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„1945 május elsején — nem egészen egy hónappal azután, hogy az 
utolsó német csapat is kitakarodott Magyarország földjéről —, 
Budapest utcáin az ünneplő tömeg feje fölött, a zászló között meg-
jelent egy ifjú, bajuszos férfi arcképe. Talán először történt meg, hogy 
— mint régebben a szenteket vagy az Istenfiát, s egy újabb szokás 
szerint a politikusokat —, egy költőt emeljenek így válra »in effigie«. 
A kép ugyanis egy költő képe volt. József Attiláé."1 

Tükröződött-e ez a rendkívüli népszerűség az 1945 és 
1948 között hatalmon levő koalíciós pártok művészetpoliti-
kájában, mindenekelőtt a Magyar Kommunista Párt és a 
Szociáldemokrata Párt művészetekkel kapcsolatos elképze-
léseiben ? Közismert, hogy József Attilát szoros szálak fűzték 
a munkásmozgalom e két pártjához. Ebben a tanulmányban 
az MKP József Attila-képét vizsgáljuk Horváth Márton és 
Lukács György korabeli beszédei, írásai alapján.2 

Előzmények 

József Attila megismertetéséért a legtöbbet Németh Andor, 
Fejtő Ferenc, Bálint György, valamint a kolozsvári szer-

1 Hubay Miklós: József Attila. Látóhatár, 1964. 202. 
2 Az e témakört vizsgáló művek közül 1. : Pándi Pál : Révai József 

Petőfi-képéhez. Párttörténeti Közlemények, 1972/2. 3 4 - 8 3 . ; Erki 
Edit: Révai József József Attila-képe. In: Révai József: József Attila. 
Bp. 1974. 5—14.; Gyertyán Ervin: Marx, Freud, József Attila. It, 
1977/1; Gyertyán Ervin: Mindnyájunk József Attilája. Népszabadság, 
1985/84. 7. 
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kesztésű Korunk tették.3 Az illegális kommunista pártban 
az emigrációban élők véleménye volt a mérvadó, amely az 
itthoniak József Attilával kapcsolatos állásfoglalását is nagy-
mértékben befolyásolta. József Attila a nemzetközi és a ma-
gyar kommunista mozgalom válságos időszakában távolo-
dott el szervezetileg a Kommunisták Magyarországi Párt-
jától, az új stratégia kibontakozását pedig már nem élte meg. 
Igazi felfedezését a halálát (1937) követő évtized hozta. Az 
új értékek iránt fogékonyak közül sokan ekkor döbbentek 
rá költészetének jelentőségére. Sokak számára talán József 
Attila versei elviselhetőbbé tették a kort : erőt adtak, s ébren 
tartották a hitet az értelmes emberi életben. Verseit a kom-
munisták közül is egyre többen olvasták. Ebben szerepet 
játszhatott az is, hogy a háború évei alatt, s főként a 
Komintern feloszlatása (1943) után lazult az itthoniak és 
az emigrációban élő vezetők közötti kapcsolat, kevesebb 
állásfoglalás született kint, és még kevesebb jutott el az egy-
mástól elzártan (sokszor börtönbe zártan) élő kommunisták-
hoz. 1943-tól egyre többen reménykedtek abban, hogy a hábo-
rú befejeződése után gyökeres baloldali, demokratikus for-
dulat kezdődik Magyarországon. A változásra való készülő-
dés a két világháború közötti időszak értékes ideológiai, 
művészeti hagyományainak számbavételét is jelentette. 

Sokak számára úgy tűnt, hogy József Attila életműve az, 
amelyből leginkább példa és erő meríthető a háború utáni 
átalakuláshoz. A Szovjetunióban élő kommunisták cikkeik-
ben főként Ady Endrére és (még csak másodsorban) Petőfi 
Sándorra hivatkoztak. Lukács György és Révai József köl-
tészetértékelését döntően befolyásolta század eleji Ady-
élményük. Mivel mindketten emigrációban éltek, a húszas — 
harmincas évek irodalmáról, irodalmi életéről nem lehetett 
teljes képük. Az Ady — és Petőfi — tradíció melletti kiál-

3 Agárdi Péter : A szocializmus mint költészet. In : „ Vár egy új világ." 
Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. Szerk. : Illés László és 
József Farkas. Bp. 1975. 
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lásuknak ideológiai, politikai okai is voltak. A nemzeti füg-
getlenség kivívását és a feudális maradványok felszámolását, 
a demokratikus átalakítást sürgető javaslataikat, terveiket 
ugyanis inkább kapcsolhatták kettőjük költészetéhez, mint 
József Attiláéhoz, akinek versei főként azok előtt a kommu-
nisták előtt lettek egyre népszerűbbek, akik a háború utáni 
fordulattól a munkásosztály közvetlen hatalomra kerülését 
is várták, akik forradalmi helyzet kialakulásában remény-
kedtek. 

Pártköltő és proletárköltő 

1944—1945 fordulóján, 1945 első hónapjaiban sokak előtt 
uem volt világos, milyen is lesz a kommunista párt művészet-
politikája. Kezdetben úgy látszott, a párt támogatja a munkás 
kulturális hagyományok felelevenítését, azokat a korszerű, 
az avantgarde örökségét is méltányoló művészeti kezdemé-
nyeket, amelyek elsősorban a munkásosztállyal voltak kap-
csolatosak. (Például a kommunista színházi szakemberek 
próbálkozását munkásszínházak létrehozására, a munkás-
írók lapalapítási kísérletét, a Munkás Kultúrszövetség meg-
alakítását.) A Magyar Kommunista Párt (MKP) központi 
lapja, a Szabad Nép Derkovits Gyula, József Attila és a 
Szocialista Képzőművészek Csoportja művészetét emelte 
ki a két világháború közötti időszakból. Olykor, főként 
egyes kerületi szervezetekben olyan művek is megjelenhet-
tek és elhangozhattak, amelyek a háború után kialakult hely-
zet meg nem értéséről tanúskodtak. Ezek a tőkés —munkás 
ellentétet korszerűtlenül megjelenítő, alacsony esztétikai szín-
vonalú alkotások voltak.4 1945 nyarától az M K P egyre éle-

1 Az MKP VII. kerületi szervezete például Májusi Kórus 1945. 
címmel „harcos versek gyűjteményét" adta ki, amelyben ultrabalos 
politikai szemléletről tanúskodó költemények is helyet kaptak. Lukács 
Imre Magyarország felszabadulására, című költeményének második 
versszaka így szól: „Magyarnak lenni ma és proletárnak / — harco 
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sebben bírálta a munkás kulturális kezdeményezéseket. Egyre 
nyilvánvalóbbá vált ugyanis, hogy a pártnak a demokratikus 
erők jelentős részének összefogására irányuló törekvését nem 
segíti egy elkülönülő osztályművészet látszatát keltő kul-
turális háttér. Az MKP művészetpolitikai kérdésekkel is fog-
lalkozó vezetői ekkor úgy vélték, hogy a parasztság és az 
értelmiség jelentős része csak a népi írók centrumának és 
baloldalának támogatásával nyerhető meg. A népi írók több-
sége azonban idegenkedett a magyarországi szocialista mű-
vészettől, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a munkás-
sággal szorosabb kapcsolatban álló művészek közömbösek 
a magyar nép általuk legjelentősebbnek tartott sorskérdései 
iránt. A kommunistákhoz egyre közelebb kerülő Darvas Jó-
zsef és Erdei Ferenc másként vélekedtek ugyan, de azok az 
írásaik, amelyek a munkásság és a parasztság közelítését 
szolgálták, nem mentek túl a politikai általánosságokon, így 
meggyőző erejük sem volt nagy. Szembetűnő, hogy a Nem-
zeti Parasztpárt írótagjai 1945 után mennyire nem foglal-
koztak József Attila költészetével. 

