
ARCKÉPEK A MAGYAR SZOCIALISTA IRODALOMBÓL

Szocialista irodalmon azoknak a mü
veknek az összességét értjük, amelyek 
a munkásosztály törekvéseit, hangját 
fejezik ki, s mivel a munkásosztály 
alapvető érdekeit objektíve a marxiz
mus tudatosítja, a szocialista irodalom 
a marxista eszmeiségű, a marxista ide
ológia hatására, annak talaján született 
művek összességének is tekinthető. Ez 
a 19. században született és a 20. szá
zadban felnövekedett és kiteljesedett, 
eszmeileg, művészileg egyre rangosabbá 
váló, internacionalista szemhatárú nagy 
irodalmi áramlat áthatotta és átalakí
totta az egész modern magyar iro
dalom arculatát.

A  század első évtizedének nagy prog
resszív hullámai megtörtek ugyan az 
ellenforradalmi kor kulturaellenessé
gén, de a mélyből újra és újra felszínre 
tört a haladó gondolat, sőt József Attila 
életművében világirodalmi szinten nyi
latkozott meg ez a művészet. Mellette 
és körülötte alkotói egyéniségek és 
áramlatok jelentkeztek, a felszabadu
lással elérkezett lehetőségek számára 
készítették elő a talajt. A  szocialista 
irodalom mindig is az emberarc szép

 ségének kimunkálásán fáradozott, de 
a küzdelem olyan viszonyok között 
folyt, amikor a harmónia gyakran csak 
a távlatokban élt. Ám ha sokan elné
multak is, ha némelyek életművét ká
rosan befolyásolta is az elnyomás, ha 
néha téveteg utakon jártak is, mégis 
valamennyien a nagy emberi és társa
dalmi felszabaduás felé törekedtek, s 
így váltak eleven részeivé legértéke
sebb hagyományainknak.

A magyar szocialista irodalom tör
ténetének feltárása nem napjainkban 
kezdődött meg, hiszen amióta a ma
gyar munkásosztály és eszméi az iro
dalomban hangot kapnak, írók, kritiku

sok, irodalomtörténészek igyekeztek 
egyúttal tudatosítani az irodalom prob
lémáit, felmérni útját. Azonban csak 
az utóbbi években, az 1957-et követő 
gazdasági, politikai és kulturális kon
szolidáció időszakában indult meg szer
vezetten, összefogottan szocialista iro
dalmunk hagyományai, szintézisének 
megteremtésére irányuló kutató és ér
tékelő munka, melynek szellemében, 
József Farkas, Király István, Pándi 
Pál, Szabolcsi Miklós és mások mun
kássága révén sorra láttak napvilágot 
monográfiák, tanulmány- és dokumen
tumgyűjtemények: Mindenki újakra ké
szül, Tanulmányok a magyar szocialista 
irodalom történetéből, Elsüllyedt iro
dalom?, Fiatal életek indulója, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. Ezek
hez sorolhatjuk az idei könyvhétre Illés 
László szerkesztésében megjelent Arc
képek a magyar szocialista irodalom
ból című tanulmánykötetet is, amely 
26 írói, költői portrén keresztül mint
egy folytonosságában mulatja be a ma
gyar szocialista irodalom történetét, 
hiszen — bár a tanulmányokban egyes 
írók élet- és művészi pályájának kü
lönböző módszerekkel és eltérő színvo
nalon felvázolt rajzát találjuk — a jel
zésekből, utalásokból mozaikszerűen 
összerakható az egész folyamat.

A  kötet bevezető, Ady és a szocializ
mus című tanulmányában Varga József 
a „népért síró, bús, bocskoros nemes” 
költő és az új eszme kapcsolatát elemzi 
és bebizonyítja, hogy Ady a „közeledő 
szocializmusban” a század nagy re
ménységét látta, „megérezte a proleta
riátusban rejlő, új világot, vajúdó erő
ket, megpróbálta érteni a történelmet 
a maga igazi bonyolultságában, buk
tatóit csakúgy figyelembe véve, mint 
előrelendítő tendenciáit. Olykor-olykor
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feltörő kétkedését legyőzve végül is 
amellett a világnézet mellett tett hitet, 
amelyben a legéletképesebb magot látta 
a jövőre.”

