
S Z T Á L I N S Z A V A I 

Az egész haladó emberiség, egyben a haladó tudományosság 
vezérének hetvenedik születésnapja közeledik. Ebből az alkalomból emlékez-
tetőül e szám élére néhány olyan idézetet emelünk ki Sztálin munkáiból, 
amelyek az irodalom kutatói vagy általában a tudomány munkásai 
számára különösen tanulságosak. Legyen ez egyszersmind figyelmeztetés 
a magyar irodalomtörténet minden müvelője számára, hogy lia a haladó 
tudomány munkása akar lenni, el kell mélyednie Sztálin munkáinak 
alapos tanulmányozásában. Teljes kiadásuk, amelyből orosz nyelven 
eddig tizenkét kötet látott napvilágot s magyar nyelven a második kötet 
kerül ki e számmal egyidőben a sajtó alól, lehetővé fogja tenni Sztálin 
irodalmi nézeteinek és az írók, kritikusok és irodalomtörténészek számára 
tanulságos gondolatainak rendszeres vizsgálatát, e téren való útmutatásai 
egész jelentőségének felmérését. Ismeretes, hogy a szovjet irodalom mód-
szerének a szocialista realizmus módszereként való meghatározását 
Sztálin adta írókkal való beszélgetéseiben, valamint az is, hogy a Bolsevik 
Párt irodalmi vonatkozású határozatainak kialakításában milyen fontos 
része volt. Mindennek méltatása helyett most csak néhány, a mi munkánk 
számára is különösen tanulságos mondatát idézzük: 

Az írók az emberi lelkek mérnökei. 

Beszélgetés szovjet írókkal, 1932 okt. 26. 
* 

Ami a társadalmi eszmék, elméletek, nézetek, politikai intézmények 
jelentőségét, azok történelmi szerepét illeti, a történelmi materializmus 
nemcsak nem tagadja , ellenkezőleg : hangsúlyozza azoknak fontos szere-
pét és jelentőségét a társadalom életében, a társadalom történetében. 

A társadalmi eszmék és elméletek különbözők. Vannak régi eszmék 
és elméletek, amelyek már idejüket multák s a társadalom hanyatló 
erőinek érdekeit szolgálják. Ezeknek a jelentősége az, hogy gátolják 
a társadalom fejlődését, előrehaladását. És vannak új, haladó eszmék 
és elméletek, amelyek a társadalom haladó erőinek érdekeit szolgálják. 
Ezeknek a jelentősége az, hogy megkönnyítik a társadalom fejlődését, 
előrehaladását, mégpedig annál nagyobb jelentőségre tesznek szert, 
mennél pontosabban tükrözik vissza a társadalmi anyagi élet fejlődésének 
szükségleteit. 
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Új társadalmi eszmék és elméletek csak akkor keletkeznek, ha 
a társadalom anyagi életének fejlődése elé a társadalom ú j feladatokat 
állított. De ha már létrejöttek, igen komoly erővé válnak, amely meg-
könnyíti a társadalom anyagi életének fejlődése által felvetett új fel-
adatok megoldását, megkönnyíti a társadalom előrehaladását. Éppen 
ebben mutatkozik meg az új eszmék, ú j elméletek, ú j politikai nézetek, 
új politikai intézmények óriási szervező, mozgósító és átalakí tó jelentősége. 
Új társadalmi eszmék és elméletek éppen azért jöttek létre, mert a társa-
dalomnak szüksége van rájuk, mert szervező, mozgósító és átalakító 
munká juk nélkül a társadalom anyagi életének fejlődése során megérett 
feladatok megoldása lehetetlen. Az új társadalmi eszmék és elméletek, 
miután a társadalom anyagi életének fejlődése által felvetet t új feladatok 
alapján létrejöttek, u t a t törnek maguknak, a néptömegek közkincsévé 
válnak, mozgósítják őket, megszervezik őket a társadalom hanyatló 
erői elleni harcra s ílymódon megkönnyítik a társadalom hanyatló 
erőinek megdöntését, melyek a társadalom anyagi életének fejlődését 
gátolják. 

