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Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus 
esztétikája. A 20. századi magyar irodalom néhány 

munkásmozgalom-történeti vonatkozása

(Damnatio memoriae) Sohasem tudtunk olyan keveset a kommunizmusról, mint 
ma. Pár hónappal ezelőtt, amikor az új fővárosi vezetés — a rendszerváltás után még 
egyszer -  nekilátott a budapesti utcanevek átkeresztelésének, úgy tűnt, hogy ez 
a száraz, adminisztratívnak tűnő aktus voltaképpen befejezett egy 1990-ben el
kezdődő folyamatot: nevezetesen az ,,államszocialista panteon” városi közterek
be rajzolt önazonosságának szanálását. Ám míg politikai identifikációja végett 
a rendszerváltásnak valóban szüksége volt erre a szimbolikus gesztusra, addig az 
idei átnevezések „mindössze” lezárták a felejtésnek és a felejtetésnek azt a folyama
tát, melyet György Péter egy recens esszéjében a „semmi idejének” nevezett. Ezt 
persze nevezhetjük „természetes” folyamatnak, amennyiben az államszocialista 
politikai, társadalmi, esztétikai ideológiai kánonból kihullott személyek nevét 
feledésre ítélte az új, demokratikus rend. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy az 
emlékezet szimbolikus ökonómiája létesített (vagyis: mégsem természetes folya
mat), továbbá azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a felejtésre ítélt személyek kö
zött számtalan olyan is kihullott a rostán, aki valós teljesítménye alapján benne 
maradhatott volna a kánonban.

A közterekről és a nyilvánosságból (public space) eltűnő nevek listáját végezte 
be tehát az a recens döntés, mely Ságvári Endre, Költői Anna, Mónus Illés, Zalka 
Máté nevét minden differenciálás nélkül letörölte Budapest szimbolikus jelenté
sekkel teleírt térképéről. Költői Anna esetében nem volt mérvadó az a tény, hogy 
egy olyan, a munkásmozgalomban fontos szerepet betöltő asszony emlékezetét 
tagadták meg ezzel, akit 1944 őszén mégiscsak a nyilasok gyilkoltak meg; nehezen 
mondjuk ki, de a damnatio memoriae e gesztusa az áldozat méltósága helyett akar
va, akaratlanul is a tettesek művét emeli magasba. Ezzel szemben megtarthatta 
a Dachauban elpusztított kommunista képzőművész, Goldman György nevét az 
országzászló állítása kapcsán sokat emlegetett XI. kerületi tér. Márpedig Goldman 
emlékezete azért is fontos lesz nekünk, mert Szolláth Dávid kötetének több pon
ton is fontos szereplőként feltűnő, 32 évesen elhunyt Nagy Etel halotti maszkját 
ő készítette el. Utóbbinak nemcsak Kassák Lajos nevelt lányaként, nemcsak Simon
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Jolán lányaként, nemcsak Vas István első szerelmeként és feleségeként, nemcsak 
Déry Tibor Befejezetlen mondatának Krausz Évijeként, de a Munka-kör tagjaként, 
s a magyar mozgásművészet egyik korai nagyszerű képviselőjeként is számottevő 
szerepe volt az 1920—1930-as évek avantgárdjában és munkáskultúrájában.

Erre az irodalomtörténetinek aligha tekinthető bevezetésre azért volt szük
ség, mert Szolláth Dávid kötetének intellektuális tétje nehezen érthető meg irodal
mon kívüli elemek számbavétele nélkül, sőt a szerző kifejezett célja, hogy az iro
dalmi szövegeket összekösse azzal a politikai, irodalompolitikái és társadalom- 
történeti közeggel, mely a textus létrejöttéhez konstitutív (ösztönző vagy éppen 
korlátozó) módon hozzájárult. Nem  tagadja az irodalom autonómiáját, de annak 
heteronóm jellegzetességeire helyezi a hangsúlyt, különösen az államszocializmus 
időszakára vonatkoztatva, amikor ez a külső meghatározottság nem „csak” párt- 
és szakmapolitikai, de -  s ez a kötet talán legfontosabb állítása -  esztétikai-ideo
lógiai szempontból is felülírta az irodalom autonómiáját. A tárgyalt szerzők -  íija 
Szolláth -  „az irodalmat és általában a művészetet nem autonóm tevékenységnek 
látták, hanem politikai téttel rendelkező, társadalmi környezetbe illeszkedő, attól 
nem függetleníthető tevékenységnek tekintették”. (15.) A két elméleti (hatalom- 
elmélet, önformálás—aszketizmus stb.) és négy empirikus-elemző (Lukács, Déry, 
Galgóczi, szavalókórus) fejezetet magában foglaló kötetének tétje ugyanis éppen 
az, hogy kontextiiálisan próbálja meg értelmezni a kommunista eszme köré írható 
irodalmi teljesítményeket, attól függetlenül, hogy a munkásmozgalom tiltott, ül
dözött fázisában születtek a két háború közötti időszakban, vagy éppenséggel a ha
talomba való megérkezés utáni pillanatban fogantak. Ebben a tekintetben -  Veres 
András, Sári B. László és részben Botka Ferenc mellett — Szolláth kísérlete a rend
szerváltás utáni időszak első komoly, a filológiai, szövegértelmezői munkát a szé
les körűen tájékozott, interdiszciplináris módszertannal ötvöző irodalomtörténeti 
próbálkozása, mely az államszocialista irodalmi kánon létrejöttének, kialakításá
nak okait igyekszik feltárni; vagyis azokat a célokat, ambíciókat és politikai logi
kákat, melyek a kánon formálását alakították, motiválták. Célkitűzése éppen attól 
az olcsó közhelytől rugaszkodik el, ahol a magyar művelt nagyközönség sokáig 
leállni látszott: vagyis, hogy a szocialista korszak irodalmi kánonja kizárólag poli
tikai természetű volt (tehát egészében rossz, elhibázott), s azért tartalmazott több
nyire másod-, harmadrangú alkotásokat, mert fontosabb volt szerzőjük ideológiai 
megbízhatósága, mint irálya, nyelvi kifejezőkészsége, vagy esztétikai pallérozott- 
sága. Teszik ezt e közhely hangoztatói úgy, mintha az esztétika fogalma tértől, idő
től és a befogadó kultúrájától minden körülmények között független lenne, jó l
lehet a kortárs társadalomtudományok (antropológia, szociológia, médiakutatás) 
éppen ennek ellenkezőjét: vagyis a közeghez, a kontextushoz kötöttséget, tárták 
fel az elmúlt évtizedekben. Szolláth Dávid kötete éppen arra mutat rá, hogy ha
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lemondunk a korszak irodalmi teljesítményének kontextuális értelmezéséről, 
vagyis tevékenységünket a felejtés, a prezentizmus, vagyis a „semmi idejének” 
szolgálatába állítjuk, akkor nemcsak irodalomtörténetünk történetiségéről, de -  kö
vetkezésképpen — jelenkori önm agunk megértéséről is lemondunk. A tárgyalt 
kötet mintha válaszolni óhajtana a Magyar Narancs hetilap Elsüllyedt szerzők cí
mű sorozatának naiv, prezentista esztétikájára, melynek nevében -  feltett szándé
kuk ellenére — performatív módon „süllyesztenek el” olyan szerzőket is, mint pél
dául Fejes Endre vagy Rubin Szilárd. Illő hozzátennünk, ez a beállítódás nemcsak 
a magyar irodalomtörténet-írást, de a történelemtudományt is jellemezte, ameny- 
nyiben a munkáskultúrát és -mozgalmat 1989 után automatikusan kívül helyezte 
a legitim vizsgálódások körén. Szolláth tehát kettős feladatot vállal, amely egyszer
re irodalomtörténeti, amennyiben vizsgálja az irodalom, a kánon történetiségét, 
s egyszerre kultúratörténeti, amennyiben a vizsgált korpusz középpontjába egy 
ideológiailag kimunkált tárgyat, a forradalmi aszketizmust, s annak — ginzburgi 
értelemben vett — irodalmi nyomait állítja.

