
974 Szemle 

feszültségének kánya és ereje árnyalja. A minősítés higgadtságához 
határozott történelmi tudat, történelmi meggyőződés szükséges. Rónay-
nál természetes a schopenhaueri eszmék folytonossága, sőt, létjogosult-
sága. Természetes számára a századvégi nemzedék „visszatérése" is 
Schopenhauerhez, a kételyekhez, a szerelem metafizikájához, amellyel 
megfejthetőnek véli ezt az alkonyi, fin de siècle erotikát. 

A művészet valóban a századvég talajából sarjad, és érvényes rá az a 
megállapítás is, hogy „kivonul" ezekből a szűkös polgári keretekből, 
lázad környezete, „alapja" ellen. A pesszimizmus tehát kétségbeesés, 
csömör, kritika és önkritika, azaz irónia, amely egységes és változatos 
vonulata a 19. század világirodalmának. Az érzelmek túlfeszítettsége, új 
vallása, az ösztönöknek, az erotikának kihívó programja valami mélyen 
alapvető és egyetemes emberit állít a pillanatnyi és konkrét anyagi 
érdekek ellenében. A 20. század irodalma szinte mindent elutasított, 
tagadott az elmúlt századból. Szégyellte a kezdeteket, a kócosságot és 
ábrándozást, a szerinte lassú ritmust, az anekdotikus életvitelt, az ízlés 
merevségét vagy igénytelenségét. A századvég prózájára, lírai kísér-
leteire mégis felfigyelt. Csak előzményt keresett benne, mégis évtizedek-
re meghatározó, kikerülhetetlen példa lett. 

A Nyugat első nemzedéke, majd újra meg újra, minden „nemzedék" 
ide kapcsolódott. A haladásban gondolkozók, az irodalomból kiindulok 
és szemlélődök tudják, mit jelent a 19. század a históriai folyamatban. 
Rónay nemzedéke még szerencsés volt, mert ízlését semmi nem zavar-
hatta meg. Tragikus is volt, mert ízlése miatt gyanússá, nem kívánatossá 
vált. Könyve nemcsak megbízható, de példamutató, a szakkutatásban 
inspiráló kalauz. (Életműsorozat - Szépirodalmi 1981) 

MEZEI JÓZSEF 

VILÁGSZEMLÉLET ÉS IRODALOM* 

A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumen-
tumaiból - hangzik a kötet alcíme. Mintegy mottóként Petőfi A 
XIX. század költői című verse áll a kötet élén; ezt követi a szerkesztők 
(Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas) tömör előszava, amely 
összegezi mintegy négy évtized fejlődési tendenciáit, az ellentmondá-
sokat, vitákat, Lukács György az írástudók felelőssége című írásának 
megjelenéséig. A válogatás arra törekszik, hogy minden (beleértve a 

*Szerkesztette: Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas. 
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szélsőségeset és teljességgel tévesét is) lehetséges álláspont helyet kapjon 
a kötetben, s az összkép ezeknek az erősen eltérő elemeknek dinamikus 
együtteséből alakuljon ki. Aki ezt a dokumentumgyűjteményt figyel-
mesen áttanulmányozza, mihamar arra a meggyőződésre jut, hogy csírá-
jában, a kezdetek szükségszerű leegyszerűsítései közepette is, a kérdé-
seknek az a köre rajzolódik ki, amely eleven - és megoldatlan -
problémaként mindmáig jelen van irodalmi életünkben. Ide sorolható 
például a hagyományhoz való viszony kérdése, amelyről Szabó 
Ervinnek az a sommás véleménye, miszerint a művészetnek az a 
lényege, hogy a művész a maga tartományában, tökéletes eszközökkel 
„az ő világfelfogását, egyéni és társadalmi eszményeit az együttérzőkkel 
közli, köztük terjeszti". Természetesen az ide sorolható cikkírók kriti-
kával illetik a polgári művészet számos jelenségét, de - s ez a lényeges 
szempont - minden valóságos értéket elfogadnak. A f ő cél e felfogás 
értelmében a művészetnek helyet biztosítani a szocializmusban, birtok-
ba venni a kultúra értékeit. 