ílymódon a társadalmi eszmék, elméletek, politikai intézmények, 
miután a társadalom anyagi élete, a társadalmi lét fejlődése által meg-
érlelt feladatok a lapján keletkeztek, utóbb maguk is visszahatnak 
a társadalmi létre, a társadalom anyagi életére, megteremtve azokat 
a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a társadalom anyagi 
élete által megérlelt feladatok megoldása betetőzést nyerjen s a társadalom 
további fejlődése lehetségessé váljék. 

A dialektikus és történelmi materializmusról. 1938. 

Az életet nem lehet valami változatlannak és megmerevedettnek 
tekinteni, az élet sohasem vesztegel egy színvonalon, örökös mozgásban, 
a pusztulás és keletkezés örök folyamatában van. Az életben ezért 
mindig van új és régi, növekvő és elhaló, forradalmi és ellenforradalmi. 

A dialektikus módszer azt mondja , hogy az életet éppen olyannak 
kell tekinteni, amilyen a valóságban. Láttuk, hogy az élet szakadatlan 
mozgásban van, t ehá t az életet mozgásában kell vizsgálni, és fel kell 
tennünk a kérdést : hová halad az élet? Láttuk, hogy az élet az állandó 
pusztulás és keletkezés képét m u t a t j a , kötelességünk tehát az életet 
pusztulásában és keletkezésében vizsgálni és feltenni a kérdést : mi 
pusztul és mi keletkezik az életben? 

Anarchizmus vagy szocializmus? 1906. 
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Az anarchizmus sarkköve — az egyéniség, amelynek felszabadítása 
véleményük szerint a tömeg, a közösség felszabadításának legfőbb 
feltétele. Az anarchizmus véleménye szerint a tömeg felszabadítása 
lehetetlen mindaddig, amig nem szabadul fel az egyéniség s ezért jelszava : 
»Mindent az egyéniségért«. — A marxizmus sarkköve viszont a tömeg, 
amelynek felszabadítása, véleménye szerint, az egyéniség felszabadításá-
nak legfőbb feltétele. Vagyis, a marxizmus véleménye szerint, az egyéni-
ség felszabadítása lehetetlen mindaddig, amig nem szabadul fel a tömeg, 
s ezért jelszava : »Mindent a tömegért«. 

U. o. 
* 

Az októberi forradalom győzelme gyökeres fordulatot jelent az 
emberiség történetében, gyökeres fordulatot a világkapitalizmus törté-
nelmi sorsában, gyökeres fordulatot az egész világ kizsákmányolt tömegei-
nek harci módszereiben, szervezeti formáiban, mindennapi életében és 
hagyományaiban, kul túrájában és ideológiájában. 

Az októberi forradalom nemzetközi jellege, 1927. 
* 

A proletariátus nem szabadíthat ja fel magát, ha nem szabadítja 
fel az elnyomott népeket. Az októberi forradalom jellemző vonása az 
a tény, hogy ezeket a nemzeti és gyarmati forradalmakat a Szovjetunióban 
nem a nemzeti ellenségeskedés és az egyes nemzetek közti összeütközés 
lobogója alat t ha j to t ta végre, hanem a Szovjetunió nemzetiségeihez 
tartozó munkások és parasztok Jcölcsönös bizalmának és testvéri kö-
zeledésének zászlaja alatt , nem a nacionalizmus, hanem az internaciona-
lizmus nevében. 

Éppen azért, mert a nemzeti és gyarmati forradalmak nálunk a 
proletariátus vezetése a la t t és az internacionalizmus zászlaja alat t 
történtek, éppen azért a pária-népek, a rabszolga-népek az emberiség 
történetében először lettek valóban szabad és valóban egyenlő népekké, 
s gyúj tó példájuk kihat az egész világ elnyomott népeire. 

Ez azt jelenti, hogy az októberi forradalom új korszakot nyitott 
a világ elnyomott országaiban, a proletariátussal szövetségben, a prole-
tariátus vezetése alatt végbevitt gyarmati forradalmak korszakát. 