(Aszkéta voltál szívem) Bár a szó klasszikus értelmében nem tekinthető monográ
fiának, A kommunista aszketizmus esztétikáját irodalmi szövegeken elvégzett temati
kus elemzésnek nevezhetjük, melynek centrumában egy ideológia világnézeti, 
életformaképző erejének reprezentációja áll. Szolláth Dávid a kommunista eszme
rendszert nem elsősorban absztrakt tételek, dogmák sorozatának tekinti, mint in
kább olyan, a mindennapi mozgalmi munkában megjelenő, az életvilág felépítését 
szinte kizárólagos érvénnyel befolyásoló kulturális praxisnak, melyből kiindulva 
maga az ideológia mint hiedelemrendszer is kitűnően elemezhető, megérthető. 
Ez a kulturális gyakorlat sajátos, a múltra és ajövőre vonatkoztatható temporalitással 
rendelkezik, amennyiben a mozgalomhoz csatlakozott kommunista önmagáról 
alkotott képe kidolgozásakor arra kényszerül, hogy eloldja e percepciót azoktól a 
múltbéli, habituálissá vált elemektől (családi, kortárscsoporti szocializáció, kultu
rális tőke, iskolák stb.), melyek addigi önképét formálták, ugyanakkor ez a lemon
dó jellegű elaborációs folyamat egyértelműen ajövőre irányul. Tevékenységének 
megítélését illetően egyértelműen ajövő foglya, amennyiben a jövő fogja eldönteni, 
hogy tettei, cselekedetei valóban helyesek és hatékonyak-e; nem véletlenül nevez
te Leviné ezt a lemondó, aszketikus forradalmár típust „szabadságolt halottnak”.

