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M U N K Á S I R O D A L O M - SZOCIALISTA I R O D A L O M * 

Irodalomtudományunkban ma már általános az a felfogás, 
hogy a szocialista irodalmat helytelen lenne egy-egy irányzatra 
vagy valamely korszakra leszűkíteni; a fogalomkörbe gyakor-
latilag beletartozik minden olyan életmű vagy alkotás, amely 
magán viseli a szocialista eszmék hatását, ihletését. Ilyen érte-
lemben joggal állíthatjuk: a szocialista irodalom nagyjából 
egyidős a szocialista eszmékkel, gyökerei visszanyúlnak egé-
szen a múlt század első feléig. S ha színvonalát és művészi meg-
formálását tekintve nem is egyenrangú értékkel, de mégis 
nagyjából párhuzamosan halad a szocialista gondolat fejlődésé-
vel, gazdagodásával és kiteljesedésével.1 

E hatalmas, immár több mint egy évszázados fejlődésív 
elemzésére és periodizációjára már több ízben történt kísérlet. 
A végső szót azonban még nem mondta ki irodalomtudomá-
nyunk. Legelsőnek Szabolcsi Miklós korszakolása látott nap-
világot, aki történelmi szempontok alapján és a magyar iroda-
lom fejlődését szem előtt tartva a következő periódusokról 
beszél: i) szociáldemokrata irodalom (a múlt század végétől 
kb. 1917-ig), 2) a Tanácsköztársaság irodalma, 3) proletkult 
kísérletek, 4) a proletárírók mozgalma, 5) szocialista realista 
irodalom.2 

* Elhangzot t a Magyar I rodalomtör téne t i Társaság miskolci ván-
dorgyűlésén, 1969. október 19-én. Az előadáshoz kapcsolódó hozzá-
szólásokat is e számban közöl jük . 

'SZABOLCSI M . : A szocialista irodalom kutatásának problémáiról — 
T a n u l m á n y o k a magyar szocialista i rodalom történetéből 1962. 
5 — 13-

2 SZABOLCSI M. : A magyar szocialista irodalom fejlődésének problémái 
— ItK 1962. 137 — 44. 
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E beosztástól némileg eltér Csehi Gyula korszakolása, aki a 
Kolozsvárott megjelent Munkásosztály és irodalom c. tanulmány-
kötetében (1963) a szocialista literatúra nemzetközi fejlődését 
vizsgálva a következő felosztást ajánlja: 1) mozgalmi iroda-
lom (a kezdetektől 1917-ig), 2) proletárirodalom (a két világ-
háború közötti periódus) és 3) szocialista realizmus (világ-
áramlatként a második világháború után bontakozik ki). 

Mind Szabolcsi, mind pedig Csehi elgondolásaitól erősen 
eltér Simon Zoltán kísérlete, amely az irodalmon túlmenően 
a szocialista művészet történetét a következő rendszerbe fog-
lalja: 1) mozgalmi irodalom, 2) proletár avantgard (az első 
világháború megindulásától a harmincas évek elejéig), 3) szo-
cialista realizmus (a harmincas évek elejétől nagyjából az ötve-
nes évek közepéig), végül : 4) napjaink szocialista művészete.3 

Legújabban Köpeczi Béla periodizációja látott napvilágot, 
amely a szocialista realizmust állítja a fejlődés tengelyébe, és a 
szocialista irodalom korábbi korszakait a szocialista realizmus 
előtörténeteként fogja fel, s a második világháború utáni iro-
dalmi folyamatot is a központba állított terminus tartalmi és 
formai változásainak új állomásaiként értelmezi.4 

Előadásunkban nem kívánjuk e korszakbeosztások számát 
növelni. Célunk szerényebb s bizonyos mértékig elméleti jel-
legű. A szocialista literatúra egyik legmélyebb és legjelentősebb 
változásának a megvilágítását és elemzését szeretnénk nyújtani, 
amely Gorkij alkotómunkásságával kezdődött és világirodalmi 
rangra emelte a korábbi kezdeményezéseket, s amely után 
általánossá vált a „munkásirodalom" és a „szocialista irodalom" 
megkülönböztetése, elvi elkülönítése. 

A rövid történeti kitekintést természetesen ennél a feladat-
nál sem nélkülözhetjük. 

A szocialista literatúra kezdetei, mint ahogy erre Csehi 
Gyula tanulmányai rámutattak, a múlt század első felének 

3 S I M O N Z . : A szocialista művészet korszakai — Alföld 1 9 6 8 / 9 . 
sz. 4 9 — 6 1 . 

4 KÖPECZI В.: A szocialista realizmus fejlődési szakaszai — Kritika 
1 9 6 9 / 9 . s z . 3 - 7 . 
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angol, francia és német irodalmába nyúlnak vissza.5 A szoci-
alista gondolat legelőször azoknak a haladó polgári íróknak a 
műveiben jelentkezett, akik együttérzéssel és megértéssel ábrá-
zolták a proletariátus nehéz életkörülményeit, a bérmunka, a 
kizsákmányolás testet-lelket sorvasztó hajszáját s e hajsza ellen 
való szervezkedést és ellenállást. Az első „munkásmozgalmi 
regényt" Csehi Elisabeth Gaskell Mary Barton с. alkotásában 
látja, amely az angol chartista mozgalom eseményei között 
játszódik, s amelyről Marx is elismeréssel nyilatkozott. Kétsé-
gen kívül, a szocialista irodalom kezdeteihez kell sorolnunk 
Heine, Freiligrath, Herwegh és Weerth forradalmi költemé-
nyeit is, amelyek az 1848—49-es német társadalmi krízis hatása 
alatt íródtak, s hangot adtak a munkásság forradalmi hangula-
tainak, harcot hirdető, forrongva alakuló osztályöntudatának. 

