
Látjátok, annyi szenvedés után most 
pihen e hűvös, barna test. 
Csak csont és bőr és fájdalom. 
S akár a megtépett, kidőlt fatörzs 
évgyűrűit mutatja, 
bevallja ő is gyötrött éveit. 

Melczer Tibor 
• 

A proletárirodalom esztétikája és a társadalmi valóság 

Negyven esztendeje, hogy Harkovban, Szovjet-Ukrajna akkori fővárosában négy konti
nens huszonkét országából 81 proletáriró gyűlt egybe. A tanácskozás a forradalmi írók második 
nemzetközi konferenciája néven vonult be az irodalomtörténetbe. A róla szóló irodalom arány
lag nem gazdag. Pedig a tanácskozás jelentősége megérdemelné a tüzetesebb elemzést. Már a 
jelenlevők érezték, hogy mozgalmuk fordulópontjához érkeztek. Az emigráns magyar író, 
Zalka Máté (aki hét évvel később Lukács tábornok néven a huescai fronton esett el Spanyol
országban), ki is mondotta ezt a benyomását a záróülésen. Annak a reményének adott kifeje
zést, hogy az első moszkvai nemzetközi tanácskozás (1927) óta megerősödött mozgalom új 
fellendülés előtt áll, a proletárirodalom megszerzi a hegemóniát az irodalmi szféra egészében. 

Alig másfél évvel később azonban megjelent a SzK(b)P KB határozata, amely 1932. április 
23-án feloszlatta a proletárírói és művészeti szervezeteket, köztük a RAPP-ot, amely a Har
kovban konstituált Forradalmi írók Nemzetközi Szövetsége legerősebb bázisa volt. Már 
egy évvel korábban, 1931 folyamán több elvi jelentőségű cikk jelent meg a Pravdában, s a 
Párt más lapjaiban. Ezek az érdemek elismerése mellett fokozott figyelmet fordítottak a szer
vezet irányvonalában mutatkozó hibákra, tévedésekre. A RAPP feloszlatását a proletár
irodalom ellenfelei saját nézeteik igazolásának vélték. A RAPP volt vezetői közül viszont sokan 
görcsösen ragaszkodtak korábbi nézeteikhez, azt hitték, hogy a megalakuló egységes szovjet 
írószövetségen belül kezükben marad az eszmei irányítás. E két szélsőség között a párt iro
dalompolitikája győzött, a múlt hibáinak leküzdésével egy új, magasabb fázishoz jutott el a 
szocialista irodalom. 

A proletárírói szervezeteket feloszlató határozat tapintatos fogalmazásban azzal indokolta 
a némileg mégis váratlan döntést, hogy a proletárirodalom káderei már kinevelődtek, és a 
szervezeti keretek már túl szűkek és akadályozzák a művészi alkotás komoly lendületét. 
Valóban, a szovjet társadalom az első ötéves terv után volt már, lényegében végrehajtották a 
mezőgazdaság szocializálását. A társadalomban korábban megvolt osztályellentétek elosztó
ban voltak, új történelmi szakasz kezdődött. Ennek horizontjáról széttekintve partikulárisnak, 
meghaladottnak tetszett a proletárirodalom kategóriája. 

A harkovi konferencia elvi-elméleti irányvonalának optimizmusa, a megfogalmazások 
céltudatossága azonban még semmit sem engedett sejteni a hamarosan bekövetkező éles 
fordulatról. Sőt, a következő évben dobják még be a köztudatba a „szövetséges vagy ellenség" 
extrém jelszavát. Ügy tetszik, hogy a társadalom-átalakító politikai programtól eltérve az 
irodalmi front stratégiája az első proletárirodalmi szervezetek létrejöttétől, a húszas évek ele
jétől kezdve bizonyos öntörvényűséget vett fel. Látszólagos következetessége nem annyira az 
elvhüség bizonyítéka, mint inkább a változásra való képtelenségé, a megmerevedésé és ebből 
következően az elszigetelődésé. Ebből a szempontból a harkovi konferencia elméleti telje
sítménye egy sokban téves irodalompolitikai koncepció utolsó nagy erőfeszítését jelenti, sokkal 
inkább egy korszak végét képviseli és nem a kezdetét, mint a résztvevők hitték. (A konferencia 
napirendjén szerepeltek pozitív politikai kérdések is: küzdelem az imperialista háborús elő
készületek ellen, az irodalom szerepe a Szovjetunió eredményeinek megismertetésében stb. 
Rövid tanulmányunkban azonban csak az irodalompolitikai problémákkal foglalkozunk.) 