Az irodalmi reprezentáció szemszögéből Szolláth Dávid ezt a forradalmár tí
pust tekinti ideáltipikusnak, jóllehet -  a kötetben több szempontból is alaposan 
pertraktált -  Lukács György egy inteijújában több típust különböztet meg. Míg 
az aszkéta forradalmár modelljének Korvin Ottót tekintette, addig szerinte Lenin 
„egy egész új típusát képviselte az embernek, egy olyan embert, aki teljes szívvel- 
lélekkel belevetette magát a forradalomba, azt lehetne mondani, csak a forrada
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lomban élt, de ebben semmiféle aszkétizmus nem volt. Lenin olyan ember volt, aki 
ebben és ennek egész ellentmondásosságában az életet igenelte, sőt azt lehet mon
dani, hogy élvezte is; olyan ember, aki annyira objektíven cselekedett, mintha asz
kéta lett volna, akiben azonban az aszkétizmusnak semmi nyoma nem volt és f...] 
akkor láttam, hogy ez tulajdonképpen a szocialista forradalmárnak a nagy emberi 
típusa”. (Kovács András, Tévéinterjú Lukács Györggyel. (Készült 1969. október 2-án, 
Jávorkúton), Létünk 1985/6., 935.) A szöveghely voltaképpen vitatható volna, ám 
számunkra itt nem is annyira az igazságtartalma a fontos, mint inkább az a tény, 
hogy a forradalmár modelljének megítélése korántsem volt egységes, ám Szolláth 
könyve ezt a szereptudatot némileg leegyszerűsíti, homogenizálja. A bevezetőt te
kintve ugyancsak aggályos a kommunista kifejezés. Jóllehet a magyar és a nemzet
közi szakirodalomban is megoszlanak a vélemények a kifejezés használatát ille
tően, itt konkrétan azt látjuk problematikusnak, hogy a kommunista és a m un
kásmozgalom fogalmak sokszor szinonimaként jelennek meg. Illő hangsúlyozni, 
hogy ez nem „hiba”, mindössze annyira poliszémikussá vált a kommunista mint szó, 
hogy — mint itt is — egyszerre túl sok mindent érthetünk alatta. A forradalmi asz- 
ketizmus megítélésében például a legkevésbé sem volt egységes a magyar mun- 
káskultúra és -mozgalom, még akkor sem, ha a hivatkozott szöveghelyek ezt lát
szanak alátámasztani. A kommunista szűkebb fogalma alatt nagyjából azokat kell 
értenünk, akik 1) elfogadták a forradalmi teleológiát; 2) a Szovjetunió vezető sze
repét; 3) valamelyik fedőszervezeten keresztül kapcsolatban álltak az illegális párt
tal, s konspirált agitációs munkát végeztek. A munkáskultúra és -mozgalom azon
ban ennél jóval tágabb volt, s megengedhető, hogy elkötelezett baloldaliként olya
nok is részt vettek benne, akik a fenti három kritériumból mondjuk csak egyet, 
esetleg egyet sem osztottak; ebből is látszik, ez a kultúra távolról sem volt homo
gén. Megemlíthető, hogy Kassák hatására például a Munka-kör tagjai igyekeztek 
távol tartani magukat mindkét munkáspárttól; vagy hogy a csoportból 1930 szep
temberében kivált oppozíció tagjai (Justus Pál, Partos Pál, Szabó Lajos stb.) élesen 
bírálták a Szovjetuniót (s elsősorban Kari Korsch tanait követték). Idesorolható 
továbbá az is, hogy a Természetbarátok Turista Egyesületének (TTE) nevezett 
munkáskor alapító tagjai elsősorban azért költöztek ki nyaranta a horányi Telepre, 
mert egy autonóm munkáskultúra közegét óhajtották megteremteni, s ugyancsak 
idegesek voltak attól, ha az ifjabb nemzedék „szabadságolt halottai” a nyakukra 
vitték a karhatalmi szerveket. A kötet szempontjából csak annyiban érezzük prob
lematikusnak ezt, hogy az irodalomtörténeti szempont és a kultúratörténeti mód
szer ötvözésével ugyan a szerző — e sorok íróját is jogosan bírálva — különbséget 
tesz a diskurzus és a gyakorlat között, ám a kommunista szó ilyetén használatával, 
egyfelől, össze is mossa a kettőt. Másfelől fogalomhasználata -  akaratlanul is -  
a méltán elfeledett kádárista párttörténetírás egyik legfontosabb mítoszának mal
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mára hajtja a vizet, mondván: a munkásmozgalom története csakis a kommunista 
mozgalom, sőt a párt története szempontjából írható meg. Nincs itt tér arra, hogy 
ennek torzító mivoltát feltáljuk, már csak azért sem, mert a szerző több helyen iga
zolja, maga is tisztában van azzal, hogy ez nem igaz (megemlíti Hartstein Iván, 
Weishauss Aladár, Demény Pál s mások nevét is, akik a párttörténeti kánonból 
kimaradtak), ám a szóhasználat mégis „billeg”, s ez A  befejezetlen mondat vagy a sza
valókórus értelmezésekor némi feszültséget eredményez.

A bevezető egyik legérdekesebb passzusa az aszkéta forradalmár ideáltípusá
nak korabeli szövegek alapján történő izolálása, kidolgozása, melyet módszertani
lag Michel Foucault fogalmai segítenek néven nevezni. Ez az „etikai szubsztan
cia”, a „meghódolás módja”, a „morális teleológia” és az „én-gyakorlatok” (bár a 
mozgalom kollektimsta jellege miatt inkább „én- és mi-gyakorlatokat” mondanék) 
konceptusaira épülő lehatárolás és alkalmazás már világosan kirajzolja azt a tanu
lási és önformálási feladatot, melyre fentebb utaltunk, s mely sajátosságokat vizs
gál később az irodalmi korpuszon. Különösen fontos, hogy ma, amikor például 
a morális teleológiát vagy a baloldali közösségtapasztalatot legtöbbször szimplán 
utópikusnak (vagyis, helytelenül: elérhetetlennek, gyermetegnek) szokás nevez
ni, addig a szerző rámutat olyan példákra (Vörös Segély, nemzetközi szolidaritási 
mozgalmak stb.), melyek ellentmondanak e közhelyes beállítódásnak. Talán e pél
dáknál is plasztikusabb a spanyol polgárháború maga, amennyiben olyan emberek 
(szocialisták, kommunisták, anarchisták, anarcho-szindikalisták stb.), akiknek elv
ben semmi közük nem volt a spanyol belpolitikához, átutaztak Európa másik felé
re, hogy részvételükkel nemcsak kifejezzék, de a nemzetközi brigádban tettekkel 
segítsék a köztársaságiak ügyét. Tevőlegesen segíteni egy olyan ügyet, amelyből 
semmilyen hasznunk nem származhat, amelyért adott esetben önszántunkból az 
életünket adjuk, nem más, mint gesztusokban és tettekben megnyilatkozó, elkö
telezettségből fakadó együttérzés. Nem állítható természetesen, hogy a polgárhá
ború nemzetközi brigádja lett volna a baloldali közösségiség alapesete, ám -  aho
gyan Szolláth Dávid is rámutat -  az is túlzott leegyszerűsítés lenne, hogy az puszta 
utópiának, elérhetetlenségnek gondolnánk.