József Attila költészete több síkon érintkezett a munkás-
mozgalommal. A költőt származása, gyermekkora későbbi 
munkásmozgalmi tevékenysége, világnézete kapcsolta a mun-
kásosztályhoz. A munkásmozgalomban töltött évek tapasz-
talatai jelentős szerepet játszottak művészetének nemzetivé, 
egyetemessé válásában, hasonlóan Derkovits Gyula, Kassák 
Lajos és Dési Huber István művészetéhez. 1945 első hónap-

jelent, robotot a közért, / nézni : az urak henyélnek, zabálnak / s neked 
nem jut más csak kenyér". Ugyanő írja a Szabad május című versének 
záró versszakában : „S ha akad, aki elfelejti azt, / hogy a jövő a munkás 
és paraszt / kezébe van letéve, azt, ki még / gáncsot vet, széttapossuk 
. . .". Rajcsányi Károly Én is című verse ezekkel a sorokkal végződik: 
„Apám, már sok volt a puhából / add ide csak kemény kezed, / mert 
a kezed az én kezem lesz / én is kemény kezű leszek." Sala József Óda 
(Elesett harcosainknak) című versében írta: „Munkás vagyok. 
Munkás vagyok / Építő és szabad. / A múlt mint csúf lidércnyomás, 
tőlem már elszakadt, / Felemelem széles kezem, a Napnak mutatom, 
/ Dolgozunk, gondolkozunk s miénk a hatalom". 
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jaiban elsősorban az ő műveikhez társították a szocialista 
művészet fogalmát. E fogalom pontosítását nehezítették a 
két munkáspárt közötti, a felszín alatt ható politikai és ide-
ológiai ellentétek, valamint az a tény, hogy Kassák Lajos, a 
szocialista művészet legnagyobb élő képviselője, ekkor a 
szociáldemokratákhoz állott közel. Az MKP-ban a szoci-
alista művészet — ellentmondásoktól nem mentes — érté-
kelési kísérlete Horváth Márton ekkori művészetpolitikusi 
tevékenységéhez kapcsolható. 

Horváth az M KP Politikai Bizottságának tagja, a Szabad 
Nép felelős szerkesztője volt. Már 1945 februárjától részt 
vett a budapesti központi pártapparátus megszervezésében, 
ekkor főként kulturális, művészeti ügyeket intézett. Ideoló-
giai, kulturális ügyekben gyakorlatilag Révait helyettesítette. 
Révai József más jellegű elfoglaltsága miatt gyakran a teljes 
irányítás is rá hárult. 

Horváth Márton számára Lukács György és Révai József 
feltétel nélküli tekintélyek voltak. Már az illegalitásban ol-
vasta, ismerte írásaikat, s mihelyt alkalma nyílott rá, meg-
próbálta alkalmazni a bennük foglaltakat. A felszabadult 
főváros szellemi vérkeringésének újraindításához azonban 
ezek az elméleti írások közvetlenül kevés segítséget nyújt-
hattak. Horváth Márton 1944—1945 telén főként azokra a 
tapasztalataira támaszkodhatott, amelyeket a hazai illegá-
lis mozgalomban szerzett, amelyeket átélt és hitté sajátított. 
Úgy vélte, hogy a népfrontpolitika széles körű elismerésével 
végleg letűnt a kommunista mozgalom szektás korszaka, s 
a fasizmus legyőzése után megteremtődtek a feltételei egy 
demokratikus, széles tömegekre támaszkodó szocialista for-
radalmi folyamat kibontakozásának. A hangsúly nála is, 
mint a Horthy-korszakot Magyarországon átélt kommunis-
ták többségénél, a forradalomra esett. Az emigrációból 
hazatért kommunistáknak más elképzeléseik voltak a 
felszabadulást követő magyarországi fejlődésről. Tagadták, 
hogy a forradalom kezdődött volna 1945-tel, a kapitaliz-
muson kívülről és felülről végrehajtott változásokat a 
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polgári demokrácián belüli a további fejlődést megalapozó, 
plebejus, demokratikus jellegű változásokként értékelték, s 
óvakodtak a szocialista jelző használatától. Horváth Már-
ton előtt az 1917-es oroszországi forradalom és a Tanács-
köztársaság idealizált példája lebegett. A népfront-gondola-
tot ezzel az ideálképpel kísérelte meg összeegyeztetni. 

Horváth Márton kultúrpolitikusi tevékenységének csak a 
negatívumai öröklődtek az utókorra. Ebben nem kis része 
volt annak, hogy az 1945—1948 közötti időszakból kötet-
ben főként csak túlzó egyoldalúságait kiemelő cikkei jelen-
tek meg, azok, amelyek már csírában magukban hordták 
a későbbi „Lobogónk, Petőfi" koncepció elemeit. Azok az 
írásai, amelyekben Horváth elmarasztalta a két világháború 
közötti évtizedek haladó szellemi örökségét vállaló polgári 
művészetét és a munkásmozgalommal szoros kapcsolatban 
álló avantgarde képzőművészetet, azok a cikkei, amelyek-
ben a forradalom nevében tabula rasat követelt a szerinte 
a korral adekvát „új népiességnek", annak az új művészeti 
iránynak, amelynek létjogosultságát művekkel évekig nem 
igazolt vissza senki. (Lásd Babits halotti maszkja és Mun-
kásság és művészet című írásait.5) 

Horváth Márton mindezek ellenére megértőbb volt a két 
világháború közötti szocialista művészet iránt, mint Lukács. 
Lukácsnál világosabban látta a Horthy-korszakban üldözött 
művészek tragédiáját, akiket a „reakció mesterségük börtö-
nébe zárt".6 Horváth újat akart, olyan gyökeres újat, mint 
amit szerinte 1945 jelentett a Horthy-korszakhoz képest. 
Horváth a forradalom érdekében volt hagyományellenes. A 
művészetet legszívesebben ideiglenesen kiiktatta volna a po-
litikai csatározásokból.7 

Horváth Mártont a folytatódó múlt és a vágyott, de meg-
valósulni nem akaró elképzelések diszkrepanciája türel-
metlenné tette. Indulatának heve így éppúgy érte a változni 

5 Horváth Márton: Lobogónk, Petőfi. Bp. 1950. 19 -23 . és 7 7 - 8 2 . 
6 Horváth Márton: Versek és képek. Szabad Nép, 1945. május 1. 
7 L. Babits halotti maszkja című fentebb idézett írását. 
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nem akarókat, mint az újat felmutatni nem tudókat. Az új 
szorongató hiánya azonban fokozatosan arra kényszerítette, 
hogy a múlt hagyományaiból keressen a jelenre példát. Hor-
váth Márton elsőként hívta fel a figyelmet a mártírhalált 
halt két szocialista művész: Goldmann György és Kondor 
György munkásságára,8 s 1945 nyarán megjelent Derkovits-
értékelése időtálló elemeket tartalmazott. Horváth ugyanis 
ekkor Munkácsyval szemben Derkovits ideológiai, művé-
szeti aktualitását hangúlyozta. Derkovits 

„asztalatosinas volt — írja — akár Munkácsy. De Derkovits soha nem 
tévedt hercegi, vagy polgári szalonokba, mint Munkácsy és művésze-
tét sem szelídítette semmiféle müncheni akadémia. Munkácsy képei-
nek éjbarna hátteréből csak kísérteni jártak vissza a paraszti figurák, 
akiknek rokonai már a népszínművek színpadán ágáltak."9 

Révai József és Lukács György másként értékelték a ma-
gyarországi szocialista művészetet, mint Horváth Márton. 
Mindenekelőtt az emigrációban írott, 1945 után Magyar-
országon is megjelent „népfrontos" irodalmi tanulmányaik, 
cikkeik tanúsítják ezt. Az érdeklődők elsősorban ezekből 
következtethettek az M KP művészetpolitikai elképzeléseire. 
Ezek az írások túlnyomó részben a polgári irodalommal és a 
népi írók mozgalmával foglalkoztak. A munkásság, a mun-
kásosztály — a néhányszori említés ellenére — lényegében 
Révai 1945 tavaszán olvasható írásaiból, Lukács tanulmá-
nyaiból is hiányzott. Mintha a munkások közül nem kerül-
tek volna ki a magyar nép „sorsproblémáit" magas művészi 
szinten megéneklő alkotók. Mintha József Attila nem is élt 
és hatott volna. Magyarázatként kevés a népfrontpolitika 
napi aktualitására hivatkozni. József Attila — Révai és Lu-
kács akkori nézetei ismeretében — szükségszerűen maradt 
ki az általuk értékelt költők közül. Nemcsak azért hallgat-
tak József Attiláról, mert mint költőt ekkor még kevéssé 

8 Két művész. Szabad Nép, 1945. július 1. 
* „1514" Derkovits Gyula fametszetei. Szabad Nép, 1945. augusztus 

12. 
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ismerték, hanem mert számukra a munkásosztály jelentő-
ségét felismerő Ady — s nem a munkásosztály megosztott-
ságát mélyen átélő József Attila — volt a következetesen 
demokratikus költői magatartásra a példa. 