A „szimpatizáns" írók alkotásaival nagyjából egyidőben 
— bár némi késéssel — megjelentek a munkásság soraiból ki-
emelkedő költők, tollforgatók írásai is, amelyek a közvetlen 
átélés hitelével ábrázolták a proletariátus sorsát és érzésvilágát. 
Köztük egyike volt a legelsőknek Eugène Pottier, a francia 
kommün dalosa, aki az Internacionálé megalkotásával örökre 
beírta nevét a szocialista irodalom történetébe. 

5 a példákat — különösen a polgári irodalom munkástár-
gyú alkotásait: Balzac, Victor Hugo, George Sand stb. egy-
egy regényét — hosszan sorolhatnánk, annál is inkább, mivel 
a századforduló idején számos olyan szerző jelent meg a világ-
irodalomban — elég itt U p t o n Sinclairre, Jack Londonra, 
Mark Twainre, Shaw-ra, Wellsre utalnunk —, akik alkotó-
munkásságuk hosszabb és nagyjelentőségű periódusaiban érint-
keztek a munkásmozgalommal. 

A magyar irodalomban — érthető m ó d o n — a munkás-
téma viszonylag későn jelentkezett. Igaz — mint Pándi Pál 
nemrégen kimutatta6 —, a Marx előtti szocialista eszmék, min-

6 CSEHI GY. : A munkásirodalomtól — a szocialista irodalomig — 
gaz Szó 1962/6. sz. 818 — 24., 7- sz. 86 — 92. 

6 P Á N D I P . : „Kísértetjárás" a magyar irodalomban— M T A I. Oszt . 
Közi. 1968. 25. köt. 212 — 49. 
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denekelőtt a francia utópista szocializmus, már a reformkor-
ban is hatottak, de nem kerültek bele tartósan irodalmunk fő 
áramába. A munkásélet ábrázolásának első kezdeményezései 
csak a kiegyezés utáni időkre esnek, s számottevő alkotásokban 
csak a századforduló éveiben realizálódnak. Az eredmény 
azonban ekkor is elsősorban mennyiségi, hiszen Csizmadia 
Sándor, majd Farkas Antal és mások írásai csak irodalmunk 
másod—harmadvonalában foglalnak helyet. 

A magyar és nemzetközi szocialista irodalom e kezdeti sza-
kasza, amely az esetek túlnyomó többségében mozgalmilag a 
II. Internacionálé szociáldemokrata pártjaihoz kapcsolódott, 
röviden a következőkben jellemezhető. A körébe tartozó m ű -
vek elsősorban témájuknál fogva nevezhetők szocialistának. 
Túlnyomó többségük passzívan tükrözi vissza a munkásság 
életét, a társadalom anyagi javait létrehozó osztályok kisem-
mizettségét, testi és szellemi nyomorát. Igaz, mindezzel pár-
huzamosan nem egy esetben megkísérlik a nyomor és a ki-
semmizettség okainak a feltárását, sőt az ellene való tiltako-
zást, illetve az ellene való harc útjainak a megmutatását is; 
mindezt azonban ösztönös alapon, tágabb történelmi koncep-
ció nélkül teszik, s ideológiai síkon legfeljebb a trade-unioniz-
musig jutnak el. 

A szocialista literatúra e korai periódusa, a „munkásirodalom" 
találóan illusztrálható U p t o n Sinclair ismert regényének, a 
Kutató Sámuelnek a tartalmával. A mű hőse csekély örökségé-
től megfosztva a nagyváros forgatagába vetődik. Itt megis-
merkedik a munkanélküliek sanyarú sorsával, majd munkához 
jutva — a kizsákmányolással; kapcsolatba kerül a mozgalom-
mal és különböző kalandos utakon kora szellemi törekvéseivel 
is. Tanul, művelődik, tudatosan vállalja a mozgalom szolgá-
latát, és meggyőződéssel hirdeti: hogy a munkásságnak össze 
kell fognia, meg kell védenie érdekeit, hogy jobb, emberibb életkö-
rülményeket harcolhasson ki magának. Eljut tehát addig a maxi-
mumig, ameddig a munkásmozgalom ösztönösen, a marxista 
eszmék rendszerének ismerete és tudatos alkalmazása nélkül 
eljuthat a szervezkedés útján. 