A könyv folytatásában a szerző négy példán keresztül próbálja meg igazolni 
azt a hipotézist, melyet majdnem száz oldalra rúgó bevezetésében felvetett. A kü
lönböző teijedelmű és mélységű, ám kivétel nélkül igényesen kidolgozott eset
tanulmányok közül is kiemelkedik megítélésünk szerint a kánonalkotás és Lukács 
György etikai önformálását pertraktáló fejezet. Az esztétika schilleri ígéretében 
bízó Lukács kánonalkotó törekvéseit Szolláth Dávid két, a „tradicionális” és a 
„forradalmi” gyakorlat fogalmával igyekszik megragadni. A modell nem is any- 
nyira tartalmi, mint inkább technikai különbségekre mutat rá, amennyiben az el
térés a klasszikus szerzők, vagyis a múlt, és ajelen etikai, ideológiai igényei között
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feszülő viszonyban, és a felhasználás módjában van. A tradicionalista kánon úgy 
tartja, hogy a proletariátusnak ahhoz, hogy történelmi feladatát, küldetését be 
tudja végezni, előbb el kell jutnia a műveltség olyan fokára, melyet korábban a pol
gárság elért; ez bizonyos fokú alázatot követel meg, hiszen egy a jelen problémái
tól adott esetben távol eső ízlésvilágot kell el- és befogadni. A forradalmi kánon- 
szemlélet ezt a viszonyt megfordítja, amennyiben azt állítja, hogy a jelen, de még 
inkább a jövő etikai követelményei szerint kell a múlt alkotásait nivellálni, kiválo
gatni; vagyis nyíltan az etikai elv primátusát hirdeti az esztétika felett. Persze mind 
a tradicionálisban, mind a forradalmiban benne van a jelen s a jövő igényeit kiszol
gáló teleologikus, kritikai-hatalmi mozzanat, ám azzal, hogy előbbi a művészet 
kontinuitására helyezi a hangsúlyt (vagyis mégis táplál valamiféle tiszteletet a kul
turális örökség iránt), addig utóbbi nyíltan a szakadás forradalmisága mellett tör 
lándzsát. A forradalmi kánon az elődöket maximum ajelen prefigurációjának, elő
készítőjének tekinti, s ezzel megfosztja autonóm esztétikai, történeti létüktől őket, 
s feloldja értelmezésüket az aktuális jelenben. A szerző e megkülönböztetést Lukács 
realizmus- és forradalmi költészeti kánonjának szétválasztására használja, s külön 
érdekesség, hogy utóbbiba -  az egyetlen és megkérdőjelezhetetlen Petőfi Sándo
ron kívül — minden szerző a kritikájával együtt kerül be (mely hallgatólagosan is 
magában foglalja a kánonalkotó etikai és/vagy esztétikai elégedetlenségét). Szem
ben azzal, hogy az 1920-as évek végén Lukácsban egyszerre fért meg a forradalmi- 
ság és a konzervatív kultúraszemlélet, a kánonalkotás fentebb összegzett jellegze
tességeit Szolláth Dávid bravúros elemzése az aszketikus önformálás példázataként 
tálja elénk, amennyiben Lukács etikai meggyőződését az esztétikai ítéletalkotás 
elé helyezi, vagyis az önformálás révén sikerül eltávolodnia korábbi önmagától.