Adyban mind Lukács, mind Révai elsősorban a demokra-
tikus forradalom előhírnökét látták. Magyarország felszaba-
dítása azonban nem forradalom útján következett be. Újra 
szükségessé vált ekkor, hogy az elméletet a gyakorlathoz 
igazítsák. 1945 valósága, valamint a korábbi elképzelések 
közötti eltérés azonban nem volt olyan jelentős mértékű, 
hogy ez az alapkoncepció módosítását is megkövetelte volna. 
Ady költészete továbbra is azt példázta az M KP számára, 
hogy a magyarság a múlt átkos maradványaitól csak egyet-
len úton szabadulhat meg; a nemzet demokratikus erőinek 
összefogása révén. 

Az MKP irodalompolitikai vonala Lukács György haza-
tértével markánsabbá vált. Lukács itthon először 1945 szep-
temberében, a kommunista művészek nagygyűlésén lépett a 
nyilvánosság elé. A nagygyűlés része volt a párt választási 
előkészületeinek. A Zeneakadémián tartott nagyszabású 
demonstráción a „szenzáció" Lukács György beszéde volt. 
Lukács cáfolta azt a — nem egyszer egyes kommunisták 
által is hirdetett — nézetet, mely szerint az író kizárólag a 
nyíltan vallott politikai állásfoglalása alapján ítélhető meg. 
Szerinte végső soron a mű tüzetes analízise döntheti el, hogy 
„a művész teljesítménye a fejlődés irányába hat-e, vagy 
sem".10 Az írói szabadságnak ez a megfogalmazása kitá-
gította az író mozgásterét, de egyben bizonytalanná is tette 
határait, mivel a „fejlődés" és a „reakció" fogalmak tar-
talma a politikai helyzet alakulásától függűen változott. Az 
MKP felé bizalommal fordulók a maguk számára azt olvas-
ták ki Lukács beszédéből — s a második világháború évei-
ben született írásaiból is —, hogy a kommunista párt poli-

10 Szabad Nép, 1945. szeptember 11. 
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tikai terveinek nem mond ellent a művészi szabadság hagyo-
mányos, humanista értelmezése. 

Az MKP vezetői a felszabadulást követő hónapokban a 
gyökeresen megváltozott politikai helyzetben még nem lát-
ták világosan a művészetek helyét, a munkásmozgalomhoz 
szorosabban kapcsolódó művészetek funkcióit. Lukács szep-
temberi felszólalásával egyértelműbbé vált, hogy б a párt 
stratégiai vonalához a Horváth Márton-i felfogásnál job-
ban igazodó nézeteket képvisel. Ugyanakkor 1945 végén 
a Horváth Márton által értékelt szocialista művészeti hagyo-
mányok is beleilleszthetőnek tűntek az MKP formálódó 
„demokratikus kultúra"-koncepciójába. Ezt támasztja alá az 
MKP 1945 decemberi József Attila emlékülése, ahol Lukács 
György és Horváth Márton mondtak beszédet. 

A József Attila-kérdés felvetését Horváth Márton utólag 
azért látta 1945-ben szükségesnek, mert 

„a párt emigrációból hazatért vezetői nem nagyon ismerték József 
Attila költészetét, még »fülekben maradt« az a kevéssé épületes vita, 
ami a költőről odakint folyt. . . . Amilyen egységes volt a Petőfi-ké-
pünk, annyira különbözött a József Attila értékelésünk."11 

Erre a késői igazságszolgáltatásra nem csupán azért került 
sor, hogy az új stratégiai vonalat valló párt a művészetpoli-
tikában is elhatárolja magát a KMP szektás hibáitól, hanem 
azért is, mert a tömegek állásfoglalást sürgettek. József Attila 
a kommunisták között (is) a legnépszerűbb költő volt a 
felszabadulást követő hónapokban. Ez a nagy népszerűség 
meglepte a Szovjetunióból hazatért kommunistákat. Az ille-
galitás éveit itthon átélő Horváth Márton szerette és jól 
ismerte József Attila költészetét. Lukácsnak és Révainak 
meg kellett ismerkednie a költővel. Az első lépést Lukács 
tatte meg 1945 decemberében. Pártköltészet címmel elhang-
zott előadása azonban alapjában nem József Attiláról szólt, 

11 „Lobogónk, Petőfi". Beszélgetés Horváth Mártonnal. A beszélge-
tésben részt vett: E. Fehér Pál, Pándi Pál, Szigethy Gábor. Kritika, 
1972 december 1 3 - 1 5 . 
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hanem Lukácsnak a művészetek társadalmi funkciójára vo-
natkozó nézeteit vázolta. Előadásából a kommunista párt 
hegemóniájára épülő demokratikus művészetpolitika kör-
vonalai rekonstruálhatók. Ennek több eleme a nem kom-
munisták figyelmére és méltánylására is számot tarthatott. 
Az a megállapítása például, hogy az igazi művész mindig 
a valóságot adja vissza, függetlenül pártállásától és társa-
dalmi hovatartozásától. „A társadalom életének igaz és hű 
tükrözése — írta Lukács Balzac és Tolsztoj kapcsán — . . . az 
emberek befolyásolásának főeszköze." (sic!)12 (14.) 

Lukács az alkotók tudatosságának mértéke szerint tett 
különbséget a valóságtükröző és valóságot alakító művek 
között. „Minden író — azzal, hogy ír — politizál, pártot 
vállal" (13.), az azonban már bonyolult társadalmi és egyéni 
összetevők következménye, hogy ezt milyen tudatossággal 
teszi, tehát mennyire meghatározó nála „a beavatkozás a 
változtatás, a javítás (tehát a pártot foglalás) akarata". (17.) 
— írta. A költőnek megvan az a képessége — tette hozzá — 
„olyan távoli perspektívákat meglátni és költői víziókban 
megérzékíteni, amelyeket a jövő igazol, de amelyek a közön-
séges emberek részére hozzáférhetetlenek". (29.) Lukács a 
továbbhaladás útját megsejtő, a változások mellett kiálló 
költőket pártköltőknek nevezte. Pártköltő már a pártok 
megjelenése előtt is volt, állította. A „párt" megjelenésével 
szerinte új szituáció állott elő. Mivel a párt és a pártköltő cél-
jai azonosak, a pártköltő számára a párt támasz lehet, pró-
féciáit valóra váltó erő. A „párt hivatása — írta — kitűzni 
és betartani az utat, amit a világtörténelem menete és logi-
kája mért ki". (28.) „Az igazi pártköltő mindig a párt nagy, 
nemzeti, humanisztikus, világtörténeti hivatásának énekese." 
(25.) Miért van, vetette fel a kérdést, hogy a párt gyakran 

12 József Attila. A Magyar Kommunista Párt Országos Székházá-
ban 1945. december 2-án elhangzott két előadás. I. Lukács György: 
Pártköltészet. II. Horváth Márton: József Attila költészete. Bp. 1946. 
(A továbbiakban e kiadásból idézünk.) A belső borítón Dési Huber 
István rajza látható József Attiláról. 
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szembekerül a pártköltővel, ami pedig „elméletileg a leg-
kevésbé szükségszerű". (24.) Lukács szerint „ennek mélyen 
fekvő, a társadalom és a költészet lényegébe vágó okai van-
nak". (24.) Előadásában csak egyet említett közülük: „a 
pártokban szinte mindig létező, nem egyszer uralomra jutó 
szektaszellemet". (25.) Ezt a konfliktust a következőképpen 
vélte megoldhatónak. A párt ismerje el, hogy a „költő soha-
sem vezér vagy sorkatona, hanem mindig partizán" (29.), a 
költő viszont azonosuljon „a párt történeti hivatásával, a 
párt által kijelölt nagy stratégiai útvonallal". (30.) 