Azelőtt »szokás volt« azt gondolni, hogy a világ örök idők óta 
alsóbb- és felsőbbrendű fajokra oszlik, feketékre és fehérekre, akik 
közül az előbbiek képtelenek a civilizáóra s arra vannak kárhoztatva, 
hogy kizsákmányolják őket, az utóbbiak pedig a civilizáció egyedüli 
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hordozói és ar ra vannak hivatva, hogy az előbbieket kizsákmányolják. 
Most ez a legenda szét van znzva és félre van vetve. Az októberi 
forradalom egyik legfontosabb eredménye az a tény, hogy erre a legen-
dára halálos csapást mért s valójában megmuta t ta , hogy a szovjet-
fejlődés medrébe vont felszabadított nem-európai népek épügy előbbre 
tudják vinni a valóban ha ladot t kultúrát és a valóban haladot t civili-
zációt, mint az európai népek. 

Azelőtt »szokás volt« azt hinni, hogy az elnyomott nemzetek fel-
szabadításának egyedüli módszere a polgári nacionalizmus módszere, 
a nemzetek egymástól való elszakadásának módszere, a különböző 
nemzetek dolgozó tömegei közti nemzeti ellenségeskedés fokozásának 
módszere. Most ez a legenda megvan cáfolva. Az októberi forradalom 
egyik legfontosabb eredménye az a tény, hogy halálos csapást mért 
erre a legendára és valójában megmutatta, hogy az elnyomott népek 
felszabadításának proletár, nemzetközi módszere lehetséges és célszerű 
s az egyedül helyes módszer, valójában megmuta t ta , hogy a legkülönbö-
zőbb népek parasztjainak és munkásainak az önkéntesség és az inter-
nacionalizmus elvei alapján kö tö t t testvéri szövetsége lehetséges és célszerű. 

U. o. 
* 

> 

Mi proletárkulturát építünk. Ez tökéletesen igaz. De az is igaz, 
hogy a proletárkultúra, amely tartalma szerint szocialista, különféle 
alakokat és kifejezésmódokat vesz fel a különböző népeknél, amelyek 
bekapcsolódnak a szocialista építésbe, nyelvük, életmódjuk stb. különb-
ségétől függően. Tartalma szerint proletárkultüra, alakja szerint nemzeti 
kultúra — ilyen az az egyetemes emberi kul túra , amely felé a szocializ-
mus halad. A proletárkultúra nem szünteti meg a nemzeti kultúrát , 
hanem ta r t a lmat ad neki. És viszont, a nemzeti kultúra nem szünteti meg 
a proletárkultúrát , hanem formát ad neki. 

A Keleti Népek Egyetemének politikai feladatairól, 1925. 
* 

Sokan azt hiszik, hogy lehetetlen a jogegyenlőség viszonya nagy 
és kis nemzet közt. De mi, szovjet emberek, úgy véljük, hogy ilyen 
viszonyok lehetnek és kell lenniök. A szovjet emberek úgy vélik, hogy 
minden nemzetnek — mindegy, kicsi-e vagy nagy — vannak sajátságai, 
van saját specifikuma, amely csak az övé és amely nincs meg más nemze-
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teknél ; ezek a sajátságok az a többlet, amelyet minden nemzet a világ-
kultúra kincsestárához hozzátesz és azt teljesebbé teszi, gazdagítja. 
Ebben az értelemben minden nemzet — kicsik is, nagyok is — egyforma 
helyzetben van, és minden nemzet bármely más nemzettel egyenlő 
jelentőségű. 

1948 április 7-én mondoh beszéd. 
* 

Persze, nagyon könnyű »kritizálni« és betii tást követelni a nem-
proletár irodalomra vonatkozólag. De a legkönnyebb dolog nem tekint-
hető a legjobbnak. Nem betiltásra van szükség, hanem arra, hogy lépésről-
lépésre kiszorítsuk a színpadról a régi és az új nem-proletár makula túrá t , 
versenyrekelve, megalkotva azokat a komoly, érdekes, művészi szovjet-
darabokat , amelyek helyükbe léphetnek. De a verseny — nagy és komoly 
dolog, mert csak verseny ú t ján érhetjük majd el a mi proletár szép-
irodalmunk kialakulását és megszilárdulását. 