Munkäsirodalom — szocialista irodalom loi 

Hasonló tanulságokkal szolgál például Csizmadia Sándor 
egyik számottevőbb verseskötetének, a Csak vissza nem ! 
(i9i2)-nek rövid elemzése is, amely az ismert Ady-vita után 
hosszabb hallgatásba merülő költő új termését foglalja magába. 
A kötet Csizmadia költészetének bizonyos fokú differenciáló-
dását, gazdagodását tükrözi. A parasztság elnyomorodottságát 
panaszoló (1. A föld rabjai ciklust), a harcos antiklerikalizmust 
deklaráló (1. A pap azt prédikálja és a Végtelen nagy napok óta 
kezdetű részleteket az említett ciklusból) és a teremtő munka 
szépségeit megörökítő versek (x. pl. a Fut a vonat címűt) a már 
eddig is megénekelt témák friss, bár nem mindig eredeti válto-
zatait adják. A munkásköltészet e hagyományos motívumai 
mellett újszerűen hatnak Csizmadiának azok a kísérletei, ame-
lyek költői világának filozofisztikus kitágulásáról tanúskod-
nak. 

A legsikerültebbek közülük elgondolkoztató, olykor dialek-
tikus természeti képekben vetítik elénk a világ állandó válto-
zását (Az eső a földbe szivárog), s az ismert kalász-hasonlat meg-
verselésében kapcsolják össze a tagadás tagadásának tételét az 
egyéni élet értelmét kutató töprengésekkel. 

Az idézett példák — úgy hisszük — szemléltetően bizonyít-
ják, hogy Csizmadia költészetének gondolati tartalma, mon-
danivalója meglehetősen elvont, s gyakran csak a kor közhe-
lyei jutnak benne kifejezésre; ugyanakkor azt is közérthetően 
példázza, hogy írójuk a szocialista eszmék vallásáig döntő mó-
don csupán érzelmi alapon, tudatos eszmerendszer híján jutott 
el. Az elnyomás, a kizsákmányolás ellen legfeljebb „erkölcsi" 
érvekkel, a ,,jog"-ra, az ,,igazságosság"-ra, az ,,emberség"-re 
hivatkozva tud csak tiltakozni. N e m ismeri, nem érzékeli a 
munkásosztály valódi történelmi szerepét, illetve annak csu-
pán empirikus alapon, „trade-unionista" tudattal képes hangot 
adni. 

A proletariátus e szimplifikált történeti szerepének a kon-
cepciója — politikában és irodalomban egyaránt — szükség-
szerűen vonja maga után azokat a jelenségeket, amelyek a 
szektássághoz vezetnek: a leszűkített önszemléletét, a társa-
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dalom más osztályaitól, rétegeitől való elzárkózást, az önálló, 
sajátos proletárkultúra (vagy művészet) megteremtésére való 
törekvést stb., stb. Minderre bőven találunk példát a század-
forduló magyar szociáldemokrata pártjának történetében és 
irodalompolitikájában, de Csizmadia költészetében is. (Elég, 
ha itt csak a Népszava már említett és közismert Ady—Csizma-
dia vitájára utalunk.) 

Jogosnak és teljes mértékben indokoltnak látszik tehát az 
irodalomtörténetírásnak az a nagyrészt spontánul kialakult 
gyakorlata, amely szocialista literatúránk e kezdeti szakaszával 
kapcsolatban a „munkásirodalom" terminust használja. E ki-
fejezés kétszeresen is igaz és hű meghatározása a benne rejlő 
tartalomnak. Mindenekelőtt: kifejezően regisztrálja, hogy 
ebben az irodalomban a munkásosztály döntő módon mint 
téma van jelen; másodsorban, de legfőképpen találóan érzékel-
teti, hogy ugyanakkor szelleme, eszmei színvonala is a munkás-
ság nagyrészt ösztönös tudati szintjéhez és nem a szocializmus 
tudományos eszmerendszeréhez igazodik. 

A szocialista literatúra ott és akkor szabadult meg a „ m u n -
kásirodalom" — kezdetben szükségszerű és történelmileg in-
dokolt — korlátaitól, ahol és amikor megtermékenyítő közel-
ségbe tudott jutni a szocialista eszmék továbbfejlődéséhez, a 
marxista gondolatot továbbvivő lenini koncepcióhoz. Mint is-
meretes, Lenin volt az, aki — Kautsky nyomán — követke-
zetesen hirdette, hogy a munkásosztály csak abban az esetben 
képes teljesíteni történelmi hivatását, ha mozgalmát egyesíti 
a marxizmus tudományos tanításaival, ha mozgalma ösztönösből 
tudatossá válik; ha e mozgalom figyelme kiterjed a társadalom 
valamennyi osztályának a mozgására, megnyilvánulására, s poli-
tikája e változások komplex elemzésére épül; ha kulturális 
kérdésekben az emberiség egész eddigi műveltségének a fel-
dolgozására és továbbfejlesztésére támaszkodik. 

