
nyugtatóan tisztázza, hiszen hasonló fogalmak tematikus feldolgozása még nem vall hatásra, 
mint ahogy azonos versformát is lehet merőben ellentétes hangulat kifejezésére felhasználni. 

Összefoglalásul: Kassák és Babits költeménye egyaránt az alineáris versmodellt kép
viseli, megjelenése irodalmunkban líratörténetünk fordulópontját jelenti. Hasonló kettejük 
poétikai felfogásában a költői tér elvének alkalmazása, melyben a reverzibilis időszemlélet 
ismétlések, síkváltások útján érvényesül. De Babits költői tere a költő tudata: versmodelljének 
legfőbb formaalkotó komponense a képzettársítás, illetve disszociálás, valamint az analógiás 
gondolkodás. Kassák költői tere viszont a fiziológiai személyiség lenyomata, a „pszicho-fizi-
kai" jelenségek strukturális mása. Babits költői terét tudatjelenségeknek pszichés-intellektuális 
értelemben vett mozgása tölti meg, és szerves egyneműségét akár architektúrának is tekint
hetjük. De miként A Tett-rő\ olvashattuk, hogy „kilép a lélek atmoszférájából",17 Kassák 
versmodellje fizikai és empirikus viszonyultsága miatt intencionáltabb, mint Babitsé, s ahogy 
Gáspár Endre, majd Rónay György e versmodell szintetikus természetét joggal hangsúlyozta,18 

szintézis-versnek nevezhetjük. 
Rába György 

Az Együtt (1927-28) 

Az 1920-as évek második felének tömeges lapkísérletei közül egy Nagy Lajos szerkesztette 
rövid életű folyóiratot mutatunk be. Az Együtt mindenekelőtt eszmetörténeti szempontból 
figyelemreméltó: a bethleni konszolidáció, a viszonylagos liberalizálódás, a forradalmi hullám 
apálya, a szociáldemokrácia jobbratolódása, az illegális kommunista szervezkedés - nem 
hibátlan, de történelmileg az egyetlen járható irányba vezető—első jelentős kísérletei idején 
sajátos szocialista kezdeményezést jelent. Elhatárolódott az SZDP eszmei-politikai irányvonalá
tól csakúgy, mint a liberális, sőt radikális polgári humanista törekvésektől; ugyanakkor a 700% 
a forradalmi-szocialista irodalom bizonyos fokú zártságához, olykor merev követelményeihez 
képest egy szélesebb szerzőgárdát foglalkoztatott. 

Mai szemmel történetileg korainak, megalapozatlannak, a munkásmozgalom fejlődési 
logikájából eredően — következetlensége miatt — „anakronisztikusnak" tekinthetjük e 
szocialista tendenciájú „népfrontos" kezdeményezést. Történeti értéke a folyóiratot azonban a 
magyar szocialista irodalom körébe helyezi, mégha a forradalmi-szocialista törekvéseknél 
bizonytalanabb, kevésbé érett eredmény is; mégha egy olyan őskáoszt rögzít is, amely később 
elváló, szembekerülő irodalmi- politikai irányzatokra bomlik az Együtt munkatársainak sze
mélyében. 

Viszont vitatkoznunk kell egyúttal a Kézikönyv ellentmondásos állásfoglalásával, 
mely a „polgári ellenzék irodalmi csoportjai" között, számos antikommunista, szovjetellenes 
lap mellett tárgyalja az Egy üttet, ha el is ismerve, hogy folyóiratunk „gyakorlatilag minden 
vonatkozásban szocialista rokonszenvről tanúskodik".1 

Haladó baloldali fiatalok: Gereblyés László, Gergely Sándor, Gyomai Imre, Kálmán 
József, Nyigr Imre, Szirmai Rezső és mások szervezkedéséből született meg az Együtt, kihasz
nálva a sajtótörvény közismert kibúvóit. Céljuk az volt, hogy — egyik vezetőjük, a nemrég 
elhunyt Szirmai Rezső szavaival — végre igazi baloldali lapot teremtsenek Magyarországon, 
egy egységes munkáskultúrfront összekovácsolását szolgálják a Horthy-rezsimmel szemben. 
Nagy Lajost kérték fel főszerkesztőnek, kinek éppen ezekben az években volt a legszorosabb 
kapcsolata az illegális KMP-vel, irodalmi tevékenységének egyik legbátrabb, szocialista kor
szaka is ez időre esett. Számos illegális kommunista párttag dolgozott a lapban, de kisebb mér
tékben helyet kaptak a polgári radikalizmus képviselői is. Gazdasági nehézségek, rendőrségi 
zaklatás, a csoport egy részének a 700%-hoz való átállása okozta közvetlenül korai megszű
nését. 