Mit jelent pártköltőnek lenni a felszabadulás után? Mi a 
köztes terület az „útszéli modern polgári individualizmust" 
(24.) árasztó líra és a jelszavakat művészietlenül megverselő 
plakátköltészet között? Meddig terjed a pártköltő művészi 
szabadsága olyan időszakban, amikor a párt áll a társadalmi 
átalakulás élén? Ezekre a kérdésekre Lukács válasza már 
jóval bizonytalanabb volt. Lukács kísérlete ugyanis a poli-
tika és a művészet összeegyeztetésére ideális társadalmi álla-
potokat feltételezett. Szektás bürokratáktól mentes párt-
irányítást, mely elismeri, hogy az egyén, a költő, még ha 
pártköltő is, lehet, sőt kell, hogy dalnoka legyen saját élete 
problémáinak. A filozófus optimizmusa — és nem a hata-
lomért folyó harcban résztvevő politikus realitásérzéke — 
mondatta Lukáccsal : „Ha helyesen van feltéve párt és párt-
költő viszonyának kérdése, úgy az, ha nem egyszer konflik-
tusokon keresztül is, teljes mértékben megoldható." (31.) 
Lukács szerint József Attila sorsa azt példázza, hogy a párt-
költő és a párt viszonya a pártirányítás szektás hibái miatt 
szükségszerűen megromlik. A párt új stratégiai vonala azon-
ban eleve csökkenti a szektás jelenségek feltűnésének lehe-
tőségét. A pártköltő és a párt közötti harmonikus kapcsolat 
tehát az adott korban a pártköltő tudatosságától, fegyel-
mezettségétől függ. 

Lukács, Révaihoz hasonlóan, a felszabadulás utáni poli-
tikát, ideológiát a művészetekből vett érvekkel alátámasztó 
példáit nem József Attila költészetéből merítette. Pártköl-
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tészetkoncepciója azonban lehetővé tette a kommunista párt 
és a költő közötti, harmincas évek eleji konfliktus feloldását, 
s emellett tartalmazta azt is, hogy nagy művészi teljesítmény 
a jelennek szóló közvetlen politikai, ideológiai üzenet nélkül 
is az MKP demokratikus művészetpolitikájának szerves ré-
szét képezheti. 

„ . . . A mi mozgalmunk eddig elért csúcsa annak a nagy vonulatnak 
— mondotta Lukács —, amelyben minden régi, a felszabadulást ke-
reső mozgalom belejut, erről a csúcsról világosan látható, hogy mit 
akartak, hogy mit értek el Petőfi és Ady. — És József Attila, mint 
igazi költő (az én kiemelésem — S. É.) ennek a fejlődési vonalnak 
eddig utolsó jelentékeny örököse." (32.) 

Lukács számára József Attila verseinek nem volt közvet-
lenül a jelennek szóló üzenete. Ő elsősorban a két világhá-
ború közötti korszak mély költői ábrázolásáért tisztelte a 
költőt. „A Horthy-rendszer alatt szenvedő magyar munkás-
ság, parasztság és haladó értelmiség legigazibb és legmélyebb 
érzései, legemelkedettebb vágyai kaptak hangot az ő versei-
ben" — mondta róla előadása végén. (32.) 

Horváth Márton — Lukács Györgytől eltérően — kitért 
a nagy költőtriász utolsó tagjának az 1945 utáni átalakulás-
ban betöltött szerepére. „Petőfi és Ady nemzeti és nemzet-
közi jelentősége — mondotta — méltóan folytatódik Jó-
zsef Attilában, a magyar proletárköltészetberi'' (51. az én ki-
kiemelésem — S. É.) József Attila „a munkásosztály és a 
nemzet nagy művésze, a mai Magyarország harcosa és ide-
álja". (66.) Mint már eltérő fogalomhasználatukból is ki-
tűnik, Lukács alapvetően a helyes stratégiai vonalat vivő 
kommunista pártra építette elméletét, míg Horváth a for-
radalmi munkásosztályra. Horváth Márton a művészetek-
ben a munkásosztály fölényét szerette volna látni. Ezért a 
magasabb rendű művészeti érték létrehozásának képességét 
— József Attila lírájából kiindulva — a munkásosztálynak 
tulajdonította. Állítását alátámasztandó éles választóvona-
lat húzott az egészében hanyatlónak, ideológiailag károsnak 
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ítélt polgári költészet és az annak elemeiből is építkező, de 
minőségileg újat hozó József Attila-i proletárköltészet kö-
zött. 

„A proletárköltészet — mondotta Horváth — nem egyszerűen abban 
különbözik a polgári verseléstől, hogy a munkások érdekeit és szem-
pontjait fejezi ki. A vers fejlődésének új állomása ez, a vers és az olvasó 
viszonyának új foka." (61.) 

A proletárköltő József Attila 

„felfedezi a dolgok végső összefüggését, az ember helyét olyan élesen, 
ahogy ma már csak a munkásosztály gyermeke, a jelen harcainak és 
jövő győzelmének embere láthatja." (61 — 62.) József Attila „többet 
mondott Európa legelnyomottabb munkásosztályának érzéseiről és 
gondolatairól, mint amennyit a politika, a tudomány vagy a tett 
tudott közölni" (34.) 

Mind Lukács, mind Horváth Márton érintette a költő és a 
kommunista párt viszonyát. Lukács a párt és József Attila 
közötti konfliktust az előbbi szektás politikai vonalával ma-
gyarázta, konkrétumokra nem tért ki. Horváth a munkás-
osztály, a proletárköltő igazságát szegezte szembe az azt 
méltóan képviselni nem tudó illegális pártvezetéssel. József 
Attila 

„a történelemből, az osztályok ismeretéből, nem álmokból kovácsolta 
ki — mondta előadásában Horváth Márton — az eljövendő győzelem 
biztonságát. Igazi forradalmi tett volt ez. A reális látásnak az a forra-
dalmi bátorsága nem csupán a nagytőkésekkel és nagybirtokosokkal, 
a hivatalos Horthy-világgal állította szembe a költőt. Nem egyszer 
megnemértésbe, ellenérzésbe ütközött saját osztályán belül is." 

Horváth szerint „a baloldali szektáriánusok" azért kifo-
gásolták egyes verseit, „mert nem voltak jók agitációs pla-
kátnak, lelkesítő lobogónak". (45.) 

„A munkás-sors megítélésében — vonta le a következtetést Horváth 
— mást mondott a művészet és mást a politika, pontosabban : a mű-
vészet megértette a politikát, de egyes politikusok nem értették meg a 
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művészetet. A párt egy időre elfordult a k ö l t ő t ő l . . . A kizárás hatása 
alatt írta ezt a verset: Bánat (Hát kijöttem ide, az erdőbe . . .)" 
( 4 6 - 4 7 . ) 1 3 

Horváth Márton számára evidencia volt a munkásosztály 
és a legmagasabbrendű művészet közötti kapcsolat. „A mun-
kásosztály, tehát a párt érdekét — mondotta — annál erő-
sebben szolgálja a művészet, minél magasabbrendű az alko-
tás." (64.) S mivel a népi demokratikus átalakulást úgy értel-
mezte, mint a munkásosztály történelmileg indokolt hata-
lomra kerülésének folyamatát, a múlt költői tradícióinak 
ápolásánál (Petőfi, Ady) fontosabbnak tartotta a koncepció-
ját alátámasztó művészeti hagyományok (József Attila, Der-
kovits) felelevenítését. „A munkásosztály vezetőszerepét a 
művészet terén Derkovits és József Attila vívta ki nálunk" 
(64.) — mondotta. Horváth úgy vélte, hogy a magasrendű 
proletárművészet egyúttal a legmagasabb szintű nemzeti mű-
vészet is. „A legjobb magyar művészi tradíciók" hordozói 
„az elmúlt emberöltő alatt tagadhatatlanul a munkásosztály 
nagy művészei, József Attila és Derkovits voltak". (66.) 
„Derkovits és József Attila éppen azért forrtak össze a ma-
gyar munkásosztállyal - jelentette ki - , mert egyúttal a 
nemzet legnagyobb művészei voltak." (64.) 