A probléma kulcsa a proletárkultúra, közelebbről a proletárirodalom mivoltának értelme
zésében rejlik. Túlságosan egyszerű lenne, ha úgy fognók fel a dolgot: csupán terminológiai 
kérdésről van szó, azaz a szocialista irodalmat nevezték egy időszakban proletárirodalomnak. 
Ez az igazságnak csak az egyik fele. Már az októberi forradalom előtt beszélhetünk Oroszor
szágban s másutt is proletárköltészetről például. A munkásosztály ideológiájával átitatott 
irodalom, művészet megnevezésére mégis lényegében az októberi forradalomtól 1932-ig terjedő 
időszakban használják a proletárirodalom, proletárművészet kifejezést. A szóhasználat eléggé 
általános, csupán a németországi változatban találkozunk a proletár-forradalmi elnevezéssel. 
A húszas évek végén — a harkovi konferencián is — váltakozva proletárirodalomról, forra
dalmi irodalomról, proletár- és forradalmi irodalomról szólnak. A „szocialista" jelzőt nagyon 
valószínűen azért nem használták, mert a politikai terminológiában ebben az időben a „szoci-
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alista" egyenlő volt a szociáldemokratával, azaz a húszas évek végétől a „szociálfasisztával". 
A „proletárforradalmi" terminus (mint például a későbbi magyar szakirodalomban a „forra
dalmi-szocialista" elnevezés), az éles politikai megkülönböztetést szolgálta. A „szocialista 
irodalom" fogalma csak az 1932—34-es fordulat után, a szocialista realizmus meghonosodásá
val nyert polgárjogot. 

A „proletárirodalom" elnevezés ugyanakkor — végig a húszas éveken — egy állandó esz
mei harcban támadott és védelmezett fogalom volt, s e küzdelem kisugárzása messze túlhaladt a 
művészeti szférán. A nézeteltérések lényegében a proletkult értelmezésében gyökereztek. A 
húszas évek elején virágjában volt proletkult mozgalom kissé szégyellni való hagyománynak 
tetszik manapság. Néhol a szakirodalom nem is számol ezzel a korszakkal. A „hiteles" proletár
irodalom kezdetét az anarchista korszaktól gondosan elválasztják. Pedig ez a késői elhatárolás 
nem óvja meg a vállalt Örökséget a sokára kinőtt gyermekbetegség jegyeitől. Ugyanakkor a 
proletkult mozgalomban olyan egészséges törekvések is jelen voltak, amelyek mutatis mutandis 
ma is feltalálhatók nem egy szocialista ország művelődési politikájában. Lunacsarszkij nem 
valamely tévedés áldozata volt, amikor védelmébe vette a proletkultot, a pozitív tendenciákat 
ápolta. Lenin nem a „proletárkultúra, mint olyan" ellenfeleként lépett fel emlékezetes írásaiban, 
hanem a szervezet elfajulása ellen, amelyben a szovjethatalomtól függetlenült képződményt 
fedezhette fel. 

A negatív, káros vonások kifejlődésének egyik oka a politikai és az irodalmi terminológia 
szívós összevegyítéséből származott, amint erre még visszatérünk. A pozitív, egészséges törek
vések lényege az egykori proletariátus, a forradalomban győztes munkásosztály kultúrájának 
kifejlesztése, kiteljesítése volt. A hatalom megszerzésének módja élénken cáfolta egy egész 
történelmi korszak szociáldemokrata elméletét. Bebizonyosodott, hogy a politikai hatalom 
megszerzése nem az eredményes művelődési folyamat végén automatikusan bekövetkező 
esemény. Ellenkezőleg, a politikai hatalom megszerzése nyitja meg az utat a korábban a mű
veltségtől is elzárt, kizsákmányolt osztály kulturális felemelkedéséhez. De vajon a megnyílt 
tér, a szabaddá vált lehetőségek milyen típusú kultúra kibomlását teszik lehetővé? E kérdés 
megválaszolása nagyon is bonyolultnak látszott. A helyzetet még komplikálta a húszas évek
ben az a tény, hogy Európa nyugati térfelén nem sikerült tartósan megragadnia a hatalmat a 
proletariátusnak, az osztályellentétek tehát továbbra is igen élesen körvonalazódtak, s ez a 
szituáció erőteljesen befolyásolta a kulturális szféra alakulását. 