1 (A politikai állásfoglalás) 
Az Együtt — „kultúrszemle" lévén — viszonylag keveset foglalkozott aktuális gazda

sági, politikai, társadalmi kérdésekkel. Mégis, legfontosabb megállapításaiból minden erősza-
kolás nélkül elemezhetünk ki egy szocialista jellegű, a forradalmi proletariátus osztályérdekei
ből tájékozódó és ítélkező politikai állásfoglalást. 

17 VAJDA IMRE: Világnézet. Id. KASSÁK LAJOS: A magyar avantgárdé három folyóirata. Helikon 
1964. 222. 18 GÁSPÁR Kassák esztétikáját vallja szintetikusnak (i. m. 8.), RÓSAY azt emeli ki, ezeknek a költemé
nyeknek új költői valósága autonóm világ. (I. m, 51.) 1 A magyar irodalom története. VI. köt. Szerk.: SZABOLCSI MIKLÓS. 206. 
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Közgazdasági tanulmányaiban a monopolkapitalizmus marxista kritikáját adja, s 
leleplezi a jobboldali szakszervezetek munkásáruló tevékenységét. Sándor Pál Lenin szellemé
ben ír az imperializmusról mint a kapitalizmus legfelsőbb fokáról.2 Sokat foglalkozik az Együtt 
ugyanakkor a munkáseszperantizmus, a fasizmus elleni harc és a „kollektivizmus" összefüggé
seivel is. 

A két világháború közötti munkásmozgalmak forradalmiságának egyik legdöntőbb 
kritériuma volt a Szovjetunióval kapcsolatos állásfoglalás. Az Együttnél nemcsak hogy hiány
zik a polgári lapok, az SZDP dühödt antibolsevizmusa, sőt kiáll a Szovjetunió mellett, lelkesen 
népszerűsíti művészetét, és rámutat az ellene készülő imperialista háború valóságos indítóokaira. 
Bár megfogalmazásai kétségtelenül óvatosabbak a 700%-éinál és a Szovjetunióról szóló elem
zéseinek konklúzióit is kevésbé aktualizálja Magyarország továbbfejlődésére, egyértelmű 
szimpátiája a világ első szocialista állama mint példakép iránt. Leplezetlen csodálattal írja, 
hogy „a mai orosz társadalom a világtörténet eddig legnagyobb társadalmi kísérletének 
cselekvő és szenvedő szereplője.3" 

2 (Az esztétikai állásfoglalás) 
Az Együtt „ars poeticá"-ja gondosan szintetizálható a 13 szám szinte minden alkotásá

ból. A programadás azonban nem olyan bátor, mint a folyóirat publicisztikai és szépirodalmi 
anyaga: e bevezető tanulmányban ellentmondásos állásfoglalásra bukkanhatunk* Marxista 
tézisek és elvont polgárias hangnem váltják egymást. A szerkesztők egyrészt vallják, hogy „az 
emberiség életének mai keresztmetszete: az osztályharc", elítélik a polgári írókat, s természetes
nek tartják, hogy az írók „az osztályharc viszonylatában álló két fél közül az egyiknek ked
veznek". A társadalmi igazság megvalósulásának a „kollektivizmust az ember társadalmi 
rendjében" tartják, a politikus irodalom mellett foglalnak állást, mégpedig azon politika mellett, 
amely a létminimumot is megszerezni képtelen munkásság igazát hirdeti. „Élet, politika, 
művészet — ez hármas egység," Ez alapelvük. 

Másik oldalról nézve általános humanista gondolatok váltják egymást: „igazat írni", 
„szabad gondolat", az író „az általános emberi" magaslatán álljon s tb . . . . Félretesznek ezért 
minden osztályelfogultságot, vagyis nem törekednek a hamis polgári beállítás proletárszem
pontú felcserélésére sem. E furcsa, következetlen feladatvállalás több tényezőre vezethető 
vissza: a viszonylag széles írótábor politikai nézeteltéréseire, taktikai okokra, a folyóirat 
kezdeti bátortalanságára, de talán leginkább az egységtörekvésnek e cikkben még helytelen, 
bár hatásosnak ígérkező, bizonyos demagógikus elemekkel vegyülő értelmezésére. 

Csak erre az egy megnyilatkozásra alapozva nem lenne indokolatlan az Együtt „langyos" 
polgári szemléletéről beszélni, de a folyóirat — az egészét nézve — jóval túllép e felemás elve
ken: már a második számban is a határozott elkötelezettség, az agitatív művészet hirdetése 
jellemzi elvi cikkeit. 