(A leninizmusnak ezeket az alaptételeit alkotójuk egész 
életműve sugallja. A bennünket közvetlenül érintő, a szektás 
önmagábazárkózást elvető egyetemes társadalomszemlélet 
gondolata viszont először a Mi a teendő ben jut kifejezésre. Itt 
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írja le Lenin e történelmi jelentőségű sorokat: „Aki a munkás-
osztály figyelmét, megfigyelőképességét és öntudatát kizáró-
lag vagy akár csak főleg a munkásosztályra irányítja, az nem 
szociáldemokrata. [1902-ből származó terminus: ma így mon-
danánk : marxista—leninista. — B. F. j A munkástömegek öntu-
data nem válhat igazi osztálytudattá, ha a munkások nem tanul-
ják meg, hogyan kell a lakosság valamennyi osztálya, rétege és 
csoportja életének és tevékenységének minden oldalára kiterjedő 
materialista elemzést és értékelést a gyakorlatban alkalmazni."7 

A szocialista irodalomnak és a lenini eszméknek ez a találko-
zása legelőször az orosz irodalomban, Gorkij alkotómunkás-
ságában jött létre. N e m is annyira a közismert Anyában, ha-
nem az író későbbi alkotásaiban: a Matvej Kozsemjakinban, 
életrajzi trilógiájában, illetve legnagyobb regényében: a Klim 
Szamgin életéhen. Ezeknek a szocialista jellege már nem első-
sorban tematikájukban, hanem szemléletükben gyökerezik. Nem 
csupán a proletariátus sorsát, életkörülményeit rajzolják, hanem 
meg tudják mutatni koncepciózus történelmi szerepét, bele-
ágyazva a társadalom egészének bonyolult és ellentmondásos 
mozgásába. E klasszikus alkotásokban az elnyomás, a nyomor 
elleni tiltakozás nem csupán érzelmi indokokra, humaniszti-
kus motivációkra támaszkodik, hanem az osztályharc tör-
vényszerűségeinek egyetemes ismeretére, a történelmi moz-
gások komplex és objektív számbavételére, értékelésére. 

Mindez azonban a kérdéskomplexumnak csak az egyik 
— igaz leglényegesebb — komponense. Amikor egyetemes 
szemléletről, egyetemes társadalomlátásról beszélünk, akkor 
csupán a problémák ideológiai—politikai vonatkozásait vilá-
gítjuk meg. Ez azonban még nem művészet. Művészetté, 
remekművé akkor válik, ha alkotójuk — jelen esetben Gor-
kij — az irodalmi megformálás területén is egyetemeset tud 
alkotni. Egyetemeset mindenekelőtt az emberábrázolás pszicho-
lógiai hitelében és mélységében, az emberi korrelációk megfor-
málásában és rendszerében. Úgy, hogy a mű az eszméket nem 

7 L E N I N : Mi a teendő? — 1 9 4 8 . 9 0 . 

7 Irodalomtörténet 
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eszmékként, hanem a valóság típusokba sűrített emberi vi-
szonylataiként ábrázolja; úgy, hogy a mű sajátos művészi 
világa és nem az eszmék pőre deklarációja sugallja alkotójuk 
mondanivalóját, koncepcióját. 

E kérdéssel kapcsolatban érdemes rövid kitérőt tennünk, és 
közelebbről is megismerkednünk a marxista esztétika egyik 
félig-meddig elfelejtett, pontosabban: a hazai közvéleményig 
el sem jutott képviselőjének: Mácza Jánosnak a húszas évek-
ben oroszul megjelent tanulmányával, amely a szocialista 
művészetnek éppen ezeket a vonatkozásait boncolja.8 

Mácza bennünket érdeklő rnűve 1927-ben látott napvilágot 
Irodalom és proletariátus Nyugaton címmel. A szerző a V. F. 
Pereverzev és V. M. Friese által megalapított ún. „szocioló-
giai" iskola alapján állva, elsődlegesen a művészet osztály-
meghatározottságából indul ki vizsgálataiban, de az iskola 
képviselőinek többségétől eltérően figyelmét elsősorban a m ű -
vek művészi megformálásának az elemzésére fordítja. S itt, 
ebben a relációban veti fel a művekké testesülő ún. „ideológiai 
és pszichológiai alkotóelemek" harmóniájának, illetve az ő 
terminusával élve: „egyensúlyának" a kérdését mint az igazi 
műalkotás elengedhetetlen feltételét. 

Koncepciójának körvonalai egyértelműen kirajzolódnak a 
kötet bevezetőjében, ahol az irodalom sajátos — ismételjük: 
a szociológiai iskola szellemét és bizonyos mértékig : korlátait 
tükröző — meghatározásából kiindulva rajzolja fel munka-
hipotéziseit. 

„A szépirodalom osztályjellegét — olvasható a bevezetés-
ben — a tartalom és a forma (a „technika") pszichológiai és 
ideológiai elemeinek összessége, valamint a szerző alapvető 
ideológiai nézőpontja („törekvése") határozza meg."9 

Majd másutt: „Az irodalom művészi formában tükrözi a 

8 Tevékenységéről 1. BOTKA F.: Mácza János (Születése 75. évfor -
dulójára.) — Nagyvilág 1968/8. sz. 1223—25., valamint ILIKS L.: 
Bevezető eqy U-'tz tanulmányhoz — Ú j írás 1968/11 sz. 56 — 57. 