Az utóbbi időben újból az irodalomkritika tárgylencséjére került A befejezet
len mondat című Déry-regény már csak azért is egyfajta etikai-esztétikai lakmusz- 
papíija Szolláth Dávid vizsgálódásainak, mert a regény elkészülte (1938) és első 
megjelenése (1947) között pontosan az a politikai, ideológiai, etikai és esztétikai 
környezet változott meg gyökeresen, mely az alkotást és a befogadást körülvette. 
A kötetben vizsgált irodalmi teljesítmények közül viszonylag a Déry-életmű van 
a legjobb helyzetben, jóllehet „hajdan erős és merev kanonikus helyzetét elveszí
tette”, s ma inkább a „termékeny szétszórtság állapotában van”. (120.) Ez azt is sej
tetni engedi, tehetnénk hozzá, hogy az utóbbi néhány évben ugyan voltak erős 
kísérletek újraolvasására (KeresztesiJózsef, KarafiáthJudit, aJAK és a PIM szervez
te kritikai kör stb.), ám ez még mindig nem szavatolja a kánonba való visszakerü
lését, vagyis továbbra is fennáll a lehetősége, hogy Déry Tibor munkássága a „sem
mi idejébe” íródjon. Lukács György és Németh Andor meghatározó korabeli 
értelmezését követve tehát úgy tűnik, Déry regénye formailag folytatása, világ
nézetileg viszont szép ellentéte a polgári regény két nagy csúcsteljesítményének,
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A varázshegynek és A z  eltűnt idő nyomában című műnek. Ugyanakkor Szolláth Dá
vid hozzáteszi, hogy A  befejezetlen mondatot nem lehet olyan egyszerűen besorolni 
az elkötelezett irodalom kategóriájába sem, hiszen a szerző több ponton ironizál. 
Irónia tárgyává teszi a tüntetés pátoszát, a korszak naturalisztikus nyomorirodal- 
mát, vagyis a munkáskultúra azon sémáit, melyekkel a „maguk nyelvén” óhajt
ják megfogalmazni az őt leginkább érintő problémákat. Egyik oldalt kétségtelen, 
hogy ez utóbbi beszámolók az irodalmi kánon szempontjából nem túlzottan ér
tékesek, inkább dokum entum értékük van a korszak társadalomtörténete iránt 
érdeklődő keveseknek, ám a másik oldalt kérdésként az is felmerülhet, hogy Déry 
a mozgalom tagjairól adott leírásai etnográfiailag mennyire elfogadhatóak. Szol
láth idézi a bebörtönzött s épp egy „meglehetősen rossz mozgalmi regény írásával” 
vesződő Rózsa „némileg felhevült” emlékképeit, amelyben az alakok „rossz tes- 
tűek, alacsonyak s arcra is jelentéktelenek vagy éppenséggel csúnyák voltak”, ám 
ő „hat láb magas, vállas, stramm fiúkkal és csengő hangú, nagy mellű szép lányok
kal” népesítette be képzeletét. Déry szerint a satnya testalkat főként a „tulkokra”, 
vagyis a mozgalomba került értelmiségiekre volt jellemző. Ha — Szolláth mód
szertanával egyező módon -  egy pillanatra felfüggesztjük a tisztán irodalmi szem
pontokat, és A befejezetlen mondat mozgalmi részeit nem irodalomként, hanem 
mondjuk etnográfiai leírásként, a szó tágabb értelmében kulturális szövegként pró
báljuk olvasni, továbbá összevetjük korabeli (irodalmilag érdektelen) beszámo
lókkal, tanúságtételekkel, visszaemlékezésekkel, sőt fotográfiákkal, akkor Déry 
leírása megítélésünk szerint egyoldalú — mintha nem közvetlen tapasztalatokon, 
inkább toposzokon alapulna. Nyilván ilyenek is voltak a mozgalmárok, de azok
ban a kulturális szervezetekben, melyek részben a párt körül, részben attól füg
getlenül működtek, nagy hangsúlyt fektettek a sportra, a kirándulásra, az úszásra, 
vagy ha szellemi kérdésekben nem egyeztek, nemegyszer elverték egymást, mint 
a KIMSZ-esek az oppozíciót a gödi Fészekben. („Feltételezem, hogy emlékszik 
rám, néhány évvel ezelőtti barátságos verekedéseinkre” — írta Justus Pál József 
Attilának 1937. május 11-re datált levelében [PIM Kézirattár].) A korabeli fény
képekről nem feltétlenül satnya, horpadt mellű diákok és ifjúmunkások néznek 
vissza, hanem kifejezetten jó  testfelépítésű fiatalemberek és helyes lányok (lásd pl. 
Vas István jellemzését Lengyel Lajosról: N ehéz szerelem, Szépirodalmi, Budapest, 
1972, 479.). A fenti idézetet követően a szabaduló Rózsát épp egy M TE-s sérti 
meg, nevezi „rohadt bolsi”-nak, egy olyan szervezet tagja, mely a munkás-tested
zést programszerűen űzte a gödi Fészekben, s melynek tagjai például részt vettek a 
bécsi munkásolimpián. Szóval Déry leírásában mintha a mozgalomban általáno
san elteijedt, főként az értelmiségieket sújtó toposzokkal is szembetalálnánk magun
kat, ami persze korántsem záija ki, sőt talán még serkenti is az iróniát; az intenció 
miatt azonban mégsem mindegy a referencia hitelessége avagy másodkezűsége.
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A polgári származású, de a proletariátus oldalára álló, vagyis eszmeileg kon- 
vertita, kitért figura modellje természetesen az önéletrajzi referenciákkal átszőtt 
Parcen-Nagy Lőrinc alakja; „beavatásának” sarkköve lesz tehát a polgári kultú
rától és ízlésvilágtól való elszakadás többlépcsős, átmeneti rítusa. Parcen-Nagy 
élettörténete a polgári habitustól való távolodás története, melyet az új kapcsola
tok, az új közösség, az új életvilág keresése segít megszabadulni neveltetése, osz
tálytudata eszmei, életviteli béklyóitól. A szektarianizmus kérdésének tárgyalá
sakor — a pontos irodalompolitikái rekonstrukción túl — talán érdemes lett volna 
egy kitérőt tenni. Amit „szektarianizmus” alatt érthet a mai olvasó, két dolgot 
jelent: egyrészt, szó szerint, egy politikai lózungot, egy taktikai eszközt, mellyel 
a zárt és domináns ideológiai rendszer nyelvhasználata akkor élt, ha valakit meg 
szeretett volna bélyegezni, illetve ki óhajtott rekeszteni (amit Lukács Déry szemé
re lobbant, azt ő is megkapja másfél évvel később a Lukács-vitában); másrészt, ami 
a regényben (s referenciálisan a két háború közötti mozgalomban, itthon és az 
emigrációban egyaránt) feltűnő szektarianizmus kérdését illeti, Déry pontosan 
észleli, hogy minden illegálisan működő zárt kisközösség a túlélése érdekében 
kénytelen elnyomó, kirekesztő technikákat alkalmazni. Másképpen fogalmazva, 
rövid idő alatt egy olyan forradalmi sejt vagy szervezet, mely az elnyomó hatalom 
elleni lázadás hevületéből jö tt létre, ugyanazokat a brutális hatalmi technikákat 
alkalmazza, mint amivel valójában szembeszállni akart: vagyis ugyanúgy zár és 
kirekeszt. Ezt csak azért érdemes így kiemelni, mert Szolláth Dávid a forradalmi 
lemondás, a jövő által igazolandó aszketizmus Horthy-korszakban kidolgozott 
etikai technikái, valamint a fordulat éve utáni diktatúra hatalmi elnyomó eszkö
zei között -  mint a Galgóczi-tanulmányban kifejti -  kapcsolatot lát. Úgy tűnik, 
hogy az illegális mozgalom retroaktív módon afféle laboratóriummá lényegült 1948 
után, s az ott működőképes bűnbakképzési és kirekesztési módszereket alkal
mazták, jóllehet a tényleges hatalom tudatában -  mint ezt sajnos jól tudjuk -  ez 
sokkal veszélyesebb volt. A magunk részéről elfogadjuk ezt az okfejtést, ám egy- 
egy fogalom- és praxistörténeti fejtegetéssel talán életszerűbbé lehetett volna tenni 
a kapcsolat logikai összefüggéseit.

A női szerep és az aszketikus önformálás tematikáját két, egymással szervesen 
össze nem függő fejezet tárgyalja: Nagy Etel alakja még a Déry-tanulmányhoz 
rendelt, s ezt követi időben is, térben is a Galgóczi Erzsébet szerepdilemmáit tár
gyaló önálló fejezet. Ám míg az írónő esetére rendkívül alkalmas az aszketikus 
önformálás elmélete, addig Nagy Etel esetében megítélésünk szerint felemásra si
került az értelmezés. Szolláth Dávid Tasi József irodalomtörténetileg rendkívül 
szépen igazolt állításából indul ki, miszerint Krausz Évi alakja A befejezetlen mon
datban részben (!) Nagy Ételről mintázott. Tasi szépen kimutatja a Nagy Etel, Vas 
István és Déry Tibor közötti érzelmi, szellemi, irodalmi kapcsolatok feszültségét,
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s Nagy Etel lényét, személyiségét — Déry egyetértésével — Krausz Évi alakjának 
legfőbb forrásának tekinti. Ez kétségtelenül így van, mondhatni irodalomtörté
neti tény, ám már régóta motoszkál bennünk egy voltaképpen igazolhatatlan sej
tés, miszerint Krausz Évi alakja -  legalábbis nevét és szépségét tekintve -  valamit 
kölcsönözhetett a szocialista diákok, a Munka-kör és az oppozíció környékén ser- 
tepertélő Krausz Kitty alakjából is. Igen könnyen feltehető, hogy úgy Vas István, 
mint Nagy Etel révén Déry ismerhette, láthatta Krausz Kittyt, még ha adatolni 
nem is tudjuk e feltevést. Ezt a „szektarianizmustól” függetlenül több munkás
mozgalmi beszámolóban, visszaemlékezésben szereplő fiatal lányt mindenki egy
ként gyönyörűnek látta — mígnem, a bevezetőben említett Költői Annához ha
sonlóan őt is meggyilkolták a nyilasok 1944-ben.