Az Együtt cikkei a legnagyobb lendülettel a kapitalista kultúra, a polgári művelődés 
ellen irányulnak: a nyugati esztétikai kultúrának nincs további útja — hangoztatják némi 
szektás indulattal; a kapitalista rend önző individualizmusa felbomlasztotta az európai érté
keket, ezért a l'art pour l'art-esztétikát „testvériesülő kollektívvel kell felcserélni".5 

Georg Grosz két cikkben is foglalkozik az osztályharcos művészet kérdéseivel,6 „nem 
lehet felülemelkedni embereken és pártokon" — írja, s megfogalmazza egyben a kor fő követel
ményét is: „A forradalmi művésznek fokozott propaganda a kötelessége . . . " 

Visszautasítja az Együtt az Upton Sinclairt ért támadást: a hivatalos kritika ugyanis nem 
ismeri el, mondván: „csak agitátor". De ha az is, akkor is igaziművész. „A művészet nem üveg
házi növény. A dob, a kürt is, a plakát, is művészet és néha a művészet sem több, mint dob, 
kürt, vagy plakát."7 

Nagy Lajos egy könyvkritikája is bátran kimondja: „a költészet ma mindenképpen 
aktív harc . . . ",8 Justus Pál pedig Kassákot bírálva ezt írja: nincs itt a l'art pour l'art ideje, 
„ma az állást-nem-foglalás is állásfoglalás". Harcvonalak húzódnak mindenütt, vagy velünk, 
vagy ellenünk, de választani kell. A művészet és politika összeolvadtak, a szocialista irodalom és 
front nem engedheti meg magának Kassák elvesztését; nem lehet légüres térben kísérletezni. 

a SÁNDOR PÁL: AZ olasz külpolitika válsága. E. II. évf. 7. sz. 15. 
* BRAUN SOMA: AZ orosz irodalom új arca. E. II. évf. 1. sz. 
* Az Együtt útja. E. I. évf. 1. sz. 1. 
8 KÁLMÁN JÓZSEF: Hazug kultúra. E, I. évf. 4. sz. 26. 
* GEORG GROSZ: Életrajz helyett. E. I. évf. 2. sz. Uő.: Paris: a művészetek hazája. E. I. évf. 6. sz. 
' Sós ENDRE: Upton Sinclair. E. И. évf. 2. sz. 37. 
• NAQT LAJOS: Kelen László: A nyírfák dalolnak. E. II. évf. 4. sz. 30. 
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„A harcot végfg kell küzdeni: az új művészet még nem győzött, nem is győzhetett, hiszen az új 
rend is messziről dereng még."9 

Az Együtt felismerte, hogy „szocialista művészet nemcsak szocialista társadalomban 
létezhet".10 Mivel pedig „ez a nemzedék már a szocializmusért küzd",11 az „új társadalomhoz új 
formát, az új embertípusnak új kultúrát kell adni.12" 

„Színházpolitikájuk" lényegében Piscator elveinek hazai alkalmazását jelenti. Közöl
nek híres tanulmányából is: „A forradalmi mozgalom lényege és ereje abban van, hogy a tör
ténelmi fejlődés vonalán és ezzel az igazi emberi haladásért harcol... Mi szocialisták vagyunk, 
ami azt jelenti, hogy a termelő eszközök társadalmasításában és egy osztály nélküli társadalmi 
berendezkedésben látjuk valamennyi emberi erő akadálytalan kibontakozásának belső fel
tételeit." Ebben a harcban segít a politikai színház, a politikai erővé vált művészet.13 Sándor 
Pál és Kálmán József külön írásokban is folytatják a piscatori elvek esztétikai, művészetpoli
tikai következményeinek konkretizálását: az agitáló, „népgyűlésező", politizáló proletárszín
házat szembeállítják az agonizáló, öngyilkosságot elkövető „tiszta" művészettel. Hasonló 
következtetéseket von le az Együtt hat filmesztétikai, filmkritikai tanulmánya. Nagy Lajos 
joggal vallja a Patyomkint példaképül; „a kollektív társadalomban ugrásszerű fejlődés vár a 
filmre"14 — ismétli a nagyszerű, a lenini gondolatot, s a következtetése: „én keresem a fil
men a tömeglakásokat". 

Az Együtt „esztétikája" tehát a szocialista művészetelmélet fejlődésének egy fontos 
stádiumát rögzíti, azt a „balos", proletkultos és rappista tévedésektől nem mentes, de előre
mutató, tendenciájában helyes szemléletet, amely majd a 30-as években logikusan vezet el a 
szocialista realizmus esztétikájának megfogalmazásához. 