Ezzel szemben természetesen azonnal jelentkezik az a másik gon-
dolat, amelynek értelmében az irodalomnak legfőbb kötelessége a 
szocializmus eszméinek népszerűsítése, közelebbről a munkásosztály 
életének ábrázolása, öntudatosodásának elősegítése. Az első világháború 
előtti időszakban a Népszava körül a tendencia-irodalomnak, illetőleg az 
esztétikai értékek, a művészi forma iránt érzékenyebb irodalomfel-
fogásnak a vitája mindvégig érzékelhető, ám a jelesebb személyiségek 
(Garami, Bresztovszky Ernő stb.) a politikum, a szocialista világszem-
lélet hangsúlyozása mellett mindig a nyitottabb megítélés érdekében 
polemizálnak. A szűkebb, a szakszervezeti, a munkásélet napi gondjait, 
küzdelmeit a hagyományos irodalmi formákkal megjelenítő Csizmadia-
féle irányzat ebben az összefüggésben kisebbségben marad, de igen való-
színű, hogy az egyszerű munkásolvasók, szakszervezeti funkcionáriusok 
körében ez a direkt módon agitatív (részben még a naturalizmus vagy a 
filantróp érzelmesség motívumait alkalmazó) irodalmi törekvés nép-
szerűségnek örvendett. S noha a szocialista irodalom lényeges esztétikai 
és tartalmi vonásai ekkoriban még nem rajzolódnak ki teljes határozott-
sággal: annyi teljességgel nyilvánvaló, hogy az agitatív (pártirodalom) és 
a maga sajátos feladatát a művészet specifikus módján önállóan betöltő 
szocialista irodalom annyit vitatott alternatívája már ebben az időszak-
ban megfogalmazódik. 

Leszámítva Kassák ez idő tájt emelkedett hangú, messianisztikus 
avantgarde-ját, a fentebb jelzett kettősség jegyében Lukács György 
írásával (A kultúra tényleges birtokba vétele) folytatódik a vita a 
Tanácsköztársaság hónapjai alatt is. Ha összehasonlítanók az előző 
korszak koncepciójával, akkor Lukács álláspontját Szabó Ervinéhez 
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érezhetnó'k közelebb, azzal az egyáltalán nem lényegtelen különbséggel, 
hogy a kultúra (művészet) és a tömegek találkozása ekkor valóságos 
lehetőség, illetőleg kultúrpolitikai cél volt. Azonban a művészettel 
szembeni gyakorlati, osztályharcos igény, s ez ebben a történelmi hely-
zetben igazán természetes, továbbra is hatékony; kiviláglik ez például 
Kunfi Zsigmondnak egy előadás alkalmából hozzá intézett kérdésekre 
adott válaszából. De még inkább Uitz Bélának a Diktatúra kell! című 
írásából (aki Révai Józsefnek a „Tiszta proletárpolitikát" című, a kötet-
ben egyébként nem közölt cikkéhez szól hozzá). A szerző egyik alap-
tétele: az az álláspont, miszerint lehet valaki jó művész, amellett, hogy 
royalista vagy burzsoá - tarthatatlan. A másik: a kommunista társa-
dalom művészetét csak olyan emberek vezethetik, akiknek művészeté-
ben, politikai múltjában semmiféle megalkuvás nincs. S noha az a 
megállapítás is szerepel a cikkben, hogy a szocialista forradalmi világ-
nézetű művészek nem személyek, hanem a bemocskolt művészet ellen 
hadakoznak: az egyéb művészeti csoportoktól, a korabeli magyar mű-
vészet számos reprezentánsától való elhatárolódás gesztusa nyilvánvaló. 
Az itt hangot kapó magatartás nyilvánul meg később a történelmi és 
tudati tényezőkből teljesen érthető, de a szocialista művészet számára 
hosszú időn keresztül súlyos tehertételt jelentő Proletkult elméletében 
és gyakorlatában. 