9 И . МАЦА: Литература и пролетариат на Западе —Москва 
1927. 15-
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társadalom (vagy egy adott osztály) általános törekvését arra, 
hogy a lehető legteljesebb egyensúlyba hozza kora társadalmi 
(ill. osztály-) pszichéjének és ideológiájának — az adott társa-
dalom anyagi, termelési-gazdasági erőinek dialektikáját tük-
röző — elemeit."10 

Mácza szerint a szocialista kritika és esztétika egyik legfőbb 
feladata — s könyve is ezt a célt tűzte ki maga elé —, hogy a 
pszichológiai és ideológiai elemek közti ellentmondások feltárá-
sával, amelyek viszont a kor szinte valamennyi átlagalkotásá-
ban fellelhetők voltak, elősegítse az igazi, s a mi szóhasznála-
tunkra visszaváltva: egyetemes érvényű szocialista irodalom 
kibontakozását. 

A kötet nagyobbik részét kitevő elemzéseket egy magyar 
vonatkozású példával illusztráljuk: Illés Béla sokáig lappan-
gott s magyarra csak nemrégiben visszafordított Stefan sző-
nyege c. kisregényének a vizsgálatával. A mű cselekménye 
az 1922-es volgai éhínség utáni időkben játszódik. Főhőse, 
Martin Wagner, egykori szegényparaszt, aki a polgárháború 
idején kitüntette magát, majd Moszkvában pártiskolát végzett, 
visszatér szülőfalujába, Pokrovszkba. Megdöbbenéssel látja: 
a helyi szovjetben nem a szegénység, hanem a kulákság kép-
viselői ülnek, akik az éhínség idején kihasználták a vagyonta-
lanok kiszolgáltatottságát, s gabonakölcsönökkel újra a maguk 
hatalma alá vonták őket. Wagner az egyetlen kommunista a 
faluban (a polgárháborúban egy éjszaka lemészároltak minden 
párttagot), a szegénység összefogásával egymaga indul harcba 
a hatalmon levők ellen. Szövetkezetet szervez, s ehhez a felső 
szervektől is megkap minden segítséget. Már kezdenek az 
eredmények kibontakozni, amikor megint aszály pusztítja a 
tájat, s kiszáradnak a szövetkezet vetései. A párt ismét a segítségé-
re siet, gabonasegélyt küldet a falunak, de ezt a tanácsban ülő 
kulákok — maguk közt akarják szétosztani. Wagner nem lát 
más megoldást: ásóra-kapára szólítja a szegénységet, megost-
romolja a faluszovjetet, s végre kezébe keríti a hatalmat. 

10 Uo . i l . 

7* 
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Mácza méltatja a téma újszerűségét — (nem ellenőriztük 
kellőképpen, de tudomásunk szerint a Stefan szőnyege az egész 
szovjet irodalmon belül is elsőként ábrázolja a szövetkezetek 
munkáját) —, de ugyanakkor rámutat arra is, hogy az alapve-
tően helyes ideológiai—politikai koncepció művészi megfo-
galmazása hiányos, felületes. A kisregény alakjai nagyrészt 
papiiosfigurák. Jellemek helyett csupán — az író által elmon-
dott — életrajzokkal rendelkeznek. A valóságos problémákat 
Illés a romantikára emlékeztető eszközökkel, illetve motívu-
mokkal: — magányos hős, a szívós és mindenre kiterjedő tu-
datváltozásokat huszárrohammal helyettesítő befejezés stb., 
stb. — tudja csak érzékeltetni. A végeredmény: politikailag 
aktuális, de művészileg (pszichológiailag) nem hiteles alkotás, 
amelynek csupán történeti értéke lehet. 

Gorkijhoz visszatérve: Az Anya, a Klint Szamgin élete viszont 
nemcsak történeti és ideológiai koncepciójuk helyessége, egye-
temessége miatt mondhatók maradandó remekműveknek, a 
szocialista irodalom szintemelkedésének mércéivé, hanem mű-
vészi—pszichológiai megformálásuk minőségében és tartalmá-
ban is. A komplex társadalomszemléleti e támaszkodó egye-
temesség kiterjed, szervesen beleépül az író élményeibe, élet-
tapasztalataiba, emberismeretébe — és mindennek művészi 
tükörképébe is: ott érződik a regényalakok megformálásának 
pszichológiai motivációjában, mélységeiben, a művek temati-
kai felépítésében, egész szerkezetében. 

S az ideológiai és pszichológiai elemek „egyensúlyán", 
„harmóniáján" túlmenően Gorkij egyetemességébe beleérten-
dő korszerű szellemi és kulturális tájékozottsága is. Az, hogy 
az író szervesen benne él kora kulturális életében, alkotó mó-
don appercipiálja annak minden jelentős kezdeményezését. 
Nemcsak a művészieket, hanem a tudományok főbb vívmá-
nyait is. 