3 (Irodalomkritika) 
Ahogy a folyóirat ars poeticájának elemzése során kiindulásként a burzsoá kultúra 

elítélését említettük, ezt tesszük ezúttal is, csupán konkretizálva a „hivatalos magyar iroda-
lom"-ra. Sós Endre tollából irányul egy éles bírálat a Magyar írók Egyesülete ellen.15 Ez az 
írói önsegélyező szövetség a kurzusirodalom fő bázisa — hangoztatja, majd utalva ez íróknak a 
közönséget ért megjegyzéseire, így ír: „a közönség nemcsak azért nem olvas magyar írókat, 
mert drágák a könyvek, hanem azért sem, mert rosszak . . . A polgári írók félnek a problémák
tól, és ez az irodalom már többénem az,aminek lennie kellene,... nem harcos. Utánakullo-
gója az életnek..." 

Hasonló hangvételű, de talán még nyíltabb Csorba Flóris cikke, amely már kifejezet
ten a szocialista irodalom oldaláról mondja lesújtó véleményét Körösi Andor, Andai Ernő, 
Forró Pál, Fodor László és Szomory Dezső stb. műveiről. Az igazi példaképek is bizonyítják az 
Együtt tájékozódását: Babel, Barbusse, Gergely Sándor, Gorkij, Jack London, Sinclair, Wells, 
Zola stb.16 

Külön ki kell emelni az Együtt forradalmi Ady-portréját, szembeállítva a hivatalos 
irodalomtörténet „hazátlan, destruktív- szocialista "-vádjaival. Nagyszerű pátosszal ír Révész 
Béla: „Ady é l . . . és mintha úgy érezném, kezdeni kell tovább, amit egyszer már kezdtünk." 
Szinte aktualizálja és felhívásként idézi a költő szavait: „hiszem és vallom, hogy a forradalmi 
megújulás kikerülhetetlen."17 

Nem elemezhetjük részletesebben az Együtt kritikai cikkeit, de annyit leszögezhetünk, 
hogy a konzervatív és a polgári ellenzéki (Nyugat) irodalomszemlélettel szemben egy szo
cialista mércéjű értékrendszer felállítására tett kísérletet, ha eredményei el is maradnak a 
100 % nagyszerű, mélyebb, Révai József-i, Lukács György-i elemzéseitől. 

(Az E?yii tt szépirodalmi anyaga) 
A 700%-énál jóval gazdagabb és színesebb szépirodalmi rovat folyóiratunkat értékesebbé 

teszi annál, hogy „csupán" eszmetörténeti kuriózumként, fejlődési lépcsőfokként tartsuk szá
mon. S ez mindenekelőtt Nagy Lajos impozáns szerkesztői módszereinek és írói tehetségének 
köszönhető. Tudatosan elkötelezett művészettel töltötte meg az Együtt hasábjait, elsősorban 
nem a kor „klasszikusait1', hanem a munkásirodalom kiemelkedő alakjait juttatva szóhoz. 

» JtrsTtrs PÁL: Kassák Lajos árnyékában." E. II . évf. 6. sz. 35. 
10 JUSTUS PÁL: Elöljáró beszéd a Toiler drámához, E. II . évf. 3. sz. 13. 
" S Á N D O R PÁL: A dolgozó Ifjúság vallási gondolatvilága. E. I I . évf. 5. sz. 19. 
" J U S T U S P Á L : Egységes munkáskultúrfrontot E. I I . évf. 4. sz. 13. 
13 Piscator: A politikai színház. E. I I . évf. 4. sz. 13. 
11 NAGY LAJOS: Iskolás elmélkedés a filmről. E. I. évf. 1. sz. 2 2 - 2 6 . 
" S ó s E N D R E : Magyar írók Egyesülete. E. I I . évf. 6. sz. 7. 
" CSORBA FLÓRIS: Kritika. E, I. évf. 4. sz. 32. 
" R É V É S Z BÉLA: 20 év múltán. E. I. évf. 1. sz. 1 0 - 1 1 . 
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Két fő tendencia bontakozik ki a versekben, novellákban, regényrészletekben. Egyrészt 
a kapitalista hétköznapok embertelensége, az elidegenedett és manipulált egyén elbizony
talanodása, a kisemberek, a kispolgárság vergődésének tragikomikuma kap maradandó 
művészi megformálást, megdöbbentő erejű társadalombírálattal átitatva. Másrészt a munkás 
alakját, az általános pesszimizmusból való kiemelkedését ragadják meg az Együtt írói; e vonu
latban tehát a proletariátus elsősorban témaként, naturalisztikusan leírt munkássorsok és 
programos ódái felhívások formájában jelentkezik. E ,,munkásirodaIom"-nak van egy 
forradalmibb, tudatosabb és egy misztikusabb, elvontabb változata is, ez utóbbit főleg 
Szirmai Rezső verseiben lelhetjük fel. 