József Attila és Derkovits nevének összekapcsolása, ket-
tőjük jelentőségének hangsúlyozása Horváth Márton mara-
dandó érdeme. A Lukács által mondottak más szempont-
ból bizonyultak hosszú távon is követhetőnek. Lukács ugyan-
is Petőfi — Ady — József Attila példáján végső soron az alko-
tói szabadság és a világnézeti elkötelezettség szerves össze-

13 Az illegális kommunista párt és József Attila kapcsolatára vonat-
kozóan lásd: Révai József: József Attila költészetéről. In: Válogatott 
irodalmi tanulmányok. Bp. 1960. 363 — 403.; Vértes György: József 
Attila és az illegális kommunista párt. Bp. 1964.; Szabolcsi Miklós: 
József Attila és az illegális kommunista párt viszonyának kérdéséhez. 
Párttörténeti Közlemények, 1965. 4. 30—46.; Gyertyán Ervin: Egy 
konfliktus és legendái. In: „Tisztán meglátni csúcsainkat'''' Tanulmá-
nyok József Attiláról. Bp. 1985. 5 6 - 1 1 0 . 
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tartozását bizonyította. Megválaszolandó még az a kérdés, 
hogy a Lukács és Révai által felelevenített, a kommunista 
népfrontpolitika szempontjából nagy jelentőségű plebejus, 
demokratikus nemzeti hagyományok és a Horváth Márton 
által támogatott szocialista művészeti tradíciók miért nem 
válhattak 1945 után egy egységes művészetpolitikai vonal 
szerves alkotóelemeivé. 

A József Attila emlékülésen mindkét előadó részéről el-
hangzottak olyan igaztalan, leszűkítő értelmezések is, ame-
lyek szerepet játszottak abban, hogy a demokratikus átala-
kulást támogató művészeknek az MKP művészetpolitikájá-
val szembeni korábbi fenntartásai nem csökkentek a párt 
irányítói által kívánt mértékben. 

A párt, a munkásosztály harcának és a nemzeti haladás 
ügyének összekapcsolása mind Lukácsnál, mind Horváth-
nál jelentős huszadik századi polgári értékek elutasításával 
járt együtt. A munkásosztály hivatott vezetőjének mindket-
ten csak a kommunista pártot ismerték el. Horváth, akinek 
előadása lényegében arra épült, hogy a munkásosztály mű-
vészeti téren is magasabb rendűt hozott létre mint a hanyatló 
polgárság, meg sem említette a szociáldemokratákat, Kassák 
nevét. Számára a „proletárművészet" volt a kulcsszó, amely 
„magasabbrendűsége" folytán „a munkásosztály tehát a 
párt érdekét szolgálja". (64.) Ezért szerinte mindazok, akik 
ezt nem ismerték el, lényegében szembefordultak a munkás-
osztállyal. Ezek köre pedig igen széles volt még a demokrácia 
következetes hívei között is. 

1945-re vonatkozóan kirajzolódott Horváthnál egy olyan 
kép, mely szerint a „munkásosztály, a Párt" művészeti téren 
is ellenségekkel van körülvéve, akik éppen az illegális kom-
munisták régi fegyverével, a művészeti oppozícióval lépnek 
fel a haladás ellen. A kommunisták harcra kényszerülnek, s 
fegyverükül a proletárművészet kínálkozik. A téves helyzet-
értékelésre számos mentőkörülmény hozható fel: nehéz volt 
az illegalitás éveinek súlyos üldöztetéseit feledni, nehéz volt 
elhinni, hogy az ellenségekből szövetségesek is lehetnek, ne-

5 It 85/4 
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héz volt megérteni, hogy a művészek többségének a kiala-
kuló újra még nincs dicsérő szava. Ám mindezek ellenére 
tény marad, hogy Horváth Márton fegyverül használta fel 
József Attila költészetét vélt ellenségek ellen, akik köré nem 
csupán a költő barátait, mindenekelőtt a Szép Szó körének 
tagjait sorolta, hanem lényegében korának valamennyi mű-
vészét. 

„Nem egyszerűen velünk, kommunistákkal, hanem a demokráciával, 
szemben alakul ki — írta 1945 eseményei kapcsán — ez a látszólag új, 
de lényegében nagyon régi szellemi front. Bizonyítja ezt, hogy a szín-
ház, az irodalom és a költészet és festészet gyér új termése igen gyak-
ran a múltat idézi és szépíti. Politikai célja ennek nem egyéb, mint a 
súlyos helyzetben levő középrétegek, értelmiségiek múltbafordulását 
erősíteni." (65.) 

Gyanakvására téves elméletet épített : úgy vélte, a reakció 
még gyenge, azért támad a művészetben „úgy, amint mi 
tettük ezt — József Attila a példa erre — az elmúlt évtizedek 
alatt". (66.) Mi a kiút? József Attila és Derkovits példájának 
követése, amely — Horváth szerint - mindenekelőtt a múlt-
ba fordulás elutasítását, a „haladás és a nemzet nagy ügyét" 
„szolgáló" új művek megalkotását jelenti. Konkrétabb ösz-
szefüggéseket ez utóbbiak és a jelen feladatai között nem 
említett. A „mit-igen" homályos elvárásával szemben csak a 
„mit-nem" követelését fogalmazta meg előadásában. 

„Színvonalban meg nem alkuvó, az életről nem hazudó művészek . . . 
ne engedjenek annak az áramlatnak, mely a múlt képei és formái fel-
idézésével a munkásosztállyal, tehát a nemzeti haladással való szembe-
fordulás eszközéül akarja őket felhasználni." (66.) 

Horváth tévesen értelmezte a közérthetőség fogalmát is, 
abból az egyébként helyes felfogásból kiindulva, hogy a mű-
vészeteket széles néprétegek közkincsévé kell tenni. 

„Az Eszmélet című versen még rajta van az úttörésnek nemcsak ereje, 
hanem gyengesége, elszigeteltsége is. Az értetlenség és a fasiszta 
nyomás súlya alatt alakult ki gyémántos keménysége, formai zártsága, 
ami kissé hozzáférhetetlenné teszi. Túl sok még az absztrakció." (63.) 
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Lukács György sem látott 1945 irodalmi életében semmi 
pozitívat, semmi előremutatót. Lukács a pártköltészettel 
nem csupán a plakátköltészetet állította szembe, hanem a 
túl tágan értelmezett „elefántcsonttorony-költészetet" is. 
Nem csupán Babits és Kosztolányi nemzedékéről mondott 
— egyébként Horváth Mártonnál kevésbé elmarasztaló — 
ítéletet, hanem a nyugatosokat példaképüknek tekintő leg-
ifjabb nemzedékről is, úgy vélvén, hogy aki a múlt rendszer 
alkotóit a demokráciában példaképnek tekinti, az ab ovo az 
új társadalmat is elveti. A Kosztolányi és Babits folytatható-
ságában hívő Vas Istvánnal vitázva14 jelentette ki előadása 
elején: „nagy társadalmi fordulatok" idején az »előkelő« 
semlegesség „a reakció támogatását szokta jelenteni", a 
tiszta művészet a háború után reakciós. Példának Németh 
Lászlót és Márai Sándort említette. 

1945 decemberében József Attila kapcsán olyan fontos 
ideológiai, művészetpolitikai, esztétikai problémák vetődtek 
fel, amelyek az elkövetkezendő két évben fel-felbukkantak az 
MKP vezetőinek művészetekkel kapcsolatos állásfoglalá-
saiban. 