S végül: az egyetemesség rányomja bélyegét a művek köz-
vetlen művészi-„technikai" megformálására is, amelyek szín-
vonala világirodalmi szinten mozog, s érezteti, hogy az író 
ismeri a kortárs irodalom minden jelentősebb újítását, kísér-
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letét — függetlenül attól, hogy alkalmazza őket vagy sem: szá-
mol velük, átveszi és átformálja közülük azt, amire — úgy 
érzi — szüksége van. Ismét csak utalásként néhány példa: a 
Klim Szamgin élete a forradalom előtti Oroszország valóságos 
enciklopédiája; nemcsak jelzésekben, de tényszerű leírásokban 
is találkozunk benne a kor szinte valamennyi lényeges tudo-
mányos és művészi eredményével, értékével: a történettudo-
mányi és folklorisztikus kutatásoktól — a zene, a képzőművé-
szet —, a szimbolizmus és futurizmus szerteágazó kísérleteiig. 
Ábrázolásmódjába belejátszanak kora szociológiájának, mély-
lélektanának stb. stb. kezdeményezései, felfedezései. Realizmu-
sa tehát nemcsak társadalomszemléletében különbözik a kri-
tikaitól, hanem ezekben a „másodlagos", komplex vonatko-
zásokban is. 

A szocialista irodalom e korszakváltó újjászületése, amely 
Gorkij nevéhez fűződik — s amely egyébként alapvető for-
dulatot jelentett az egész világirodalom fejlődésében is —, a 
legkülönbözőbb formákban és „fáziseltolódásokkal" ment 
végbe az egyes nemzeti irodalmakban, így a mienkben is. Úgy 
hisszük, ma már felesleges részletező érveléssel bizonyítanunk, 
hogy literatúránkban ez a fordulat József Attila alkotómunkás-
ságához fűződik. A költő Gorkijhoz hasonlóan megjárta és 
megismerte az élet mélységeit, poklait, s ugyanúgy mint előd-
je, átélte és végiggondolta a szocialista öntudat kifejlődésének 
azokat a fokozatait, amelyek az egyetemességhez, a komplex 
társadalom- illetve világlátáshoz vezettek. Igaz, mindennek 
művészi kikristályosodása más irodalmi műfajban és közegben 
ment végbe, s így sok tekintetben eltér a gorkiji „modelltől". 
E különbségeket röviden a következőkben lehetne összefog-
lalni: József Atti'a a szocialista irodalom kiteljesedése felé nem 
a múlt századi kritikai realizmus hagyományaira támaszkodva 
jutott el, hanem századunk művészi forradalma, az avantgard 
egymást váltó kísérletezései felől. Költővé érésének alapvető 
élményeit és indítékait a magyar szimbolizmustól, a német 
expresszionizmustól és a francia szürrealizmustól kapta. Maga 
is végigjárta, végigcsinálta azok egymást megújító kísérleteit, 
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de továbblépett azokon és önálló, szuverén költői világot alko-
tott. Nyelvében, kifejezései eszközeiben, képalkotásaiban, ver-
seinek ritmikájában stb. stb. továbbélnek az avantgard kísér-
letek egyes formai elemei, de már áttételesen: e költészet ön-
törvényű mondanivalójához alakítva, a már fentebb jelzett 
tartalmi és világnézeti koncepció korszerű megfogalmazásá-
nak a szolgálatába állítva. A formai megoldások látszólag éles 
ellentétben állnak egymással, — a tartalmi, lényegi mondani-
valók azonban azonosak : Gorkij is és József Attila is a szocia-
lista irodalom kiteljesedésének azonos fokát és színvonalát 
képviselik : a szocialista realizmusét. 

S mindezen túlmenően: a lényegi azonosság jut kifejezésre 
a két életműben a műfaji különbözőségek ellenére is. Az egye-
temes világszemlélet körvonalai József Attila művészetében 
nem epikus távlatokban, külső relációkból, cselekvések szöve-
vényéből bontakozik ki előttünk, hanem az egyén mikrokozmi-
kus tudatállapotaiból és folyamataiból. E líra természetesen 
a priori az érzelmek világában gyökerezik, de már kezdeteiben 
is sűrűn átszövik a gondolatiság szálai. Ideológiai, eszmei gazda-
godása az érzések és gondolatok olyan nagyfokú és sajátos 
koncentráltságát hozza létre, amelyre a gondolati költészetben 
még nem igen volt példa. E líra világérzésből kiindulva világ-
értelmezéssé tágul, amely határtalan ugyan, mint az univerzum, 
de mégis körülhatárolt, mert átfogja és rendszerbe tagolja az 
értelem — a csillagoktól „odakint", az ösztönökig „idebent"; 
a proletár életsorsból indult, az egyetemességig emelkedett, 
magába olvasztva a marxizmus és kora totális — tudományos 
és filozófiai — műveltségét. 