Esztétikailag, eszmeileg igen egyenetlen ez az irodalom, sem a kor, sem a folyóirat 
műfaja, sem a nagy szintézisteremtő lírikus hiánya nem tette lehetővé, hogy egy egységes 
szocialista-realista művészet bontakozzék ki. 

A kor leghaladóbb irodalmát igyekezett mégis olvasóinak közvetíteni a folyóirat, szá
mos írást illegális úton, emigráns kommunista művészektől kapott, s nem véletlen, hogy a 
pályája első szakaszaiban járó József Attila több versét itt helyezte el (József Attila, Nemzett 
József Áron). 

Ha elméletileg bírálják a haladó társadalmi tartalmat egyre jobban kilúgozó, öncélú 
modernizmusba hajló avantgárdé irányzatokat, irodalmi „gyakorlatukban" az -izmusok kor
szerű, haladó mondanivaló felé való továbbfejlesztésére mutatnak fel nem egy maradandó 
példát. 

A prózai műveknek kb. a fele, az értékesebb része a hagyományos elbeszélési keretek 
felbomlását jelzi. Ezek a modern „életképek" feltűnő filmszerűségükkel, meghökkentő jel
zőikkel és megszemélyesítéseikkel, kétségtelen líraizálódással hívják fel magukra a figyelmet. 
Expresszionista prózának nevezhető ez, melyben nem a cselekményen, a jellemeken, hanem az 
érzelmek, indulatok és hangulatok lírai dokumentumszerű kitárulásán van a hangsúly. E pró
zának legsikerültebb darabjai Nagy Lajos remekbe szabott írásai, amelyek keserű szatírájuk
kal és öngúnyukkal szinte megdöbbentették olvasójukat. Nem ok nélkül lett A lecke a munkás-
kultúrestek hosszú ideig állandó szavalóprogramja.18 

A gazdag prózai anyagnak nemhogy elemzését, de felsorolását is mellőzve, csupán a leg
jelentősebb művekre hívjuk fel a figyelmet. Nagy Lajosnak már említett írásán kívül figye
lemreméltó alkotása az Együttben a Jeremiáda, a Jó ember és az ő kliensei, a Példázat vagy az 
író, a polgár, az autó, két proletár és a kutya. Az Egy ember megy az utcán című novella egy 
részlete a Nagy Lajos-i atmoszférateremtés és szatirizáló politizálás kiváló példája: 

„Ja, a viszonyok általában nem olyan rózsásak, hogy mindenki megéljen, a viszonyok 
csupán annyira rózsásak, hogy az embereknek csupán egy része, hál' Istennek nagyobb része 
éljen meg a kisebb rész éhhalás árán, ez a bé- lista . . . " , 9 

Barta Lajosnak nálunk a felszabadulás után Gyár címmel megjelent Sötét иjfából az 
Együtt már az 1928-as első pozsonyi kiadást megelőzve részletet közöl, és ugyancsak az ő 
tollából olvashatjuk a megdöbbentő erejű Az апуа-gép című novellát. 

A lírát döntően a szabad- és prózavers jellemzi. Itt is uralkodnak a meghökkentő képek, 
a „nyájas polgár" ízlését megborzongtató stíluseszközök. Azonban a lírai termés mind a mon
danivaló, mind az esztétikai megvalósítás terén elmarad a prózától. 

A legtöbb költemény (nagyrészt Szirmai Rezső tollából valók) ekkor már anakronisz
tikus, bibliai szimbolikába burkolt munkásvers. Ez a munkáslíra közvetlen kapcsolatot tart
hatott a századelő korai szocialista költészetével (Csizmadia Sándor, Farkas Antal, Gyagyovszky 
Emil, -Benjámin Ferenc, Peterdi Andor stb.): bármennyire jelentős volt is a proletariátus 
élményeinek irodalmi kifejezése, a művészi megfogalmazás kapcsán nem olvasztotta magába a 
forradalmi demokratikus irodalom művészi eredményeit (Ady), s így bizonyos értelemben 
kiszakadt a magyar forradalmi líra vonulatából. A forradalmi-szocialista irodalom áramába az. 
átvezetést nem ez a líra, hanem Ady, a József Attilán keresztül érvényesülő kassáki aktiviz
mus, valamint az első kommunista költő, Komját Aladár művészete hajtotta végre. 