Az 1910-es évektől határozottabb je l
leget öltő magyar szocialista irodalom, 
ezen belül a széppróza úttörő jelentő
ségű megalapozói Révész Béla és Barta 
Lajos voltak. A  polgári irodalomban 
gyökerező, s a Nyugat állandó munka
társi gárdájához tartozó két eredeti te
hetségű író, szocialista eszmevilágú írá
sai jelentik a huszadik század eleji 
magyar forradalmi proletárirodalom 
legfontosabb hagyományait — olvashat
juk ki Kabos Ernő, illetve József Far
kas sok új adatot és összefüggést fe l
táró tanulmányából.

A  forradalmak tüzében edződött ma
gyar szocialista irodalom egyik ága 
1919 után a nemzetközi proletáriroda
lommal szoros kapcsolatban, emigráció 
ban tevékenykedett tovább. Az emig
rációs irodalom első állomása Bécs volt. 
A  Kassák képviselte ág akkor tért el 
a Petőfi—Ady vonalat képviselő kom
munista eszmeiségű csoporttól véglege
sen olyan útra, amely végeredményben 
a 40-es években a munkásosztályon k í
vülre, sajátos, kortalan modernizmus
hoz vezetett. 1923 után Csehszlovákia, 
Franciaország, Németország, Románia, 
majd 1926-tól a Szovjetúnió külön 
városai váltak a szervezetileg és ideo
lógiailag egyre inkább megerősödött 
emigrációs irodalom fő központjaivá. 
Ezt az irodalmat Barta Sándor, K om
ját Aladár, Karikás Frigyes, Balázs 
Béla, Gábor Andor, Hidas Antal. Ger
gely Sándor, Zalka Máté és Illés Béla 
művészete képviseli a legmagasabb 
szinten. Í rói, emberi portréjukat a kö
tetben Vászoly Erik, Szabó György, Tá
lasi István, Szabolcsi Miklós, Diószegi 
András, Garamvölgyi József és Imre 
Katalin rajzolta meg.

A  horthy-Magyarországon tevékeny
kedő szárny kétségkívül legkiemelke

dőbb képviselője, — amint ezt Szabolcsi 
Miklós írása is példázza — József Attila 
volt: „Az ő költészete mindmáig össze
foglalója mindazoknak a kezdeménye
zéseknek, értékeknek, amelyeket addig 
a magyar szocialista irodalom létre
hozott. De nemcsak lezáró és össze
foglaló — egyúttal mértékadó; a ma
gyar szocialista realista irodalomnak 
nemcsak megvalósítója, de új vonások
kal gazdagítója, továbbfejlesztője is: az 
ő költészete mintegy meghatározza, irá
nyítja máig a további fejlődést” . Sza
bolcsi Miklós színvonalas tanulmányá
ban e megállapításait konkrét elemzé
sekkel bizonyítja be.

E korszakban alkotott a „lázadó em
ber” Nagy Lajos, az antifasiszta lírikus 
Kis Ferenc, Lukács László és Radnóti 
Miklós, a szocialista irodalmi műhely 
kialakításában fontos szerepet játszó 
Bálint György és Révai József is. Ró
luk Illés László, Pomogáts Béla, Pándi 
Pál, Tolnai Gábor, Koczkás Sándor és 
Bodnár György tollából olvashatunk 
összefoglaló igényű tanulmányt.

A szocialista magyar irodalom Kör
képe nem lehet teljes a szomszédos or
szágokban kibontakozott haladó magyar 
nyelvű irodalom nélkül, amelynek 
egyik vezető orgánuma a kolozsvári 
Korunk volt. A  folyóirat neve 1929-től 
1940-ig összeforrott szerkesztőjének 
Gaál Gábornak nevével, akit E. Fehér 
Pál mutat be az olvasóknak. Salamon 
Ernőről Ferenczi László, Fábry Zoltán
ról pedig Varga József rajzolt kitűnő 
arcképet.

