
ILLÉS LÁSZLÓ 

VITÁK A PROLETÁRIRODALOM LEHETŐSÉGÉRŐL 

A proletárkultúráról szóló nézetek vitája bármennyire heves is volt, lényegében elméleti 
jellegű maradt s a kulturális forradalom, a szocialista kultúra térhódításával a harmincas 
években mint fogalom is lassanként lekerült a napirendről, anélkül, hogy a „proletárkultúra — 
szocialista kultúra" egymáshoz való viszonyát elméletileg tisztázták volna. A „proletáriro
dalom" fogalma körül támadt elvi nézeteltérések azonban nagyon is gyakorlatias következ
ményekkel jártak, az ideológiai küzdelem kézzelfogható tényeit produkálták. A proletáriro
dalom kérdése a proletárkultúra problémájának fontos részét képezte, s noha ezen belül a 
megközelítés más árnyalatait igényelte, mégis az alkalmazható törvényszerűségek lényegében, 
végeredményben nem tértek el a proletárkultúrára érvényes elvektől. A különbség elsősorban 
abban mutatkozott meg, hogy a proletárirodalom, mint „alkalmazott" kulturális szféra 
természetszerűen, benső lényegéből fakadóan nem tudta oly steril képletszerűséggel reprodu
kálni a valóságot (általában), mint ahogy azt a proletárkultúráról szóló elvont eszmefuttatások 
megtehették. Az irodalom mint társadalmi tudatforma viszonylagos, immanens ellenállása a 
lombikszerű tenyészet ellen tette lehetővé a proletárirodalmi fázisban is a szocialista irodalom 
bizonyos fejlődését, ritka, kiugró teljesítményeit, amelyek egyúttal kivétel nélkül az elmélet 
meghaladását is jelentették. 

Felmerül a kérdés: ha a lenini értelmezéshez ragaszkodva, kétségbe vonjuk a zárt proletár
kultúra egzisztenciájának valószerűségét, és vele szemben a fokozatosan kiteljesedő szocia
lista kultúra programját valljuk, miképpen lehetséges, hogy a „proletárirodalom" esetében 
készek vagyunk bizonyos „engedményekre"? Ennek az a magyarázata, hogy a proletáriroda
lom mint olyan, terminológiailag téves korabeli megnevezése ellenére az irodalmi gyakorlatban 
egy bizonyos, számbavételre érdemes szinten felül, nagyon gyakran az elméletet korrigálva, 
mindig is inkább tartalmazta a szocialista irodalom ismérveit, viselte jellemző jegyeit, hogy
sem csupán csak „proletár"-irodalomnak lett volna nevezhető. Amennyiben igen, úgy ez az 
irodalom sokkal inkább kultúrtörténeti értékű ma már, mintsem olvasható irodalom. így tehát 
a „proletárirodalom" elnevezés egy ama művészet- és irodalomtörténeti terminusok közül, 
amelyek mást, többet jelentenek, mint amire fogalmilag utalnak. Az irodalomszemlélet zavarai 
az adott korban éppen akkor jelentkeztek, midőn a tévesen tételezett megnevezéshez gondol
ták hozzáigazítani a valóságot, az élő irodalmi folyamatot. 