A munkásirodalom és a szocialista literatúra közti fejlődés-
vonal — mint Gorkij és József Attila példája is bizonyítja — 
nemzetenként változó. „Fáziseltolódásait", ellentmondásait 
számtalan tényező befolyásolja, s így nem meglepő, ha az 
általunk bizonyos mértékig elvonatkoztatottau megrajzolt kép 
az egyes irodalmak valóságos folyamatában kitérőkkel, kacs-
karingókkal tarkított. A szocialista irodalom története számos 
példát ad arra, hogy a fejlődés fő áramával párhuzamosan, azt 
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nemegyszer keresztezve, változó körülmények között ugyan, 
de újra- és újraéledtek a munkásirodalom szűkítő tendenciái, 
egyre elavultabbá váló gondolat-sémái. Minden tiszteletre 
méltó szándéka és részeredménye mellett, ide kell sorolnunk 
például a hajdani proletkult kezdeményezéseit, s végső soron a 
proletárírók mozgalmi és szervezeti célkitűzéseit is. N e m is 
beszélve részletesebben azokról a sajnálatos hibákról, félreér-
tésekről, amelyek a felszabadulás utáni irodalompolitikánkban 
érvényesültek. 

S e visszahúzó tendenciák korról-korra való újraszületésé-
nek konstatálásánál, illetve annak okait keresve, ismét kisebb 
kitérőt kell tennünk. 

A szocialista irodalom kezdetei, mint láttuk, szorosan össze-
fonódtak a mozgalommal. S tegyük hozzá: nemcsak eszmeileg, 
hanem legtöbbször szervezetileg, létfeltételeikben is. 

A kapitalista társadalom viszonyai között a munkásirodalom 
szinte egyedüli támogatója a pártsajtó volt , amely ettől az 
irodalomtól a politikai mozgalom közvetlen támogatását várta. 
S ez nagyrészt indokolt is volt, hiszen a harcba-szervezés idő-
szaka az erők legteljesebb koncentrációját követelte. Maga 
Lenin is egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezte: „Az 
irodalmi munka legyen része az egyetemes proletármunká-
nak." 1 1 Ugyanakkor azonban azt is hozzátette, hogy e határo-
zott elvárás mellett, messzemenően tekintetbe kell venni az 
irodalom sajátságait, művészi jellegét. 

Ez utóbbi az, aminek az értelmezése és tisztázatlansága a 
hibák és tévedések egész sorát vonta maga után. A mozgalom 
szociáldemokrata korszakában a munkásirodalom szorosan 
összefonódott a sajtóval, az újságírással, s ez azt az optikai csa-
lódást eredményezte, hogy voltaképpen az irodalom ugyan-
úgy „funkcionál" mint a „betű", a sajtó más megnyilatko-
zásai. Tehát épp úgy a közvetlen politikai ráhatás, az agitáció 
eszköze, mint a riport vagy a vezércikk. 

S ha az irodalomra ezzel a „munkahipotézissel" tekintünk, 

11 LENIN: Művészetről, irodalomról — 1966. 43. 
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akkor logikussá és természetessé válik az a kívánság, hogy 
tartalmában elsősorban a munkássághoz szóljon, tematikailag 
is annak életét, sorsát ábrázolja; közvetlen politikai funkció-
ként: tiltakozzon, szervezzen, segítse a forradalmi harcot. 

Az irodalom e „funkcionális" értelmezése, amely még a 
munkásmozgalom „ösztönös" korszakában gyökerezik, saj-
nálatos módon tovább élt, „átöröklődött" a kommunista pár-
tok gyakorlatába, hiszen az elnyomás ellen, illetve a hatalom-
ért való harc időszakában más, fontosabb kérdések kötötték 
le a pártvezetés figyelmét. Magához ahhoz is hosszú évek harci 
tapasztalataira volt még szükség, hogy az alapvető politikai 
és gazdasági kérdésekben kialakuljon és általánossá váljon a 
tudatosság lenini koncepciója, illetve gyakorlata. 

Az egyes nemzeti literatúrákban tovább élő vagy újra tá-
madó „munkásirodalom" létének magyarázata végső soron 
tehát a párt kulturális munkájának viszonylagos elmaradásá-
val, kidolgozatlanságával magyarázható. S hadd tegyük mind-
ehhez hozzá: ilyen körülmények között nemegyszer fordult 
elő az, hogy az irodalmi alkotások átpolitizálását, furcsa m ó -
don, éppen Leninre hivatkozva, szorgalmazták. A lenini elvá-
rásnak csupán az elejét nézték, s nem vették tekintetbe annak 
kiegészítő megjegyzéseit. Azt tudniillik, hogy az irodalom csak 
mint irodalom (és nem mint közvetlen politikai tényező) lehet 
része az egyetemes pártmunkának. Azt, hogy az irodalom 
„funkciója" más, áttételesebb, bonyolultabb, mint például a 
napi sajtóé; hogy a benne megtestesülő ideológiai tartalmakat 
is csak magas fokú művészetté átalakítva képes közvetíteni. 
Valahogy homályban maradt, fel sem merült az a nyilvánvaló 
és a napi gyakorlatot cáfoló tanulság, amely például a Gorkij 
és Lenin közti időleges ellentétekből levonható. A kettőjük 
közt felmerült nézeteltérések ugyanis nem abból keletkeztek, 
hogy Gorkij az 1905 utáni években az orosz narodnyik mozga-
lom kialakulását bemutató nagyregényén, a már idézett Matvej 
Kozsemjakinon dolgozott, és n e m agitációs jellegű pamflet-
teket írt, hanem mert más alkotásaiban ideológiai természetű 
tévedések merültek fel. 
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Jelenlegi irodalmi életünk, kulturális politikánk megítélése, 
értékelése nem tekinthető irodalomtörténeti feladatnak. Kellő 
távlatból nyilvánvalóan nagyobb hitellel és objektivitással 
lehet majd szólni eredményeiről, fogyatékosságairól. E g y 
azonban bizonyos: a munkásirodalom—szocialista irodalom 
relációjában örvendetes módon feloldódtak a korábbi ellent-
mondások. Az írást, az alkotást ma nem kötik a sematizmus 
béklyói, az írótól nem várják közvetlen napi politikai feladatok 
teljesítését, nincs akadálya annak, hogy az irodalom szocialista 
eszmeisége a művészet sajátos kategóriáin belül érvényesüljön. 