A Proletkult, s ennek művészeti elveit legterjedelmesebben kifejtő A 
magyar proletárirodalom platformtervezete című programnyilatkozat 
koncentráltan tartalmazza mindazokat a szempontokat, amelyek alap-
ján ki lehet zárni a szocialista irodalomból az úgynevezett útitársakat (s 
amelyek alapján József Attila fasisztának minősül stb.). Ez az irányzat 
történelmileg méltán aktualitását vesztette, türelmetlensége és szűk-
keblűsége (amelyet egyébként kétségkívül hit és forradalmi elszántság 
táplált) a forradalom konszolidációjának következtében a Szovjetunió-
ban, az antifasizmus és a népfrontpolitika új szükségleteinek viszonyla-
tában másutt is akadályozhatta volna a szocializmushoz vonzódó erők 
tömörülését. Ám a Proletkultnak is van hagyománya, mégpedig 
nemcsak a forradalmi elkötelezettség vonatkozásában, hanem az írókkal 
szemben táplált politikai-világnézeti követelmények abszolutizálása 
terén is. Az említett platformtervezet eszmei követelményrendszere 
például feltűnően emlékeztet az ötvenes években a Révaitól meg-
hirdetett kultúrpolitika elveire (amelyek úgy látszik, összefértek a rea-
lizmus^ ületőleg a szocialista realizmus akkor már érvényes koncepciójá-
val). Úgy tetszik, hogy a szocializmusnak az a történelmi helyzete (a 
kemény harcok közepette folyó átalakulás, a szocializmus ellen indított 
világméretű támadás), amely a Proletkultot létrehctzta, más körül-
mények között (ezeket most nem kívánjuk részletezni), a személyi 
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kultusz légkörében, újraélesztheti a kizárólagosságnak, a direkt és 
mindenáron érvényesített politikumnak azokat az elemeit, amelyekkel 
a különböző' Proletkult-programokban találkozhatunk. 

Az említett körülmény már csak azért is figyelemre méltó, mert a 
kötet tanulmányainak „A realizmusról van szó" címmel jelzett (Lukács 
György azonos című cikke nyomán) csoportjában már kirajzolódnak a 
főbb vonásaiban mindmáig érvényes realizmus-koncepció körvonalai. 
Nyilvánvaló ma már, hogy a realizmus felé fordulásnak vannak bizonyos 
politikai okai is, így például a klasszikus örökség (s azzal együtt bizo-
nyos történelmi kontinuitás) igenlése, a szocialista irodalom bele-
illesztése a történelmi folyamatba, továbbá a kultúra bázisának ki-
terjesztése és stabilizálása. Ehhez némileg hozzátartozott egy kiegyen-
súlyozott, harmonikus világkép (objektív valóságtükrözés) iránti igény 
minden társadalmi rendszerben előbb-utóbb szükségszerű jelentkezése. 
A realizmus filozófiai-esztétikai koncepciójának kidolgozásában Lukács 
Györgynek döntő szerepe volt, ám korántsem csupán egyéni tudo-
mányos kezdeményezésként, hanem másutt is egyre többet hang-
súlyozott felismerés elméleti megalapozása révén. Hogy a szocializmus-
nak mint társadalmi rendszernek, vagy ha úgy tetszik a marxizmusnak 
mint világnézetnek a realizmus mintegy „hivatalos" párhuzama: az ez 
idő tájt még egyáltalán nem volt eldöntött kérdés. Erre mutat Lukács 
Ernst Bloch felfogásával folytatott heves vitája is. Az utóbbi ugyanis azt 
veti Lukács szemére, hogy ragaszkodik (a német klasszikus filozófia 
neveltjeként) és vonzódik a zárt rendszerekhez, s így realitásfogalma is 
zártként fogható fel. Ebben az összefüggésben az expresszionizmushoz 
kapcsolódó látványos, a széttört világ élményéből kiinduló forradalmi 
művészet végső soron elhibázottnak minősül. Mármost az a kérdés, 
hogy mennyiben befolyásolta a realizmus vagy általában a szocialista 
irodalom- és művészet-felfogás értékítéleteit a kiemelkedő esztéták 
személyes ízlése és vonzalma - mindmáig vita tárgya. 