Azoknak, akik a hatalomért folyó osztályharcban a proletariátus kultúrájáért is küzdöttek, 
azaz e küzdelmet reményteljesnek tartották, szembe kellett nézniök a kétkedés, a tagadás 
teoretikusaival. Manapság az egyszerűség kedvéért csupán Trockijt szoktuk felemlíteni, mint 
olyan személyiséget, aki lehetetlennek tartotta a proletárirodalom megteremtését. A proletár
művészetet tagadó elmélet azonban jóval régebbi. Vandervelde írásaiban éppúgy jelen van, 
mint Franz Mehringnél, a német baloldali szociáldemokrata teoretikusnál. A polgári kultúra 
bomlását szemlélve Mehring úgy látta, hogy a polgárság már nem tud, a proletariátus pedig 
még nem tud nagy művészetet létrehozni. Annál inkább nem, mivel az osztályharc lefoglalja a 
proletariátus erőit, a kultúrához szükséges anyagi eszközökkel sem rendelkezik. Clara Zetkin 
hasonlóképpen, még a húszas években is, a proletárkultúrát a harc kultúrájának tartottá. Leo 
Trockij a Pravdában folytatásokban közölt tanulmányában fejti ki elméletét, amely szerint a 
forradalom előtt nem lehet szó proletárirodalomról. A permanens világforradalom néhány 
rövid évtizede viszont nem kedvez a művészet virágzásának. Az azután beköszöntő korszak 
pedig már nem ismeri az osztályokat, így a proletariátust sem, nem lehet tehát osztálykultú
ráról beszélni, csupán egyetemes emberi kultúráról. A proletárirodalom hívei mindezeket 
az elméleteket elutasították a húszas években, hiszen szkepszist olvastak ki belőlük, a proleta
riátus alkotói erőinek lebecsülését. A kapitalista országokban, ahol az osztályharc folyt, a 
küzdelmet az eszmék, a művészetek terén is folytatni kellett. A győztes proletárforradalom 
országában pedig fel kellett építeni, ki kellett teljesíteni egy új típusú kultúrát. Ennek is a 
hatalomra került osztályra kellett támaszkodnia. 

És valóban: a rendkívül kedvezőtlen viszonyok és körülmények ellenére hol csírájában, 
hol virágba szökkenve megjelent már a tőkés társadalom keretei között is a proletariátus 
irodalma, művészete. Legerőteljesebb bizonyságot erre Németország szolgáltat, ahol a weimari 
köztársaság idején, az 1927-es moszkvai konferencia felhívása nyomán megalakult a Bund 
proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. A mozgalom jelentős eredményeket ért el, ugyan
úgy, mint Japánban, Kínában vagy Amerikában, ahol a John Reed Club és a New Masses 
folyóirat körül tömörültek a proletárírók. Németországban, Csehszlovákiában, Magyarországon 
s másutt komoly színvonalat mutattak fel a különböző munkás-színjátszó csoportok. A proletár 
képzőművészet olyan kiemelkedő tehetségeket szült, mint a magyar Derkovits Gyula. S a 
költészet — nemzeti elfogultság nélkül mondhatjuk — a világlíra színvonalán álló József 
Attilát, aki a proletárélet mélységeiből jött és egyetemes érvényű művészetet teremtett. A 
szovjet proletárirodalom olyan kiválóságokat nevelt fel, mint Fagyejev, Furmanov és mások. 
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De a proletárirodalomnak mint öntörvényű képződménynek, mint önálló korszakot alkotó 
irodalmi áramlatnak, mégis le kellett tűnnie. Teoretikusainak minden erőfeszítése, hogy egy 
érvényes elméleti rendszert teremtsenek szilárd bázisául, hiábavalónak bizonyult. A proletár
irodalom esztétikájának kidolgozására irányuló kísérletek sorra kudarcot vallottak. Az „eleven 
emberről" szőtt eszmefuttatások a steril pszichologizmusba torkolltak; a „közvetlen benyomá
sok elmélete" a szubjektivizmust erősítette; a „leleplező módszer" alkalmatlan volt az élet 
teljességének átfogására. Érthető, ha még a harkovi konferencián is számtalan felszólalás 
sürgeti a proletárirodalom fogalmának meghatározását, az esztétikai rendszer kidolgozását, 
elméleti tanulmánykötetek összeállítását és szétküldését az egyes szekciókhoz. Az esztétikai 
alapozás egyetlen szilárdnak tetsző tézise a proletárirodalom módszerét a dialektikus materi
alizmusban jelölte meg. A konferencián elfogadott határozat ezt azzal magyarázza, hogy itt 
egyetlen osztály, a proletárosztály művészetéről van szó. 