Lukács és Horváth előadása a kommunista művészetpo-
litika egységességére és árnyalati megosztottságára egyaránt 
példa. E két előadás az MKP ideológiai bizonytalanságainak 
művészetpolitikai tükre. Utalás a múltra: a kommunista 
mozgalom „szektás" és „népfrontos" korszakára, e kettőt 
is ötvöző 30-as évekbeli szovjet művészetpolitikai gyakor-
latra, s jelzés a jövőre: a dogmatizmus éveire 1948 után.15 

Talán az sem véletlen, hogy Lukács György és Horváth 
Márton a későbbiekben nem tartottak egy rendezvényen kö-
zös témáról előadást. Művészetfelfogásuk árnyalati eltérései 

14 Vas István: Irodalmunk időszerű kérdései. Magyarok, 1945. 225— 
229. 

15 Erre vonatkozóan lásd: Fenyő D. György—Gelniczky György: 
A dogmatizmus József Attila-képe és a hozzá vezető út. (1945—1954) 
c. tanulmányát. In: Költőnk és korunk. Tanulmányok József Attiláról. 
II. Bp. é.n. [1983.] 
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nem politikai véleménykülönbségből adódtak. Mindketten 
jól ismerték, elfogadták és lehetőségeik, tehetségük szerint 
alkalmazták a kommunista pártok új stratégiai vonalát. 
Mindkettőjüket mély vonzalom fűzte a művészetekhez. Élet-
korukban, életkörülményeikben, mozgalmi múltjukban és 
irodalmi, művészeti élményeikben azonban már nem mu-
tatható ki ilyen mérvű hasonlóság. Politikai pályafutásukban 
is nagy volt a különbség. 

Lukács 1945 után elsősorban kommunista tudós volt, folyó-
iratszerkesztő és publicista, Horváth Márton pedig minde-
nekelőtt politikus, napi harcokban, taktikai csatározások-
ban résztvevő vezető. A műalkotásokhoz elsősorban is a 
rájuk bízott feladatok felől közelítettek. A filozófus Lukács 
tágabb összefüggések meglátására, elméleti általánosításra tö-
rekedett. Talán ezért van az, hogy a lukácsi felfogás türel-
mesebbnek, megértőbbnek, „népfrontosabbnak" tűnik, mint 
a drasztikusan célratörő „szektás" Horváth Márton-i állás-
pont. A megítélés alapja azonban csaupán a korabeli poli-
tikai és ideológiai gyakorlat lehet. 1945 után a korábbi hely-
zet általánosításán alapuló ideológiát háttérbe szorították 
— és nem egy ponton korrigálták —, a napi politikai válto-
zások. Az MKP népi demokrácia felfogásába, amely ekkor 
még részleteiben módosult, a későbbiekben pedig egészé-
ben is változott, Lukács „mérsékeltebb" művészetértelme-
zése éppoly szervesen beleillett, mint a szocialista művészeti 
hagyományokat kiemelő „radikálisabb" Horváth Márton-i 
felfogás. 1945-1946-ban még az előbbi, míg a rákövetkező 
két évben inkább az utóbbi felfogásnak volt nagyobb hatása 
az MKP művészetpolitikájának alakulására. 

Ez a kettősség Révai munkásságában is kimutatható. Ré-
vai azonban 1945-1948 között óvakodott attól, hogy e két 
szélsőség valamelyike mellett ideológiailag elkötelezze ma-
gát. A kommunista művészetpolitika irányítói ezt nem te-
hették meg. Publikussá vált állásfoglalásaikban többnyire 
a napi politika szemszögéből ítélték meg a művészi szféra 
sajátos jelenségeit, folyamatait. Ami a politikában szükség-
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szerű lépés, az a művészetben esetleg hosszú évekre kiható, 
erőszakos beavatkozás. Horváth Márton vállalta a közvet-
len irányító nem egyszer hálátlanabb, bár olykor kevesebb 
felelősséggel járó szerepét. 

Kiegyenlítődés ? 

Az 1946-os év József Attila kommunista megítélésében 
nem hozott újat. Lukácsot ekkor irodalmi téren a népi írók-
kal megteremtendő egység kérdése foglalkoztatta, Horváth 
Márton pedig ebben az időszakban elsősorban az irodalmon 
kívül eső politikai tevékenységet folytatott. 

1947-től egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a hatalomért 
folyó harc az MKP győzelmét fogja hozni. Az új helyzetből 
adódó feladatok a művészetpolitikában is változásokhoz ve-
zettek. Megszigorodott például a népi írók és a polgári mű-
vészek bírálatának a hangja, s ideiglenesen újra felvetődött 
a két világháború közötti szocialista művészeti hagyomá-
nyok folytathatóságának kérdése. Horváth Márton 1947-ben 
több írásában is foglalkozott József Attilával. Januárban 
hangzott el József Attila és Illyés Gyula című előadása, 
amelyben kísérletet tett a munkás-paraszt szövetség a 
értelmezésére is.16 Az előadás József Attila rokonságát bizo-
nyította nagy nemzeti költőinkkel, Petőfivel és Adyval. Illyés 
Gyulát Horváth Márton nem tartotta ebbe a sorba illeszt-
hetőnek. Gondolatmenete szerint a rokonított költők élet-
műve forradalmak előkészítéséhez és bukott forradalmak-
hoz köthető. Győztes forradalmaknak nem nagy költőkre 
van szüksége, állította a jelenre vonatkoztatva, hanem a 
győzelmet kiteljesítő agitátorokra. 

16 Az előadásról, amelynek József Attilával foglalkozó fele nem 
jelent meg nyomtatásban, a Szabad Nép adott hírt. A z előadás az 
MKP politikai akadémiájának keretében hangzott el. Hozzászóltak 
Komlós Aladár és Sőtér István. Szabad Nép, 1947. január 10. 
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Horváth Márton véleménye szerint Illyés Gyula a paraszt-
ság költője, a népi írók mozgalmának egyik vezetője volt és 
maradt 1945 után is. József Attila — Illyéstől eltérően — 
nem egy réteghez vagy osztályhoz, hanem az egész nemzet-
hez szólt. Horváth egy évvel korábban még a munkásosz-
tályhoz kapcsolta József Attila költészetét. Most viszont ki-
jelentette : 

„József Attilánál is megvan (Adyhoz hasonlóan — S. É.) ez az egész 
széles kapcsolódás a magyar néphez. Ő nemcsak a munkásság költője 
olyan értelemben, hogy csak annak az ideológiáját fejezi ki, hanem 
egyszerre a parasztságét, egyszerre a fasizmus által fenyegetett egész 
nemzetét, beleértve a polgárság haladó elemeit is . . . József Attilának 
vannak olyan versei, amelyek kifejezik úgy a parasztság törekvéseit és 
igényeit, mint a falukutatóknál később."17 

Ez az állásfoglalás egybeesett Lukács György 1945-ös Jó-
zsef Attila értelmezésével, a „népfrontos" pártköltő definíció-
val. Sőt, Horváth a Holt vidék elemzésével tovább is árnyalta 
ezt a „közös" képet. Lukács az M K P funkcionáriusai szá-
mára készült brosúrájában lényegében megismételte a József 
Attiláról 1945 decemberében mondottakat. József Attila köl-
tészete, írta 

„kifejezi a Horthy rendszer ellen lázadó munkásnak és parasztnak 
az egész lelkivilágát, azt a lelkivilágot is, amely nem áll a legszorosabb 
összefüggésben az elnyomatással és a kizsákmányolással. Sőt a József 
Attila-versek megmutatják, hogyha egy tájképre ránézünk, akkor a 
tájképekben is felcsendülnek ezek a dolgok."18 

Mi lehetett az oka annak, hogy Horváthnak ezek az 1947 
elején kifejtett gondolatai nem találtak visszhangra? Ez a 
József Attila-értékelés nem volt beépíthető az 1947-es év 
politikai harcaiba. Az eddig a munkásosztály költőjeként 

[§ 17 Az előadás gyorsírásból lejegyezett szövegéért Horváth Márton-
nak tartozom köszönettel. 