A kötet írásainak utolsó csoportja az írástudók felelőssége címet 
viseli, s ugyancsak azonos Lukács György megfelelő cikkének címével. 
Ezek az írások az irodalmi szociográfiával, illetőleg a népi írók tevé-
kenységével foglalkoznak, belevonva a fejtegetésekbe a népies-urbánus 
vita taglalását, a két irányzat erényeinek és fogyatkozásainak mérle-
gelését. Summája az ekkori vélekedéseknek az, hogy míg az úgynevezett 
városi irodalom képviselői érzékenyebbek a progresszív politika nemzet-
közi vonatkozásai iránt, addig a népiesek a parasztság szociális problé-
máit s általában a magyar társadalom gondjait fogják fel mélyebben. 
Viszont mindkét csoportosulás téved alapvető társadalmi-politikai jelen-
ségek megítélése tekintetében, s azzal, hogy egymás ellen harcolnak e 
nehéz időkben - a közös ügynek ártanak. Ez a látszólag egyeztető 

15 Irodalomtörténet 1982/4 
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igazságosztás mindkét irányban azonban csak a két csoportosulástól 
képviselt nézetekre vonatkozik; irodalmi jelentőségénél fogva nagy 
hangsúlyt kap például Illyés Gyula Puszták népe című műve, amely 
körül kisebb vita is kerekedik. Illés Béla például afféle balzaci „realiz-
mus diadalát" látja benne, Gergely Sándor pedig megvédi Illyést, hang-
súlyozva haladó gondolkodását. Lényegében véve az írások e csoportja, 
ha szerzőik ennek pontosan még nem is lehettek a tudatában, már a 
felszabadulás utáni időszakra való felkészülés jegyeit hordozzák 
magukon, miként kétségtelen tény, hogy Lukács és Révai e tárgyú 
cikkei valóban kiindulási alapul szolgáltak a következő korszak iro-
dalompolitikai elveihez. 

A gyakorlat azonban csak eleinte és részben követte ezeket az 
elveket. Történtek persze kiigazítások jó irányban is; így például a két 
háború közötti időszakban jobbára elutasított Móricz hamarosan a 
méltó helyére került (József Attilával szemben viszont bizonyos fenn-
tartások továbbra is érvényesültek), Babits elutasító értékelése (a Jónás 
könyve kivételével) alig változott, Kosztolányi irányában a hangnem 
feltűnően ellenséges volt, a népi írók értékelése (a felszabadulás utáni 
szereplésük függvényében) erős ingadozásokat mutatott, az avantgarde 
teljesen háttérbe szorult, s kifejezetten negatív művészeti jelenségnek 
számított; a lukácsi nagyrealizmus-koncepció mellett a napi politika 
szolgálatára hivatott tematikus szempontok kaptak egyre kizáró-
lagosabb szerepet. Lehetne sorolni a marxista irodalomszemlélet 1945 
és 1957. közötti alakulásának számos más mozzanatát is. E helyütt 
legyen elegendő annak leszögezése - mivel a történelmi távlat ezt már 
megengedi, sőt sürgeti - , hogy egyre időszerűbb a következő korszak 
dokumentumainak összegyűjtése és értelmezése. (Kossuth, 1982) 

WÉBER ANTAL 

EGRI VIKTOR: A HALLGATÁS ÉVEI 

A csehszlovákiai magyar írók doyenje e művével eljutott önéletírásá-
nak harmadik kötetéhez, amelyben életének legválságosabb szakaszáról, 
a fasiszta németekkel együttműködő, Jozef Tiso vezette Szlovák Állam-
ban töltött éveiről ad számot. Ez valóban igen válságos időszak volt 
életében, mert az akkori politikai viszonyok között nemcsak hallgatásra 
volt kárhoztatva, ami egymagában is a legnagyobb csapás egy íróra, 
hanem mint üldözött mind maga, mind családja állandó életveszélyben 