És ezzel már a közelébe jutunk annak az alapvető tévedésnek, amely a korszak politikai és 
művészeti terminológiájának összekuszálásában nyilatkozott meg. A bolsevik pártnak az iro
dalomról szóló 1925-ös határozata határozottan leszögezte, hogy a párt küzd a tisztán „üveg
házi" proletárirodalom kísérletei ellen, óvott attól, hogy az irodalom bezárkózzon „egy üzem 
falai közé", hogy „céhirodalmat" teremtsenek. A proletárirodalom vezető teoretikusainak 
ezzel szemben már a kezdetektől fogva a zárt, elszigetelt, sterilen tiszta proletárművészet lebegett 
a szemük előtt, mint elérendő cél. 

Ugyanakkor az ilyen módon felfogott proletárirodalom hegemóniájára törekedtek. Az Ok-
tyabr-csoport ideológiai és művészeti platformja 1923-ban a „saját osztálykultúra és saját 
szépirodalom" megteremtésére hívott fel. Wardin, a RAPP teoretikusa az 1925-ös országos 
konferencia határozatában arról írt, hogy a proletariátus a művészetek területén is ragadja 
magához a hatalmat, s hogy a nem-proletár írók ellenforradalmárok. Ismeretes a hosszú ideig 
tartó averzió Gorkij művészetével szemben, Majakovszkijjal szemben. Az 1930-as harkovi 
konferencia művészeti határozata a saját kultúra létrehozásáról szól. A fehérorosz küldött 
felszólalásában átalakítja a szocialista tartalom és a nemzeti forma viszonyáról szóló ismert 
tételt, és kijelenti, hogy a kultúrának formáját tekintve nemzetinek, tartalmát tekintve 
proletárnak kell lennie. A konferencia átvette a RAPP jelszavát és meghirdette az irodalom 
teljes átformálását, azzal a módszerrel, hogy az üzemekben dolgozó rohambrigádok tagjai 
tömegesen lépjenek be az irodalmi szervezetekbe és vegyék át ott a vezetést. E fantasztikus 
túlzással visszájára fordították azt a helyes kezdeményezést, hogy az írói alkotó erővel rendel
kező munkások kifejleszthessék tehetségüket és szocialista entellektüellé váljanak. 

A proletariátus 1917-ben Oroszországban, szövetségben a szegényparasztsággal, meghódí
totta a hatalmat. A marxizmus klasszikusai már rég kifejtették, hogy a proletariátus nem azért 
szerzi meg a hatalmat, hogy elnyomjon más osztályokat, hanem azért, hogy — megszüntesse az 
osztálytársadalmat. Az osztálytársadalom megszüntetése természetesen hosszantartó folyamat, 
nem következett be a forradalom másnapján. De potenciálisan az első perctől kezdve érvényes 
volt ez a törvényszerűség. A valóságban meglevő és aktív burzsoá eszmeiséggel fellépő irodalmi 
irányzatok elleni küzdelemben sem lett volna szabad elhomályosodnia annak, hogy a cél nem a 
proletariátus konzerválása, nem a proletariátus elszigetelt, öntörvényű kultúrájának felfejlesz
tése, hanem az egyetemes progresszív művészeti örökség elsajátítása, s az osztály nélküli stádi
um felé haladó társadalom valamennyi haladó alkotó erejének kibontakoztatása. A prolet-
kultról szóló élesen kritikai lenini tanításoknak ebben van az értelmük. A bolsevik párt tá
mogatta a magát proletárnak nevező szervezetek tevékenységét (sőt határozataiban 6 is pro
letárnak nevezte őket), amíg a párt kultúrpolitikai vonalával szemben álló jelenségek ellen 
léptek fel. De nem támogathatta tovább a proletárirodalmat, midőn kitűnt, hogy ez a fogalom, 
amely ugyan nagyon osztályharcosan hangzott, lényegében frázissá vált, a szektarianizmus, az 
elszigetelődés zászlójává lett. 

Az irodalom területén lényegében hasonló folyamat játszódott le, mint a nemzetközi poli
tikában. A harkovi konferencia egyik tekintélyes szónoka, az egyik vendég, az osztályharc 
élesedéséről szólt fejtegetéseiben. Ilyen körülmények között az ún. „útitárs" írók éles elutasítása 
vagy a velük szemben támasztott irreális követelések éppen a szövetségesektől fosztották meg 
az irodalom vezető szocialista erőit. A szektaszellem szétzúzása az irodalomban — előjátéka 
volt az elzárkózás feloldódásának a VII. Komintern kongresszuson, 1935-ben. A proletáriro
dalom letűnése, a szocialista művészet fogalmának kitágulása a népfrontkorszakban — jelentős 
művészi eredmények beérését segítette elő. E folyamat tanulságai a mának is szólnak. 

Illés László 
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