A proletárművészet, proletárirodalom létét szinte az egész II. Internacionálé elmélete 
tagadta. A probléma nehezen felfejthető volta ott következik számunkra, hogy nominálisan 
Lenin is ezen a véleményen volt. A felfogások különbsége mégis diametrális, és ismét csak az 
irodalom közvetítette ideológiai szférában érthető át. A II. Internacionálé képviselői számára, 
ha proletárirodalomról esett szó, elsősorban a tudatforma folklorisztikus jellege s ezen belül 
a tendenciozitás jött számításba, s a proletárdiktatúra szükségességét és törvényszerű eljö
vetelét tagadva, a végigküzdendő éles osztályharcra való orientálást elvileg és gyakorlatilag 
is kikerülve léptek át a „Iirizálás" mezejére, az osztályellentétektől mentes jövőbe, az általá
nos emberi kultúra megálmodott világába. Amidőn tehát a proletárirodalom lehetőségét 
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tagadták, az osztályharcos elkötelezettséget, a pártosságot kérdőjelezték meg elsősorban, 
vagyis az irodalomnak, művészetnek azt az elemét, amely a marxista világnézettel áthatott 
mozgalom szempontjából a döntő mozzanat volt. Nem véletlen, hogy az első és alapvető 
lenini irás e kérdéskörben nem a pro/e/árirodalomról szól, hanem a párt szervezetéről és a 
pártos irodalomról.1 Ez természetes is, hiszen ő, aki a proletariátus hivatását a szocialista tár
sadalom megteremtésére, mint Marx legfontosabb felismerését jelölte meg, mindig is a prole
tariátus és valamennyi más dolgozó réteg és osztály végső érdekazonossága alapján állva a 
dialektikusan bontakozó folyamatokban gondolkozott, nem merev struktúrákban, s így az átmeneti 
társadalmi formációkra építhető ideológiai képződmények is nem parciális, hanem egyetemes 
eredőjét kereste és találta meg a világnézeti elemben. A „szocializmus eszméjétől és a dolgo
zókkal való együttérzésétől remélte ezen irodalom felvirágzását, a „szocialista proletariátus 
tapasztalataival" gondolta „megtermékenyíteni az emberiség forradalmi gondolatának leg
újabb eredményeit", ebben látta a pártos irodalom lényeges vonását. 

Mindez természetesen nem zárta ki, hogy az „előkészület és átmenet korszakában" (Jifi 
Wolker szavai Proletármüvészet című, 1922 márciusi kiáltványában) létre ne jöjjön olyan 
viszonylag kiteljesedő irodalmi irányzat, amely tematikailag csak a proletariátusra támasz
kodik, az osztály életét és küzdelmeit írja le. De amennyiben ez az irodalom szemhatárát ön-
korlátozóan lezárta, nem tekintett a „műhely falain kívülre", vagy az osztályharcot nem az 
egyetemes társadalmi felszabadulás szemszögéből nézte, tehát amennyiben nem proletár
forradalmi, hanem csupán proletár irodalom maradt — nem tudott kiteljesedni. Lenin ezt a 
fajta proletárművészetet tagadta, és mint Clara Zetkin emlékezéseiből tudjuk a „kommu
nizmus nagy művészetét" igazolta. A II. Internacionálé elmélkedői viszont egyáltalán a 
munkásosztály ideológiájától áthatott művészet lehetőségét vonták kétségbe, lényegében a 
munkásosztály és az általa vezetett dolgozó tömegek kultúrateremtő képességét vitatták. 
Innen származott elméletük, amely szerint a munkásosztály csupán fogyasztója, konszumálója 
lehet a burzsoá kultúrának, de nem képes új kultúra kifejlesztésére. 

A szocialista irodalomnak az a jellegzetes fázisa, amely nagyjából az Októberi Forradalom 
idejétől a harmincas évek első harmadáig tartott, e másfél évtized marxista szellemiségű 
forradalmi irodalma tehát a kor önkorlátozó megnevezésével élve: a „proletárirodalom" kor
szaka. Létrehozóinak meg kellett küzdeniök a szociáldemokrácia egész kulturális hagyományá
val, a reformizmus, a revizionizmus bénító örökségével ahhoz, hogy igazolhassák mozgalmuk 
jogosult létét. Kényszerűen harci irodalom volt tehát a proletárirodalom, ebből a mozgékony 
állapotból merítette erejét, és ezek a körülmények magyarázzák egyoldalúságait, torzulásait. 
Maga, a RAPP például 1923-ban szinte tiltakozásul jött létre, midőn a Pravdában folytatá
sokban megjelent Trockij Irodalom és Forradalom című munkája, amely kategorikusan két
ségbe vonta a proletár irodalom lehetőségét. 

A proletárirodalom és művészet lehetőségének kétségbevonása messzire nyúló tradíciója 
volt a II. Internacionálénak. A vélekedés filozófiai gyökerei a kanti—schilleri esztétikából 
eredtek, amely tagadta a művészet és a politika szoros kapcsolatát, s az esztétikumot a szem
lélet övezeteiben tételezte. Az etikum szférájába helyezett tézisszerűség hiteltelenségét, 
erőtlenségét kifogásolták Lassalle-lal folytatott vitájukban Marx és Engels, midőn a realizmus 
mellett szálltak síkra, az elvontsággal a vérbő életességet állították szembe. A „világot meg
váltó szociáldemokrácia" retorikus szólamszerflsége és romantikája jól megfért ellenpólusával, 
a proletármiliő szentimentális, naturalisztikus ábrázolásával, a „szegény ember költészettel". 
Ebbe az irodalomba a proletárforradalom eszméit valló költők, írók vitték bele először a 
forradalom szellemét, kezdetben a Pravda körül tömörülő írók, Magyarországon a Komját— 