Az Együtt lírájának egy része, ha meg is énekli a munkásság nyomorát és vágyait, kis
polgári széntimentalizmusba fullad. Ma is élő versek születtek, viszont a tartalom és forma 
korszerű egységének megvalósításakor, pl. Bálint György, Barta Sándor és József Attila 
tollából. 

Az 1925-től a Szovjetunióban élő Barta Sándor Munkáshalál című prózaverse a legszebb 
valamennyi az Együttben megjelent proletárvers közül, a munkásszolidaritás és a remélt 
szocializmus megkapó ihletése:20 

A proletár „egyénisége: éppen az ő felismerhetetlen testvérisége az ezerrel". 

" K A R D O S P A L : Nagy Lajos. Bp. 1958. 1 5 9 - 1 6 7 . 
" NAGY LAJOS: Egy ember megy az utcán. E. I. évf. 5, sz. 1. . 
! 0 BARTA SÁNDOR: Munkáshalál. E. I. évf. 2. sz. 15. 
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„Egyszerű jeltelen az élete, egyszerű jeltelen a sírja, és mégis benne él a legszebben hitünk és az 
eljövendő világ, melyért máglyára hordjuk szívünk és eszünk legjavát." 

Itt valóban annak vagyunk tanúi, amint a proletariátus felemelkedik abból a szerepé
ből, hogy csupán témája legyen a szocialista költészetnek: a munkásság osztályharca itt már 
szervesen és lírailag átélten összekapcsolódik az egész magyar fejlődéssel. Szakasits Árpád 
Tavaszi mámor című verse pedig a járhatóbb utat illusztrálja a „Népszava-líra" területén, 
szemben a Szirmai-féle típussal: korszerű gondolatiságú aktuális kérdéseket képes felvetni, 
még ha „csak" hagyományos formában is, de már letagadhatatlanul átitatódva a század első 
évtizede művészi forradalmának eredményeitől. Az idézet utolsó sorai az Együtt egész egység
front-törekvésének lírai megfogalmazása:21 

„Hol a kiút? Hol a szabadulás?! 
Üj Bábel tornyai futnak a felhők közé, 
És mindenki másképpen prédikálja a szabadulást. 
Az egyik azt mondja: döntsük porba a tornyokat, 
A másik azt mondja: várjuk a szabadítót, 
A harmadik azt mondja: olvassuk ki sorsunkat a csillagokból ! 

Ide kell a karikás ostor, hogy együvé terelje a nyájat, 
Ez a szabadulás kapuja, 
Ez a forradalom, -
Ez a megváltás. 
Együvé dagasztani a völgyek teknőjében 
A völgyek népét." 

Az említetteken kívül írásával szerepel még az Együtthm Berda József, Fenyő László, Gereb
lyés László, Illyés Gyula, Rubin László, Szabó Lőrinc. 

A világirodalmat olyan nevek képviselik, mint Babel, Becher, Gladkov, Gorkij, Nyeverov, 
John dos Passos, Ludwig Rubiner, Sinclair, Szerafimovics, Verhaeren és Werfel stb . . . A kö
zölt művek nagy része elé tájékoztató-értékelő bevezetőt írtak az Együtt szerkesztői, így pl. 
Gorkijjal kapcsolatban fejtette ki Sándor Pál a munkás-paraszt szövetségről, hogy ez ,,a jövő 
társadalmának legmaradandóbb alapköve".22 Ernst Toller két drámarészlete és Tiän Han 
forradalmi színművének első felvonása érdemel még figyelmet. Az Együtt a proletár interna
cionalizmus hangján kommentálja a kínai drámát. Jelentőségét méltatva kiemeli: „A kínai 
színház visszanyerte az igazi ősi színház értelmét, a gyenge és önmagával bíbelődő egyesek 
bukása után a közösség diadalával és a diadal egyéni könnyeket felszárító vagy elfeledtető 
igaz szent mámorával." 

Igen jellemző az Együtt törekvéseire és lehetőségeire e cikk befejezése: „Ebből a drámá
ból mutatjuk be az első jelenetet, amely talán leginkább elbírja a magyar nyomdafestéket."23 

5 (Az Együtt két „ laptársa") 
Folyóiratunk árnyaltabb „helymeghatározása" érdekében szólnunk kell egy-egy hozzá 

képest „jobbra", illetve „balra" orientálódó lapról, nem olyan értelemben természetesen, 
mintha az Együtt képviselné az akkor egyedül üdvözítő, elvileg-történelmileg abszolút helyes 
irányvonalat. 