Éppen ezért furcsán és bizonyos mértékig anakronisztikusan 
hatott a Népszava hasábjain nemrég lefolyt vita, amelynek 
hozzászólásaiban több helyütt a munkásirodalom túlhaladott 
koncepciója kísért. S ezért akarva-akaratlan vitatkozni kell 
néhány megállapításával. 

Feltűnő „terminológiai" sajátossága a vitának, amely azt 
boncolja: miért kevés napjaink művészetében a munkástárgyú 
alkotás, hogy a legtöbb hozzászóló — tudatosan vagy vélet-
lenül? — kerülte a „szocialista irodalom" terminust. Vagy 
kifejezetten „munkásirodalomról" beszélt12, vagy körülírást 
alkalmazva hiányolta „a munkás életérzést" tükröző művé-
szetet, mint azt Gerő János a vitaindító cikkben tette.13 N e m 
kívánunk túlzó vagy erőszakolt következtetést levonni, de 
úgy véljük, hogy e puszta „terminológiai" jelzések is mutat ják: 
a hozzászólók rossz, elavult álláspontból vitatják irodalmi éle-
tünk egyes negatív jelenségeit. 

S hogy a fentebb idézett „terminológiai" jelzés nem vélet-
len momentum, hanem része, kifejezője a „munkásirodalom" 
még ma is továbbható koncepciójának, azt a vita más m e g -
nyilvánulásai is bizonyítják. A leggyakrabban azokkal a mot í -
vumokkal találkozunk, amelyek a leegyszerűsített — az irodal-
mat a zsurnalizmussal azonosító — „funkcionális" szemléletet 

1 2 L. pl. BÁRÁNYI F.: Uralkodni a költészetben — Népszava 1969. 
ápr. 13. 84. sz. 7. 

13 GERŐ J. : Miért kevés? — Népszava 1969. márc. 16. 63. sz. 7 . 
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tükrözik. Az egyik legtöbbször használt „negat ív" gondolat-
séma — amely ezt a „funkcionális", az eseményekbe közvet-
lenül beleszóló, illetve azokat „támogató" elvárást tükrözi — a 
következő: társadalmunkban alapvető történelmi változások 
mennek végbe — irodalmunk nem (vagy elégtelenül) tükrözi 
ezt, tehát rossz úton jár. Vagy: a munkásság vezető erő társa-
dalmunkban, a hatalom pillére — irodalmunk nem (vagy csak 
részben) ábrázolja ezt a szerepet, tehát n e m tölti be kívánt 
funkcióját stb. stb.14 Kár és felesleges ez a túlbuzgó türelmet-
lenség. Az író nem mechanikus krónikása a történelemnek. 
Kellő távlatból mindig megszülettek a kornak emléket állító 
művek. Megszülettek szocialista irodalmunkban is. Soroljuk 
Benjámin László, Déry Tibor , Kassák Lajos, Lengyel József és 
mások műveit? — hogy csak az idősebbeknél maradjunk. Ez 
ténykérdés, még ha a vita résztvevői a legtöbbször meg is feled-
keznek róla. 

Nem volt célunk a Népszava eszmecseréjének teljes értékű is-
mertetése. A hozzászólók kétségen kívül, számos esetben j o -
gosan bírálták a kiadókat, szerkesztőségeket, a rádió vagy a 
tévé műsorpolitikáját stb. Mindez az illetékesekre tartozik. 
Az irodalomtörténész feladata viszont: felhívni a figyelmet 
arra, hogy a kifogásolások nagy része mögöt t helytelen, túlha-
ladott, sematikus koncepció rejlik, amelynek nincs helye i ro-
dalompolitikánkban. 

Igényeinket, elvárásainkat ma már természetszerűen nem a 
munkásirodalomhoz, hanem a szocialista literatúra legjobbjai-
nak a teljesítményéhez mérjük. — Ugyanúgy, ahogy gazda-
sági életünkben a világszínvonalra törekszünk, úgy az iroda-
lom terén is az osztályharcot csak tiszta eszmeiségű és magas 
művészi színvonalú alkotásokkal igyekszünk eredményesen 
megvívni. Tudjuk, remekművek nem naponta vagy havonta 
születnek, de eszményeinket, mércénket hozzájuk kell igazí-
tani. 

14 L. 13. jegyz. 