18 Lukács György: A marxi esztétika alapjai. Bp. 1947. 6—7. 
Lukács ebben a kultúrvezetőképző pártiskolán tartott előadásában 
Derkovits nevét is megemlítette. 
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számon tartott József Attila ebben az előadásban általános 
érvényűségével felülmúlta a népieket, mindenekelőtt Illyés 
Gyulát. Horváth tehát a parasztság életérzésének kifejezé-
sére „céhbelit" talált a szövetséges helyett. Horváth Márton 
azzal, hogy végső soron elvitatta a parasztság valódi érdekei 
egyedüli képviseletének jogát a népiektől, túl korán dekla-
rálta e téren is a kommunisták hegemóniáját. Annak elle-
nére, hogy a köztársaságellenes összeesküvés kapcsán Révai 
a népi írók felelősségét is felvetette — ami Horváth Illyés-
kritikájában is szerepet játszhatott —, az MKP-nak 1947-
ben a parasztpárti szövetség fenntartása volt az érdeke. Hor-
váth József Attila-értékelése negatív és pozitív értelemben is 
túlmutatott a napi politikán: egyrészt a holnap: „az ötvenes 
évek" politikáját jelezte, másrészt felvázolta egy általánosabb 
érvényű marxista József Attila-értékelés alapjait. Ezek 1947 
januárjában az MKP napi törekvéseit keresztezték. Horváth 
előadásának második része, amely egybecsengett az akkori 
hónapok politikai törekvéseivel, a Szabad Népben jelent meg 
átdolgozott formában.19 

Változatok 

Horváth Márton 1947 januári József Attila-értékelése bizo-
nyos vonatkozásaiban — a költő parasztság képében, nép-
front-felfogásában — egybecsengett az 1947-ben megjelent 
polgári és szociáldemokrata József Attila-értelmezésekkel: 
Németh Andor, Fejtő Ferenc, Ignotus Pál és Komlós Ala-
dár véleményével. A politikai helyzet változásán túl ezek-
nek az írásoknak is szerepe lehetett abban, hogy 1947 decem-
berében Horváth Márton lényegi pontokon módosított tíz 
hónappal korábbi József Attila-képén. 

Maga Horváth Márton sem tudott 1947 januári József 
Attila-értelmezésével mit kezdeni: az általa elmondottak al-

19 Horváth Márton: Hlyés Gyula. In: Lobogónk, Petőfi. I. m. 121 — 
128. (Szabad Nép, 1947. január 12.) 
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kalmatlanok voltak a napi politika támogatására, amelyre 
a művészetpolitikus Horváth lényegében a művészetek sze-
repét redukálta. Horváth 1947 tavaszán ket éves kihagyás 
után újra az „új népiesség" mellett érvelt. 1945 óta azonban 
sok minden megváltozott. Az MKP számára a hatalom elér-
hetőbb közelségbe került, ugyanakkor e két év politikai 
eredményeinek hatását rontották a tömegek tudati megnye-
résének kudarcai. Az eltérés különösen a művészetek terén 
volt szembetűnő. 1945-ben a kommunista célkitűzéseknek 
megfelelő művészet hiánya még magyarázható volt a háború 
óta eltelt idő rövidségével, 1947-ben a hiány indoklása már 
nem alapozódhatott erre. A csalódás Lukács ekkori írásai-
ból éppen úgy kimutatható, mint Horváth Márton cikkeiből. 

A „hibát" mindketten a művészekben keresték; az ábrá-
zolóban és nem az ábrázoltban, a tükörben és nem a tükrö-
zendőben. Kiútkereső javaslataik már eltértek egymástól. A 
filozófus Lukács világnézeti fordulatot várt el a művészek-
től, a politikus Horváth a forradalom szolgálatát. 

„A haladás erői nem ragadták magukkal oly ellenállhatatlanul a mű-
vészeket, mint ahogy ez a forradalmi helyzetekben történni szokott. 
. . . A művek arisztokratizmusának bűnéért senkit sem kárpótol a 
művészek haladó, demokratikus politikai beállítottsága."19 

A tömegek kulturális felemelését mindketten céljuknak 
tekintették. Ez mindkettőjüknél összefüggött a közérthető-
ség követelményével is. Lukács a célt a klasszikusok és a 
népi írók népszerűsítésével, elismertetésével vélte elérhető-
nek. Horváth az előbbieket idegennek érezte a felszabadulás 
utáni évek valóságától, az utóbbiakból pedig kiábrándult. 

Az MKP-nak az 1947 politikai változásaihoz igazított 
József Attila-képét szintén Horváth Márton fogalmazta meg. 
A párt sajtója 1947 decemberében, eltérően a korábbi évek-
től, de mindenekelőtt az év eleji „népfrontos" értelmezéstől, 
a kommunista József Attiláról emlékezett meg.20 

20 Horváth Márton: Munkássúg és művészet. In: Lobogónk, Petőfi. 
I. m. 80. (Szabad Nép, 1947. május 4.) 
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Horváth Márton december 4-én elhangzott előadása, vala-
mint a Szabad Népben ugyanekkor megjelent cikke között 
az azonosságok mellett lényeges eltérések is vannak. A be-
szédet a forradalomváró radikális művészetpolitikus mondta 
el, a cikket az M K P vezető funkcionáriusa írta. Közös ben-
nük a költő Szép Szó-korszakát felelevenítők elleni táma-
dás. Eltérő a munkásosztály és József Attila kapcsolatának 
értelmezése. Előadásában Horváth a munkásosztály forra-
dalmaihoz kapcsolta József Attilát: az 1917-es orosz forra-
dalomhoz, a Tanácsköztársasághoz s az imperializmust Nyu-
gaton is megdöntő eljövendő forradalmakhoz. Cikkében a 
„nemzet vezető osztályává lett" proletariátus a kommunis-
tákkal azonosítódott. József Attila az ő értelmezésében kom-
munista volta miatt válhatott „a munkásosztály, a nemzet" 
költőjévé. 

„József Attila a munkásosztály szülötte. De ö maga szokta hangoztat-
ni, hogy nemcsak Pőcze Borbála szülte őt, hanem, mint tudatos 
költőt, a Kommunista Párt is! Anyjának tekintette a Pártot, mely 
lehetett egy időben igazságtalan hozzá, de mégis az anyja volt. És 
éppoly kevéssé tudott a Párttól elszakadni, mint anyjától. . . . Kom-
munista volt, mert az átmeneti vereségekből az eljövendő győzelem 
fegyvereit kovácsolta ki, az ellenforradalom sötétségében a szocialista 
jövő fényét csillogtatta meg. Kommunista volt, mert a munkásosztály, 
a nemzet legnagyobb költője . . ."21 

A beszéd és a cikk közötti különbség feltehetően a poli-
tika változásállapotából adódik. Horváth Márton vissza-
térése 1945 decemberi előadásának főbb — értékálló és vitat-
ható — tételeihez, a politikai szituáció hasonlóságát is jelezte, 
egy olyan helyzet létrejöttét, amely kedvezett az ideológiai 
állásfoglalásnak. Nehezebb magyarázatot találni a Szabad 
Népben megjelent cikkének végletesen leegyszerűsítő, táma-

51 Horváth Márton: A kommunista József Attila. Szabad Nép, 1947. 
december 4.; Méray Tibor: Egyedül? Kereken tizenötmillió proletár-
ral." Beszélgetés Judittal, József Attila feleségével. Szabad Nép, 1947. 
december 4.; Horváth Márton: József Attila. (Az 1947. december 4-
én, a Madách Színházban elhangzott előadás.) Fórum, 1947. 897— 
902. 
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dó hangvételű József Attila-értelmezésére. A régóta jogosnak 
vélt hatalom közelsége válthatta ki nála ezt a reakciót? 
Avagy az a közvetlen politikai közeg ösztönözte erre, amely-
ben nem volt ritka a gőgös magabiztosság, a mások véle-
ményét semmibe vevő attitűd? 