A láthatár című, Rubin László szerkesztette orgánum a tipikus radikális polgári lapok 
közé tartozott. „A marxizmus megbukott, de él a szocializmus" címmel terjedelmes indítványt 
bocsátott közre a polgári humanizmus álszocialista, revizionista, antibolsevista tételeivel fel
fegyverkezve. A lap bele is bukott ebbe a tervezetbe, és fuzionált az Együtt-tel. Ez elvben 
maga után vonhatta volna az Együtt jobbratolódását, de ellenkezőleg történt. Folyóiratunk 
inkább lemondott a polgári lap jelentős anyagi előnyöket biztosító tekintélyes előfizetői gár
dájáról,24 mint hogy engedjen elveiből, sőt valamelyest erősödött is a hangja, egyre nyíltabban 
kifejtve elképzeléseit a ,,kollektivÍzmus"-róI. Egy polgári lappal történt fúzió tehát így semmi 
mást nem eredményezett, mint hogy Rubin László az Együttben jelentette meg néhány közép
szerű írását. 

Utalnunk kell a 100% és az Együtt viszonyára is. Tamás Aladár már a 100% első számá
ban kispolgári karakterűnek nyilvánította Nagy Lajos folyóiratát, mondván: annak lényege 

"SZAKASITS ABPAD: Tavaszi mámor. E. I. évf. 1. sz. 21. 
" SÁNDOR P A I : Gorkij hazamegy... E. II. évf. 3. sz. 16. 
"SANDOB PÁL (bevezetője) E. II. évf. 5. sz. 1. 
11 SZJKMAX REZSŐ szóbeli közlése. 

474 



nem más, mint „a valóságos ellentétek limonades elkívánása a valóságból".25 Az Együtt nem 
válaszolt erre az igazságtalan ítéletre. Csak felbomlása idején, utolsó számában — a kommunis
ták, Nagy Lajos és Szirmai Rezső kiválása után26 — jelent meg az Együttben egy valóban 
durva s legalább ennyire megalapozatlan kirohanás a 100 % ellen Tamás István tollából: rabu-
lisztikus materializmussal, demagóg csűréscsavarással vádolva testvérlapját.27Bár erre „ment
ség nincs", mégsem jellemzi az egyetlen cikk miatt az Együtt26 másfél éves egészét antimarxista 
hangvétel, táglelkű, iránytalanságés elnézés mindenféle polgári világfelfogással szemben, mint 
ahogy ezt a 700 % válaszként nem kevésbé durván állítja.29 

Ennek az éles hangon megfogalmazott vitának a mélyén ott húzódnak a korabeli ma
gyar munkásmozgalom ellentmondásai, a 700% irodalompolitikai gyengeségei csakúgy, mint az 
Együtt szövetségkeresésének megalapozatlansága; az ideológiai frontok, a politikai taktika és 
stratégia kérdéseinek letisztulatlansága — ahogy erre Szabolcsi Miklós is utal a 700% kap
csán.30 

6 (Az Együtt summája) 

Az Együtt célkitűzése egységes munkáskultúrfront volt egy új művelődés érdekében, 
mivel a korabeli kultúra és művészet világában hamis értékek forognak. A kultúra osztály-
jellegű propagandaeszköz, s mint ilyen, a munkásságnak is élnie kell vele — írják. Különös 
jelentőséget tulajdonít ennek az Együtt abban az időben, amikor az osztályharc a hatalmi 
viszonyok súlya alatt a közvetlen politikai területről a kulturálisra tevődött át. E nehéz 
viszonyok között elengedhetetlen, hogy egyesüljön a frakciókra szakadt munkásosztály, s 
legalább a művelődés terén szolgálja egységesen a közös célt, ha pártpolitikai- taktikai nézet
eltérések továbbra ís maradnak közöttük. A végső cél azonban a kulturális egységről áttérve a 
politikai egység megteremtése. Ezek az Együtt Iegmagvasabb aktuálpolitikai gondolatai. 

Folyóiratunk megkísérelte a munkáskultúra főbb irányzatait felvázolni és értékelni:31 

1. Nem tesznek különbséget polgári- és munkáskultúra között, a munkás kiművelésére 
szerintük megfelelő a polgári kultúra, sőt annak is a legalja. E csoportnál mindenféle világnézeti 
kritika hiányzik, törekvésük tehát ellentétes a szocialista világszemlélettel. Ezért az Együtt 
nyílt harcot indít ez irányzat ellen. 

2. E csoport lényegét az Együtt a proletkultban látja: ők elvetik a forma- és stílusprob
lémákat, kizárólagos céljuk: a legkönnyebben érthető és terjeszthető formában a propagandára 
legalkalmasabb tartalom szuggesztív kifejezése. 