Ennél azonban jóval fontosabb, hogy vajon illik-e Nagy Ételre, s ha igen, 
mennyiben az aszketizmus etikai imperatívusza. Ügy véljük, hogy ez csak részben 
irodalomtörténeti kérdés, alaposabb körüljárása mindenképpen mentalitástörté- 
neti szempontokat vet fel. (Kassák magázódását sokszor merevségnek szokták ér
telmezni; nyilván volt benne az is, de vegyük észre, hogy ezzel Kassák a tisztelet- 
len, sőt nyegle dzsentris tegeződéstől is el szerette volna oldani ezzel kommuniká
cióját.) Szolláth Dávid az aszketikusság, sőt nemtelenség mellett hozza fel, hogy 
Étit a családban Zsigának szólították; hogy egy nevezetes levélben anyja pasasnak 
nevezte (bár nem említi az irodalomtörténész, hogy ugyanabban a levélben ké
sőbb lánykának is hívja); megemlíti Kassák tervezte „konstruktivista” ruháját, 
mely némiképp deszexualizálta Étit. A felhozott példák mind relevánsak, ám a be
lőle levont következtetéseket egy-egy ponton elsietettnek érezzük. Illő megje
gyezni, hogy ez kevésbé a szerző rovására írható, mint inkább annak a kutatástör
téneti hiátusnak a számlájára, mely az 1920-1930-as évek viszonylatában jórészt 
adós maradt a férfi—női szerepek mentalitástörténeti értelmezésével. Ne feledjük, 
hogy a József Attilától származó -  Simon Jolánra vonatkoztatott -  „magános 
férfiak gondolták k i” megjegyzés szinte minden nőre igaz lehet egy olyan társa
dalomban, melyben az alkotó, közéleti tevékenység túlnyomó többsége a férfiak 
privilégiuma volt; ahol a polgári társadalom felső rétegeiben a női munka ismeret
len volt, s ahol elsősorban a társadalom alsóbb rétegeiben dívott (szükségből) a női 
munka. Ha társadalmi nemi szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, akkor Nagy 
Etel rövid haja („levágatta a haját, etonfrizurában jelent meg, ami akkor a kor me
rész újítása volt” — íija Vas [512.]) megítélésünk szerint nem az aszketizmus vagy 
a nemtelenség, hanem a társadalmi normák elleni lázadás jele volt. Ugyanígy 
hiányoljuk a „szabad szerelem” tudományosan kimunkált életforma-programjá- 
nak megemlítését itt, melyről Vas István részletesen beszámol a N ehéz szerelem
ben , s melynek mindketten elkötelezett hívei voltak (még akkor is, ha legjobb tu
domásunk szerint nem nagyon gyakorolták). A korszakban a Korunk, a Munka,
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az Együtt is foglalkozott társadalomkritikai szempontból a polgári házasság és 
szexualitás kérdésével, így ezek, bár szűk körben teijedtek, korántsem voltak is
meretlenek ebben a szubkultúrában. A harmincas évek mozgalmában is ismert volt 
egy-egy kísérlet, mely a magányos forradalmárok szexualitásának problémáit óhaj
totta orvosolni; ezek közül legnevezetesebb feltehetően a Szerémi B. által alapított 
Szexuális Nyomorenyhítő Akció volt. Ami tehát a falusi környezetből érkező Gal- 
góczi Erzsébet esetében, a klasszikus szocializmus dogmatikus életforma-szabályo- 
zását és írói szerepdilemmáit (a homoszexualitás felismerése és önfegyelmi tech
nikák) illetően teljesen meggyőző értelmezés, az a nagyvárosi, ráadásul avantgárd 
környezetben (Munka-kör és forrásvidéke, Bécs, mozgásművészet stb.) élő Nagy 
Etel esetében hiányérzetet kelt. Ezzel megint visszakanyarodunk a fentebb is szóvá 
tett szembenálláson, mely a diskurzus és a gyakorlat között áll, merthogy az értel
mezés itt is inkább a szövegek, mint a társadalmi gyakorlat oldalán helyezkedik el.

A kötet utolsó tanulmánya egy valóban teljesen elhanyagolt területet, a sza
valókórus témáját tárgyalja. Érdekes, hogy ez az irodalom, a színház, a kórus, 
a munkáskultúra és az avantgárd metszéspontjában elhelyezkedő közeg, kollek
tív előadás, nemcsak a rendszerváltás utáni időszakban került ki teljesen a kuta
tói érdeklődés fókuszából, de egy-egy ellenpéldát nem számítva (Kővágó Sarolta, 
Kocsis Rózsa) sohasem tartozott az alaposabban feltárt területek közé. Pedig az 
irodalmi avantgárd medialitásával foglalkozó újabban divatozó kutatásoknak 
eminens tárgya lehetett volna a szavalókórus, ám rendszerszerű feltárása és értel
mezése továbbra is várat magára. Szolláth Dávid tanulmánya tehát több szem
pontból is hiánypótló. A fentiekből következően szükségszerű volt, hogy össze
foglalja a szavalókórus legfontosabb előzményeit, fórumait, bemutassa a munkás- 
kultúrája szcénáját, s annak intézményeit, melyekből a szavalókórus kinőtt, s teszi 
ezt azért, hogy a kontextus aprólékos rekonstrukciója után részletesen elemez
hesse József Attila Tömeg, illetve Palasovszky Ödön Punahia című ciklusát. Fontos 
azonban megjegyeznünk, hogy a szerző értelmezésében a perfbrmativitásra helyezi 
a hangsúlyt, nagy szerepet szán a kollektív, szóbeli előadásmódnak, mely egyszer
re volt egyfajta fellépés, előadás, s olyan politikai rítus, mely az előadók s a közön
ség együttes élményét kívánták megteremteni.