A nem a központi lapokban publikáló kommunisták vé-
leménye nem mindenben egyezett Horváth Mártonéval. Kü-
lönösen azzal nem értettek egyet, hogy József Attila „csu-
pán" kommunista költő. Ők a munkásegység újbóli megte-
remtésének egyik lehetőségét vélték felfedezni a József At-
tila-i örökség vállalásában, amely ugyancsak a leszűkítés 
egyik formájaként értelmezhető. 

„József Attila nem volt — írta például Tiszay Andor — egyik pártnak 
sem az agitátora, csak a proletariátusé, a nincstelen tömegeké! Maga 
volt az örök ellenállás az úriosztállyal, a kizsákmányolókkal szemben, 
a lázadás szelleme, a nyugtalan lelkiismeret, a paraszti őserő és a váro-
si munkásosztály egyszemélyben. De párté nem volt, Marxé igen."22 

1948 tavaszán Horváth újra felvetette a szocialista mun-
káskultúrhagyományok felelevenítését, továbbfejlesztését. 

„Legjobb teljesítményeiben a munkáskultúra helye nemcsak az úgy-
nevezett magas vagy klasszikus kultúra »mellett«, hanem »előtt« 
van, már a művészi érték, az alkotás szempontjából is. Vajon a festők 
terén Derkovits és Dési Huber mellett vannak-e olyanok, akiket eléjük 
állíthatunk? Vajon a költészet területén lehet-e József Attila elé állí-
tani valakit? Nem lehet . . . És ez a kultúra, amely ilyen hallatlan 
nehézségek között, ilyen óriási teljesítményeket ért el: ez kötelez!. . . 
Eljött az ideje, hogy amikor munkáskultúrát csinálunk a dolgozó nép 
számára: az egész nép számára csináljunk kultúrát! . . . Az elmúlt 
évtizedekben a munkáskultúra ápolása álruha volt a politikai harc 
fedezésére, de ez az álruha a bőrünkhöz nőtt. Ma, amikor a politikai 
és gazdasági élet területén a munkásság vezető szerepe kétségen kívül 
áll, ennek a vezető szerepnek elérését kell célul tűzni a kultúra terü-
letén is."23 

22 Tiszay Andor: A költő és kortársai. Új Gondolat, 1947 október. 
23 A Dolgozók Kulturális Szövetsége 1948. március 1-е és 31-e 
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1948 elején tehát a korábbi hónapok politikai változásai-
nak ideológiai lecsapódásaként újra előtérbe került az 1945 
végétől 1947 tavaszáig háttérbe szorult szocialista kultúra-
értelmezés. 1947-hez képest azonban tartalma módosult. 
Horváth Márton 1947 májusában még a munkás önképző-
körök spontaneitására alapozta a népi demokrácia kultúrá-
ját, 1948 májusában József Attila verseinek előadását, Der-
kovits, Dési Huber képeinek kiállítását szorgalmazta. Elkép-
zeléseivel nem állt egyedül. A Dolgozók Kulturális Szövet-
ségének kommunista vezetői 1947— 1948 fordulójától ebben 
a szellemben állították össze kiadványaikat, rendezvényei-
ket. „Úgy gondoltuk — olvasható például a Munkásság 
és kultúra-kiállítás katalógusában —, hogy a centenáris évet 
legméltóbban a munkáskultúra százesztendős szabadság-
harcának bemutatásával tudjuk megünnepelni." 

Révai József 1947—1948 fordulóján említette nyilvánosan 
először együtt József Attila nevét Petőfivel és. Adyéval. 
„ . . . a magyar nép történeti, és tegyük hozzá, forradalmi 
törekvéseinek igazi szószólója, a népi átalakulásnak vihar-
madara mégiscsak ez a három volt: Petőfi, Ady és József 
Attila" — mondotta a Zeneakadémián 1947 december köze-
pén tartott beszédében.24 Két héttel később a centenáriumi 
évet indító cikkében pedig kijelentette: 

„József Attila és Petőfi Sándor között nincs kínai fal. A nagy, de-
mokratikus költészet is szocialista csirákat, sejtéseket tartalmaz, a 
szocialista költészet is a demokratikus költészet folytatása, nemcsak a 
munkásság, hanem az egész nemzet számára szól, lelkéből fakad."25 

megjelenésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a 
Fórum Klubban. Müveit Nép, 1948. március 15. és Szabad Nép, 1948. 
március 12. 

24 Révai József: A demokratikus nevelés szelleme. In: Élni tudtunk a 
szabadsággal. Bp. 1949. 610. 

25 Révai József: Petőfi Sándor. In: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1950. 
93. (Szabad Nép, 1948. január 1.) 
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Révai lényegében Lukács és Horváth koncepcióját ötvözte 
olyan történelmi pillanatban, amikor a nemzetközi és a ha-
zai politikai helyzet következtében valójában „megcsillant 
a szocialista jövő fénye", egy olyan szocialista jövőé, amely 
még hosszú ideig demokratikus erők összefogására épül. Az 
1948 tavaszán Kossuth-díjat kapott művészek névsorából is 
az tűnik ki, hogy a művészeti irányításban ekkor a mérleg-
billentő egyoldalúságok helyett a minőségi, eszmei nyitott-
ság kiegyensúlyozó hatása érvényesült. A kommunista mű-
vészetpolitika centrumába például a felszabadulás előtti év-
tizedek nemzeti és munkásmozgalmi szempontból is kima-
gasló művészeti értékei kerültek. Az MKP kezdeményezé-
sére létesített Kossuth-díj külön nagydíjait már nem élő mű-
vészek kapták: Bartók Béla, Derkovits Gyula és József Attila. 
A díjak indokolásából hosszú távon is érvényesíthető művé-
szetpolitika körvonalai bontakoztak ki. A három művészről 
az indokolásban a következők olvashatók 

„Bartók Béla . . . a XX. század legjelentősebb muzsikusa, a népzené-
ből táplálkozó modern zeneművészet világhírű nagymestere és tudósa ; 
Derkovits Gyula . . . festőművész, a szenvedő proletársors nagy-
jelentőségű festője, a szocialista realizmus első képzőművésze Ma-
gyarországon; József Attila . . . Petőfi és Ady mellett a haladó magyar 
szellem legnagyobb költője, aki a munkásság öntudatosodásának 
folyamatát páratlanul egyéni és tiszta látású költeményekben mutatta 
be."26 

Az élők közül Kossuth-díjat kapott többek között Lukács 
György, „a marxista filozófia világhírű művelője", Horváth 
János irodalomtörténész, Erdei Ferenc „falukutató, a moz-
galom egyik megalapítója, a szociográfia kiváló tudósa", 
Sík Sándor: „pap-költő, kiváló esztéta", Nagy Lajos, Déry 
Tibor, Illyés Gyula: „legkiválóbb lirikusunk", Füst Milán, 
Kodály Zoltán, Egry József, Bernáth Aurél, Kovács Margit, 
Csók István, Major Tamás, Somlay Artúr, Bajor Gizi, Fe-
renczy Noémi, Rácz Aladár, Székely Mihály, Koszta József, 

26 A Kossuth-díjasok. Szabad Nép, 1948. március 14. 
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Czóbel Béla, Vedres Márk, Ferenczy Béni és Medgyessy 
Ferenc. A kitüntetettek listáján talán csak Kassák Lajos 
nevének a hiánya feltűnő. A szociáldemokrata párt őt és 
Jemnitz Sándort javasolta Kossuth-díjra. 

* 

A két munkáspárt egyesülésének dátuma (1948 június) a 
politikatörténetben korszakhatár. Az irodalomban, művé-
szetekben bekövetkező változások nehezebben köthetők pon-
tos időponthoz. A Kossuth-díjak odaítélésekor érvényesülő 
— maradandó értékek iránti fogékonyságra valló — poli-
tikai-ideológiai, művészetpolitikai nézetek a rákövetkező hó-
napokban módosultak. Ez a lényegi változásokhoz vezető 
folyamat a Magyar Dolgozók Pártja József Attila-képének 
alakulásában követhető nyomon. 