A  kötet befejező tanulmányai három 
jellegzetes, jóval a felszabadulás előtt 
indult, és napjainkban is kimagaslót 
alkotó egyéniség — Benjámin L ászló, 
Lengyel József és Darvas József — pá
lyaképét rajzolják meg. Az előbbiek
ről Diószegi András, az utóbbiról B. 
Nagy László írt.
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A  kitünően szerkesztett, irodalom
jegyzékkel ellátott, elegáns kivitelű ta
nulmánykötet felmérhetetlen segítséget 
nyújt a továbbiakban a magyar prole
tárirodalom történetének kutatásához, 
eseménytörténetének pontos regisztrá
lásához, és nem utolsó sorban néhány 
eszmei és esztétikai probléma tisztá
zásához. A  legnagyobb érdeme azon

ban mégis az, hogy bebizonyítja: a ma
gyar szocialista irodalom az európai 
forradalmi irodalom részeként segítette 
felnőni a szocialista világirodalmat, 
amely színvonalban és eszmeiségben 
egyaránt vezető irányzata a ma iro
dalmának. (Kossuth Könyvkiadó 1967.)

Semmilyen társadalom nem szaba
díthatja fel magát anélkül, hogy min
den egyes ember fel ne szabaduljon. 
Az egyén szabad, tudatos fejlődése a 
közösség, a társadalom fejlődésének 
feltétele. Szocialista világunkban az 
egyén cselekedetei egy olyan közös 
ügy szükségszerű mozzanatává lesznek, 
ahol a meghatározó célokat, azok je
lentőségét ,a tettek erkölcsi értékét 
nem lehet fel nem ismerni. S ha mé
gis vannak osztályok, rétegek, csopor
tok, melyek a legfontosabb kérdések
ben nem látnak világosan, nem értik 
helyzetüket, szerepüket, jelentőségüket 
a mában, akkor az első teendő ezen 
csoportok helyzetének átfogó megis
merése, elemzése, feltárása. Nem új 
dolog, ha megállapítjuk, hogy ebben a 
kortársi művészeteknek, de különösen 
az irodalomnak mindig is nagy sze
repe volt. Mocsár Gábor közelmúltban 
megjelent kötetei lassan egy ilyenfajta 
törekvést körvonalaznak, a falusi élet, 
az új viszonyok között sok kínnal bol
doguló parasztság problémáihoz kap
csolódva. Mocsár Fecskék és miatyánk

címmel megjelent új elbeszélésgyűjte
ményét szerves folytatásnak tekinthet
jük; a Nyitott tenyér, a Pirostövű nád 
című, jól ismert és sokat vitatott kö
tetekben felvetett kérdések továbbvi
tele, végigelemzése adja az elbeszélés
ciklus gondolati magvát. Mocsár kitű
nően ismeri ábrázolt világát, hiteles 
szavú elbeszélő. Vállalja a nehezet; 
igazat mondani a faluról, őszintén se
gíteni a kibontakozást. S mivel mindez 
nemcsak rendkívüli erőfeszítést kívánó 
művészi feladat, de politikai tett is, 
feltétlenül elismerő szót érdemel Mo
csár írói bátorsága. Nem igaz, hogy 
nálunk ma már nem kell bátornak 
lenni akármiféle igazság megírásához. 
Nagyon sok szimpatikus, becsületes tö
rekvésnek gátját szegi még a gyanak
vás, a dogmatikus szemléletből vissza
maradt differenciálatlan valóságlátás, 
értékrendszer.

Mocsár állja a vitát. Ezt igazolja a 
Fecskék és miatyánk című kötet va
lamennyi írása. A  címadó elbeszélés 
Holló Imréje izgatásról, lázításról be
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