AJustus Pál által a ,,munkástörekvések egyik legsajátosabb termékének” ne
vezett szavalókórus (Justus Pál, Szavalókórus—antológia, Munka 1929/4., 128.) a pia- 
nótól a fortissimóig tartó, ún. crescendo-struktúrára épülő kollektív előadói telje
sítményével ugyanakkor nem volt más, mint a bírált polgári kultúrához tapadó 
írásbeli kifejezésmód részbeni kiváltása, meghaladása, elitjellegének feloldása. M i
vel mégis írott szöveg feldolgozásáról volt szó, így az írásbeliségnek a színpadi 
térben megjelenített szóbeliségre való átfordítása, vagyis az írás (líra, dráma) szóvá 
való transzformálása jellemezte -  e két tényező összefonódása adta meg e rituálé
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hatékonyságát. Ahogyan a szavalókórushoz igen közel álló munkásdalkórusról 
precízen megjegyezte Szalmás Piroska, a „modern »munkásdalkórusok« abban 
az időben nemcsak arra a célra alakultak fegyelmezett kis táborokba«, hogy a hall
gatóknak szórakozást nyújtsanak, hanem többek között azért, hogy az emberi 
hang ősi orkeszterén megszólaltassák és tudatosítsák a proletárság ösztönös, kol
lektív érzéseit. Tehát az ún. szocialista kórus nem kifejezetten »produkciót« adott 
elő, hanem a hallgatóság gondolatait idézte, szabatos, leszűrt művészi formában. 
Lerombolta a polgári művészet mesterséges válaszfalait az előadó és a hallgató kö
zött, és a szolidaritásnak adott kifejezést. Előadásain maga a közönség is aktív köz
reműködő lett, nemcsak passzív szemlélő, mint eddig. Ebben különbözött a proletár 
művészet a polgári művészettől”. (Szalmás Piroska, Hogyan kezdődött? =  Visszaem
lékezések a Szalmás-kórus megalakulásáról és történetéből, szerk. Tiszay Andor, Kóru
sok Országos Tanácsa, Budapest, é. n. [1980], 9—10.) Világos tehát, hogy a hagyo
mányos kulturális hierarchia (ti. a néző néz, az előadó pedig előad) lebontásának 
igénye a munkáskultúrán belül -  adott esetben az avantgárdhoz kapcsolható esz
tétikai elképzelésektől függetlenül is — megjelent, működött.

József Attila Tömeg című versének és Palasovszky Ödön Pí/«<i/mi-ciklusának 
értelmezései, az elsődleges kontextus aprólékos — de nem kizárólagos érvényű — 
helyreállítása, a könyv egyébként is magas színvonalát még tovább emelik, s a ta
nulmány legemlékezetesebb részeihez tartoznak. Szolláth kiemeli a József Attila- 
vers kórusszerűségét, hangszerelését, dinamikáját, ugyanakkor megjegyzi azt is, 
hogy „a vers többsoros, összetett képei [...] feltételezhetően nem voltak érthetőek 
a kóruselőadáson. Ezeknek a képeknek az észleléséhez, kibontásához, elidőző, fi
gyelmes olvasás szükségeltetik, vagy legalábbis értelmező, egyéni versmondás”. 
(212.) Ez a megközelítésmód már csak azért is szimpatikus, mert saját, az elsődle
ges kontextus melletti beállítódását nem az egyetlen lehetséges módszernek te
kinti. N em  állítja, hogy a kollektív előadásmód és befogadás jobb lenne, mint 
a polgári kultúra ún. intenzív, magányos olvasása, csak azt, hogy előbbi az eszté
tikum más rétegét, a közösségi tapasztalat etikai, politikai tartományának rituális— 
mimetikus megélését, vagyis — Mérei Ferenccel szólva — az utalás élménytöbbletét 
célozza meg s éri el.