1 A párt szervezete és a pártos irodalom. => LENIN: Művészetről, irodalomról. Bp. 1966. 
42-47 . 
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Lengyel—Révai-féle Szabadulás Csoport.1 Ha Örökölték is elődeiktől szociáldemokrata sallang-
ként az elvontságot és tézisszerűséget a fogalmazásban, de radikálisan megváltoztatták műveik 
nézőpontját. A rezignációt felcserélték a tudatosan vállalt pártosságra, s ez biztosította, hogy 
előrelépjenek a forradalmi szellemű szocialista irodalom útján. A szociáldemokrácia sok ve
zetője azonban lényegében doktriner szocialista volt, a marxizmust csak elméletnek, sőt ki
korrigálandó, revideálandó elméletnek tartotta, s nem hitt abban, hogy a proletariátus képes 
lesz átvenni a hatalmat a burzsoáziától. Ez a hitetlenség kérdőjelezte meg a proletárirodalom 
pártosságát, és szabta feltételül még a forradalom előttre az osztály műveltségi szintjének 
felemelését a burzsoázia szintjére. A II. Internacionálé ugyanis, amidőn egyrészt valóban tö
rekedett a különböző munkás művelődési intézmények kiépítésére, vérmes reményeket ezek 
eredményeihez soha nem fűzött, főleg mert reformista szellemmel igyekezett azokat megtöl
teni. A reformista hitetlenség esetenként társult az anarchista rombolás és teremtés fellángo
lásaival, ezt a szellemiséget örökölték az új korszakban a proletkult Raffael-égetői és Puskin-
gyalázói. Végső soron e kettős-egyazonos kultúr-szkepticizmus egyaránt a mechanikus materia
lista társadalomlátásra megy vissza, amely elejti a dialektikát és a társadalmi objektivitásban 
nem ismeri fel a szubjektív tényező hatalmas formáló erejét. Mindez a proletariátusról alkotott 
zárt képzetekhez vezetett, a munkásosztály mozdíthatatlan társadalmi állapotára vonatkozó 
nézeteket szült. Sajátos módon, a kulturális övezetben e szemléletet még azok közül is többen 
átvették, akik a politikai tevékenységben a forradalmi mozgalomhoz tartoztak. Különösen 
náluk találkozunk azzal a gondolattal, hogy a proletariátus harcának kísérője a harci kultúra, 
s egy teljesebb kulturális, irodalmi felvirágzásra csakis a hatalom megszerzése után kerülhet 
sor, a kapitalizmus viszonyai között ez lehetetlen. A munkásosztály kultúrateremtő képessé
gében való kételkedés, s másrészt a kulturális kibontakozás elodázása a hatalom megszerzése 
utánra még kiegészült egy további elmélettel, ez pedig arra az érvelésre támaszkodott, hogy a 
proletariátus mint osztály a szocializmusban hamarosan megszűnik, előbb, mintsem hogy 
jellegzetes kultúráját megalkothatná, és így a burzsoá kultúrát nem a proletár kultúra, hanem 
az általános összemberi kultúra és művészet váltja fel. 

A II. Internacionáléba átszivárgott idealista filozófiai indításokat a szociáldemokrata 
szellemiségű irodalom viszonyaira elsősorban Kautsky és Vandervelde, a mozgalom későbbi 
renegátjai alkalmazták. Kautsky kifejtette: „Mennél inkább megacélosodik a proletariátus 
szelleme a harcban, mennél jobban szélesedik látóköre, annál jobban vágyakozik a tudomány 
után . . . és ugyanilyen mértékben nőnek művészi szükségletei és igényei. . . ehhez azonban 
nem szükséges az, hogy egy különleges, a polgári művészet felett álló proletárművészet fej
lődjék k i . . . olyan proletárművészetet, amely felette állna a polgári művészetnek, talán nem 
is lehet elképzelni. Nem a proletariátusból, hanem a proletariátus felemeléséből kell, hogy 
kisarjadjon a művészet új korszaka."3 

