro-
dalommal és művészettel szemben nagyobb igényeket támasszanak és ebben az 
igényességükben következetesek maradjanak ; és másodszor, hogy segítsék az 
írók szervezeteit az írók eszmei-művészeti nevelésére irányuló munkájukban. 

Nincsen abban semmi csodálatos, hogy a Filmminisztérium, részben 
a Művészeti Bizottság is és az frók Szövetsége egymást bírálja. Egy kötéllel 
vannak valamennyien egy közös dologba befogva, ami nem valami híresen megy 
ezidáig. (Nevetés.) Holott mindezek a szervezetek hibásak abban, hogy az 
alkotás ügyét felülről irányít ják, bürokratikusán és külön-külön dolgoznak. 
Nem lát ják át , hogy közös kötelességük a szcenárium- és darabírók művészeti 
nevelése, nem buzdítják az alulról jövő, az íróktól és művészektől maguktól 
kiinduló kezdeményezést, hogy a színházak és a filmstúdiók az írókkal együtt-
működjenek. Pedig az élő művészet csak ezen a termékeny talajon fejlődhetik 
ki, és ha van, aki ezt a folyamatot irányítani tudja. 

A vidéki pártvezetők között olyan is akad, aki az irodalomról és a művé-
szetről csak akkor emlékezik meg, ha a Sztálin-díjak odaítéléséről van szó, 
vagy a pártkonferenciákkal kapcsolatban, amikor, ha tetszik, ha nem, az egyik 
jelenséget meg kell dicsérni, a másikat meg le kell dorongolni. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a tehetséges ember nevelése még 
az iskolában kezdődik. Szükséges, hogy az iskolában az irodalom tanításával 
kapcsolatban esztétikai ízlést és művészeti ismereteket neveljenek bele a fiatal-
ságba. Ehhez azonban az kell, hogy az irodalom iskolai tanításának módszerén, 
különösen a pedagógiai főiskolákban, sokat javítsunk. Nálunk sok a kiváló 
tanító, aki az irodalmat szereti és elő is t ud j a adni. Nem szabad azonban, hogy 
az irodalmat, mint ahogy iskoláinkban és pedagógiai főiskoláinkon gyakran meg-
esik, csupán mint a történelemhez, vagy valamely szociológiai tételhez szolgáló 
illusztrációt vegyék tekintetbe, minden utalás nélkül arra, hogy az irodalom 
gyönyörű. Van nálunk jócskán fiatal és tehetséges író, akinél művészet dolgá-
ban olyan gyengeség ütközik ki, amiben még az iskola a hibás. 
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Ezek szerint tehát az írók eszmei és művészi nevelésének fe ladata a Párt 
és a nép közös ügye. 

Elvtársak! Az írókat és az írók szervezeteit illető bírálat , amely mostaná-
ban a mi címünkre intézve egyre gyakrabban hangzik fel, népünk követelését 
tükrözi vissza az írókkal szemben. A nyílt, igazságos és lelkesítő kr i t ikát , mint 
amilyen erről a szószékről Malenkov elvtárs beszámolójában hangzot t el, mi 
mint a Párt segítségének ú j abb kifejezését fogadjuk, melyet az irodalom fejlesz-
tése érdekében nyú j t , mint munkánk programmját , és minden erőnket egyesít-
jük ahhoz, hogy a dolgok állásán javí tsunk. 

Mi, szovjet írók, büszkék és boldogak vagyunk, hogy minket olyan párt 
vezet, mint a Szovjetunió nagy Kommunis ta Pár t j a , Lenin és Sztálin pár t ja . 
Hálá t mondunk Sztálin elvtársnak a segítségéért és taní tásáér t és biztosí t juk 
őt, hogy lelkünk minden erejével az ú j kommunista világ i rodalmának meg-
teremtésén fogunk munkálkodni, olyan irodalom megteremtésén, mely szövét-
nek lesz a mi szabad népeink és a föld minden népe számára. 

(Lityeraturnaja Gazeta 1952. X. 11.) 
* 

RÉVAI JÓZSEF 

MÓRICZ ZSIGMONDRÓL* 

Tisztelt közönség, kedves e lv társak! 
Azért jö t tünk ma össze, hogy Móricz Zsigmond halálának tizedik évforduló-

ján megemlékezzünk a magyar realista prózairodalom legnagyobb mesteréről, 
hogy kifejezzük a ha lhata t lan írónak, a magyar nemzeti irodalom egyik leg-
nagyobb büszkeségének, népünk há lá já t és tiszteletét. 

Tíz év telt el Móricz Zsigmond halála óta : a háborús összeomlástól a 
magyar dolgozó nép teljes győzelméig, a szocializmus alapjainak sikeres lerakásáig 
hazánkban. E tíz év alatt a magyar nép Móricz Zsigmondot, a magyar demo-
krat ikus kul túra nagy klasszikusát, a demokrat ikus átalakulás egyik legjelentő-
sebb irodalmi előkészítőjét, megismerte és a szivébe zár ta . 

Az az író, akit a régi Magyarország üldözött és k i tagadot t , akit ú j r a és 
ú j ra próbált megkövezni, mert az úri osztályokról megmondta az igazat, Móricz 
Zsigmond ú j életre ébredt a munkásosztály, a dolgozó nép, az épülő szocializmus 
Magyaroi szagában. 

Ki volt Móricz Zsigmond? 
Móricz Zsigmond Ady Endre harcostársa volt abban az irodalmi for radalom-

ban, amely a X X . század első évtizedében bontakozott ki nálunk, mint a polgári-
demokrat ikus forradalom beharangozója és előkészítője. Akkoriban sok szó 
es2tt a magyar irodalom kettészakadásáról : a konzervatív, úgynevezet t 
»népi-nemzeti« és a modern polgári irodalom táborára . Ma már lá t juk, hogy 
vol taképpen nem két , hanem három táborra szakadt akkor a magyar irodalom. 

* (Megnyitóbeszéd Móricz Zsigmond halálának tizedik évfordulóján, 1952 szeptember 
5-én rendezett emlékünnepségen.) 
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