Válasz Bill-Belocerkovszkijnak, 1929. 

* 

Nem lehetünk meg önkritika nélkül. Sehogyan sem, Alekszej Makszi-
movics. Enélkül elkerülhetetlen a megakadás, az apparátus rothadása, 
a bürokratizmus növekedése, a munkásosztály alkotó kezdeményezésének 
megingása. Természetes, hogy az önkritika anyagot szolgáltat az ellen-
ségnek. Ebben teljesen igaza van. De anyagot (és lökést) ad a mi előre-
haladásunknak is, a dolgozók építő energiája kibontakozásának, a 
versenyek fejlődésének, a rohambrigádoknak stb. A negatív oldalt 
kiegyenlíti és felülmúlja a pozitív oldal. 

Levél Gorkijhoz 1930 január 17-én. 
* 

Ami a háborúról szóló elbeszéléseket illeti, azokat erős válogatással 
kell kinyomatni. A könyvpiacon tömegesen forognak olyan művészi 
elbeszélések, amelyek a háború »borzalmait« rajzolják és amelyek iszo-
nyatot ébresztenek mindenféle háború iránt (nemcsak az imperialista, 
hanem minden másfajta háború iránt is). Ezek burzsoá-pacifista ízű 
elbeszélések, amelyek nem sokat érnek. Olyan elbeszélésekre van szüksé-
günk, amelyek rávezetik az olvasót az imperialista háború borzalmairól 
az ilyen háborúkat szervező imperialista ko imínyok kiküszöbölésének 
szükségességérc. Azonkívül mi nem vagyunk minden háború ellen. 
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Mi ellenezzük az imperialista háborút, mint ellenforradalmi háborút . 
De helyeseljük a felszabadító, imperialistaellenes, forradalmi háborút , 
annak ellenére, hogy mint ismeretes, az ilyen háború nemcsak, hogy nem 
mentes a »vérontás borzalmaitól«, hanem bővelkedik is bennük. 

U. o. 
* 

Engedjék meg, hogy poharamat a tudományra emeljem, annak 
felvirágzására és a tudomány embereinek egészségére. 

A tudomány felvirágzására, a tudományéra, amely nem zárkózik 
el a néptől, amely nem ta r t j a magá t távol a néptől, hanem kész szolgálni 
a népnek, kész átadni a népnek a tudomány minden eredményét, amely 
nem muszájból szolgálja a népet , hanem önkéntesen, örömmel. 

A tudomány felvirágzására, a tudományéra , amely nem engedi 
meg régi és ismert vezetőinek, hogy önelégülten beburkolódzzanak a 
tudomány áldozópapjainak palást jába, a tudomány monopolistáinak 
palástjába, a tudományéra, amely felfogja a régi tudományos munkások 
és a fiatal tudományos munkások szövetségének értelmét, jelentőségét 
és mindenhatóságát, amely önkéntesen és örömmel nyitja meg összes 
kapuit országunk fiatal erői előtt , és lehetővé teszi nekik, hogy elérjék 
csúcsait, amely elismeri, hogy a jövő a tudomány régi munkásai t fel-
váltó fiataloké. 

A tudomány felvirágzására, a tudományéra, amelynek emberei 
felfogják a tudományban megszilárdult hagyományok erejét és jelentő-
ségét, és azokat ügyesen kihasználják a tudomány érdekében, de mégsem 
lesznek e hagyományok rabjai , a tudományéra, amelynek megvan a 
bátorsága, elhatározottsága, hogy széttörje a régi hagyományokat, 
normákat, szempontokat, ha azok elavulnak, ha a haladás akadályaivá 
válnak, és amely képes új hagyományokat , ú j normákat , új szempontokat 
teremteni. 

Beszéd a főiskolák tudományos munkásainak fogadásán, 1938. május. 
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