3. Azok a modern irányzatok tartoznak e csoportba, amelyek eljutottak a felismerésig: 
az új művészet valóban hatékony kiterjesztése a tömegekre csak egy megváltozott társadalmi 
rendben lehetséges—és ezért a forradalmi munkáspárt politikai programját szolgálják (Például: 
Majakovszkij, Barta Sándor stb.). 

Az Együtt mindkét utóbbit elfogadja, csupán fájlalja, hogy az ezek és más forradalmi 
írócsoportok közötti, jórészt személyi okokból eredő ellenségeskedés nagy kárt tesz a közös 
ügynek. Éppen ezért hangoztatják: „nem uniformizálás a cél, hanem egység". Itt derül ki 
legvilágosabban, hogy tévesen látta a 700% az Együtt alaphangjaként az „elvtelen egységet". 
Folyóiratunk hitvallását semmi sem fejezi ki jobban, mint a következő sorok: a feladat „az 
osztályharcot letagadó polgári művészet és tudomány helyett a kultúrát szabad és felszabadító 
szerepébe beállítani; becsületes meg-nem-hamisított képét adni korunknak, és elmondani az 
adott politikai viszonyok között el-nem-mondhatót is". A kultúra, a művészet feladata, 
hogy ne csak passzív regisztrálója, hanem harcosa és felszabadítója is legyen korának. 

Mindezek alapján — úgy érezzük — jogosan szállhatunk vitába az Együtt eddigi érté
keléseivel. 

Kardos Pál, Nagy Lajos című monográfiájában így ír: „az ilyenfajta, gyakran fel
bukkanó, de hamar elmerülő folyóirat-vállalkozások közül az Együtt — sajnos — nem tarto
zott a legkomolyabbak közé. Erkölcsi tőkéje jóformán csak Nagy Lajos neve volt, más jelen
tősebb író, ha adott is kéziratot, nem csatlakozott szorosabban a laphoz... "32 

A már idézett új magyar irodalomtörténeti kézikönyvből: „Az Együtt summája az, 
hogy igen tehetséges fiatalok radikális baloldali hangját hallatta megjelenésének rövid idő-
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szakában. A pártosságtól való elvi elzárkózás, ilyén értelmű intellektuális arisztokratizmusa 
azonban megakadályozta abban, hogy a tömegekkel gyümölcsöző kapcsolatot teremtsen." 

Az Együtt nem tudta megoldani vállalt egységesítő feladatát, s ebben a fő ok nem a folyó
irat szubjektív tévedése, hanem a történelem és a munkásosztály objektív „felkészületlensége" 
volt. Ugyanakkor nem is ismerte fel elég világosan a munkásmozgalmon belüli politikai 
frontokat, ezekben nagyrészt (valójában csak alárendelten volt így) személyi ellentéteket, 
torzsalkodást, frakcióharcot látott. 

Szocialista tendenciájához azonban — úgy véljük — nem férhet kétség, s mint érdekes 
előfutárj át a későbbi népfrontos törekvéseknek, mint megjelenésekor (1927 május) a magyar 
munkásmozgalom legbaloldalibb törekvéseinek megszólaltatóját (a 700% számára is egyengetve 
az utat), sajátos hely illeti meg a magyar szocialista irodalom történetében. Ilyen értelemben 
mutat bizonyos hasonlóságot a Dienes László szerkesztette, 1926-ban indult Korunkkal, amely 
szintén a marxista-kommunista irány erősödése felé haladt a kezdeti bizonytalan tapogatózás
ból. Nem véletlenül nevezte az Együtt e testvérfolyóiratát, a későbbi legjelentősebb magyar 
kommunista lapot „a legkülönb magyar folyóiraf'-nak. 

Az Együtt gárdája a lap megszűnését követő években jelentősen polarizálódott az ille
gális KMP tagságától a szociáldemokrácia áruló jobboldaláig, a marxista filozófustól és a szin
tézisteremtő klasszikus proletárköltőtől a-kispolgári elértéktelenedésig. Az Együtt másfél éves 
szakaszát tekintve azonban Pándi Pál gondolatát tekintjük helyénvalónak: „Figyelembe 
véve az ellenforradalmi korszak hatalmi, rendőri, cenzurális viszonyait, meg kell látnunk a 
pozitív tendenciákat, a szocializmust támogató erőfeszítéseket olyan írók pályáján is, akiknek 
politikai pályaképe egyenetlenségeket is mutat, akiknek kapcsolata a forradalmi munkásmoz
galommal nem párttagságszerű, hanem szimpatizáns jellegű volt, akik esetleg csak életüknek 
egy szakaszában állottak közelebbi érintkezésben a mozgalommal."33 

Agárdi Péter 
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