Visszakanyarodva a kötet értelemszervező elvéhez, vagyis az aszketizmus esz
tétikájához, már csak az a kérdés, hogy Palasovszky Punaluája hogyan, mennyiben 
kapcsolható ehhez a kérdéskörhöz. A fentebb említett Krausz Kittyhez hason
lóan ugyanis, a Zrí- és a Punahta-ciklus ennek a lazán értelmezett szubkultúra jel
legű pesti avantgardista munkáskultúrának ugyancsak fontos vonatkozási pontja 
volt, szinte mindenkinél felbukkan. A dadaista elemekben nem szűkölködő Pu- 
nalua rendkívül hatásos volt, s nem elsősorban esztétikai-nyelvi megformáltsága 
miatt, mint inkább az Engelstől, illetve Morgantól átemelt és átlényegített Puna-
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Ina szó mágikus, kórusban való ismételgetése gyakorolt lenyűgöző hatást. Ebben 
pedig a szexualitásra, illetve a női nemi szervre tett, alig-alig rejtett utalás volt a 
döntő; ezért volt megbotránkoztató a cím, ezért nevezték dionüszoszian mámoros
nak kiejtését, s ezért háborodtak föl a maradiak. Szolláth Dávid olyképpen oldja fel az 
aszketizmus és a Punahiábzn utalásszerűén megjelenő, bár alig leplezett szexualitás 
hevítő ellentétét, hogy Palasovszky művét és színházát — Victor Turner nyomán
-  az avantgardista munkáskultúrához tartozó, de liminoid, válaszható rítus kate
góriájába utalja. Szemben az olyan liminális rítusok alapján működő közegekkel, 
mint például a 100% szavalókórusa, mely jóval zártabb volt Palasovszkyénál.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez a problematika újszerű értelmezése, s a kul
turális megkettőződés bevezetésével részben választ ad az aszketizmus—szexuális 
hedonizmus ellentétére, ám — meglátásunk szerint — megint csak visszaköszön 
a diskurzus és gyakorlat oppozíciója. A kulturális antropológiai fogalomkészlet a 
munkáskultúra területén belüli diskurzusokra való alkalmazása ugyanis azzal a ve
széllyel járhat, hogy túlontúl szabályozottnak, „négyszögletesnek” látjuk a szcé- 
na tagjait és teljesítményeit, s nem hagyunk teret benne az egyéni és kiscsoportos 
befolyásnak és döntésnek. Márpedig e körök apróbb körökre való szétesése meg
lehetősen jellegzetes volt a baloldali miliőben (a Munkából kiváló oppozíció, mely 
utóbb „istenesekre” és „pogányokra” válik szét; a Szalmás-kórusból kiváló Ván- 
dor-kórus stb.), mely a politikai, művészi, „életformatikus” nézeteltéréseket teszi 
plasztikussá. A szabályozottság és a szabálytalanság megértésében legalább ugyan
ilyen fontos szempont lehetne az illegális párttól és az eszmétől mint morális te- 
leológiától való távolság felmérése. Mint a bevezetőben említettük, ennek a mun- 
káskultúrának számos olyan kisebb-nagyobb közege, csoportja volt, mely dacára 
annak, hogy baloldali volt, nem szimpatizált a kommunistákkal. Fentebb ezért a 
lazán szerveződő szubkultúra fogalom mellett optáltunk, de talán még pontosabb 
lenne, ha pusztán hálózatnak fognánk fel e miliőt, mely a párthoz és az eszméhez 
való közelsége függvényében egyre szorosabbra van szőve, s aki ezen belül való
ban elkötelezte magát, annak valóban nagyon szigorú, sőt aszketikus szabályokat 
kellett betartania. A munkáskultúra nevű hálózat peremén azonban jóval szellő
sebbek voltak a viszonyok és normák, így történhetett meg Palasovszky átütő si
kere; Mérei Ferenc még az 1970-es években is elismerő hangon emlékezik meg 
róla, sőt tanulmányt is szentelt neki, melyet Szolláth hivatkozott is. S vegyük észre, 
hogy az 1920—1930-as évek munkáskultúrájából 1945 után sokan inkább a szo
ciáldemokratákhoz csatlakoztak, vagy velük szimpatizáltak (s nem a kommunis
tákkal), ami -  egyéb tényezőkön túl -  talán fontos tudásszociológiái adalékkal 
szolgálhat arra nézve, mennyire (nem) kötődtek e szcéna résztvevői a forradalmi 
teleológiához vagy a kommunista aszketizmushoz.

---------------------------------------------------- IC. H O R V Á T H  Z S O L T ------------------------------------------------------

446 I R O D A L O M T Ö R T É N E T  • 2011/3



S Z O L L Á T H  DÁVID: A K O M M U N I S T A  A S Z K E T IZ M U S  E SZ T É TIK Á JA

(A múltat végképp) Szolláth Dávid könyve bár nem klasszikus monográfia, de az 
aszketizmus esztétikájának fogalma mégis olyan központi értelemszervező erő
nek mutatkozik, hogy gyakorlatilag összefüggő munkának nevezhetjük művét. 
Mind a fülszöveg, mind a bevezető a szocialista irodalomtörténeti kánon, s benne 
a teljesítmények felejtéséből indulnak ki, újraolvasásuk azonban a legkevésbé sem 
apologetikus tónusú, sokkal inkább interdiszciplináris szemléletből kiinduló ér
telmező, megértő jellegű. Ügy véljük, s még inkább reméljük, hogy e kötet az el
következő évtizedekben meghatározza majd a korszak irodalmának kutatását, 
s elsősorban azért, mert ki tudott törni az elsődleges értelmezési körből: Luká
csot, Déryt és másokat nem a korszak ideológiai bikkfanyelve szerint, hanem kor
szerű irodalomantropológiai nyelven értelmezi, ugyanakkor megközelítése nem 
válik retroaktív erőszakká, mert a nyelv két szintjét szépen és mértéktartóan al
kalmazza. Ennek kulcsa, hogy a mára oly távolinak tűnő harmincas vagy ötvenes 
évek kultúrájának saját nyelvezetét, annak regisztereit is feltálja, ugyanakkor meg
figyelői nyelvvé, tárgynyelvvé teszi azzal, hogy a ma dívó társadalomtudományos 
fogalomkészletet rendel hozzá, mely a ma perspektívájából hozzáférhetővé teszi 
az akkori problémákat, beállítódásokat. Az étikus (etic) és az émikus (emic) szemszög 
ilyen harmonikus érvényesítése szavatolja azt, hogy Szolláth látásmódja egyszerre 
tud történeti maradni, s egyszerre szól a jelenhez. Ez a finom kettősség mintha 
ugyanazzal a lendülettel szeretné kibillenteni a prózafordulat utáni kánon maga
biztosságát, m int amivel intellektuális jóvátételt szeretne nyújtani olyan szemé
lyeknek és teljesítményeknek, akik/amelyek ideológiai és esztétikai okokból kívül 
kerültek a jelenleg regnáló kánonon. Ennek oka megítélésünk szerint az indulati 
elutasításon túl ma már egyre inkább az ignorancia. A „semmi idejében” felnőtt 
olvasóközönség túlnyomó többségének feltehetően nem sokat mond Galgóczi, 
Déry vagy Palasovszky neve, a munkáskultúra, hovatovább a szavalókórus fogal
ma; holott a maguk idejében „icipicit igazítottak a világon”. Szolláth Dávid kö
tete a kánon és az irodalomtörténeti módszertan, megközelítésmód újragondolá
sára tett nagy és komplex kísérlet, mely sok-sok részproblémát újszerűen és meg
győzően értelmez, ám mint minden nagy újítás, több problémát vet fel, mint 
amennyit megold; hitünk szerint minden úttörő könyv sajátossága, hogy: kérdés- 
feltevéseiben rejlik ereje. Sinkó Ervin, Lengyel József, Kahána Mózes, Justus Pál, 
Goldman György, Simon Jolán, Blattner Géza, Weishauss Aladár, Szalmás Piros
ka, az MTE vagy a TTE stb. neve ma is hiányzik a magyar kultúra térképéről.

Sohasem tudtunk olyan keveset a kommunizmusról, mint ma.

(Balassi, Budapest, 2011.)
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