Mint a Forradalmi írók Nemzetközi Szövetsége titkársága egy határozatában megálla
pítja, Kautsky csak a burzsoá kultúra fogyasztója szerepét szánta a munkásosztálynak, s 
ez a nézete vált alapjává a l l . Internacionálé kulturális politikájának, ezt a vonalat folytatták 
MacDonald, Vandervelde, Pereverzev és mások.4 Vandervelde csak a gazdasági felszabadulás 
esetére remélte a népi művészet megszületését, s úgy vélte: amíg a hatalom monopóliuma a 

ä L. e kérdésről: JÓZSEF Farkas: A forradalmi szocialista írócsoport létrejötte, 1917—1919. 
ÜÉ Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Bp. 1962. 60—82. 

3 Kunst und Natur. = Karl KAUTSKY: Vermehrung und Entwicklung in Natur und 
Gesellschaft. Stuttgart 1910. 143—144. Magyarul részletek: A szocialista realizmus. Bp. 
1970. 1. köt. 230. Megjegyzendő, hogy a magyarra „felemeléseként fordított Aufhebung a 
hegeli értelemben „megszüntetés"-nek is felfogható, és ez a valószínűbb értelme a Kautsky-
féle szövegnek. 

4 Pe30JiiouHíi ceKpeTapnata MOPFI. JlnTepatypa MnpoBoíí peBOJiiouHH 1932. 1. 3—6. 
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burzsoázia kezében van, „a hivatalos művészet nem lehet más, mint burzsoá művészet." 
Fejtegetései szerint a proletariátus végérvényes győzelme az intellektuális fejlődés egy bizonyos 
foka elérése nélkül nem képzelhető el, s e győzelem megszerzése nélkül az új művészet nem 
születhet meg.6 De hasonlóképpen gondolkodott e kérdésekről Franz Mehring is, már marxista 
korszakában. Egyik, még a századvégről származó írásában a burzsoá művészetnek a feuda
lizmuson belül végbement felvirágzását annak tulajdonítja, hogy a politikai küzdőtér a pol
gárság elől el volt zárva, ezért készségei a művészet terén nyilatkoztak meg. A proletariátus 
számára azonban, ha korlátozott mértékben is, nyitva áll a politikai küzdőtér, ez egyszer
smind azt jelenti, hogy a proletariátus itt összpontosítja erőit, s amíg „izzó harcban áll, nagy 
művészet nem születhet öléből."6 Két évvel később pedig megírja sokat emlegetett cikkét, 
mely szinte tézisszerűen indokolja, miért nem tartja lehetségesnek a proletárirodalom létre
jöttét. Űjra a klasszikus mondásra hivatkozik: „A fegyverek közt hallgatnak a múzsák." 
Ezt a tételt, mely a „harci kultúra" elméletének része, továbbviszi majd Clara Zetkin, s 
tőle átveszi Kari Wittfogel, a húszas évek német proletárirodalmak egyik teoretikusa, Durus 
(Kemény Alfréd) és mások is, azzal a változtatással, hogy éppen a „harci" jelleget alapvető 
vonásává teszik a valóságosan létrehozott proletárirodalomna, megfordítván ezzel a mehringi 
tétel érvényességét. Mehring, mint ismeretes, nagy szolgálatokat tett a demokratikus német 
szellemiség feltárása érdekében, saját kora progreszív irodalmaként méltányolta a naturaliz
mus forradalminak tetsző ágát, de az átmeneti kort lényegében a kultúra lehanyatlása korának 
tartotta. Nem véletlen, hogy élete utolsó másfél évtizedében egyre kevesebbet foglalkozott 
irodalmi kérdésekkel. „Ha a lehanyatló polgári osztály már nem képes nagy művészet létre
hozására, úgy a munkásosztály még nem képes erre, noha lelke mélyén forró vágyakozás él 
a művészet után" — írja Mehring, majd hozzáteszi: „Amennyire lehetetlen azonban, hogy a 
proletár osztályharcból a művészet új korszaka fejlődjön, ugyanannyira bizonyos, hogy a 
proletariátus győzelme a művészet új, világraszóló fordulatát hozza magával, nemesebbet, 
nagyobbat, pompásabbat annál, mint amit emberi szem valaha is láthatott."7 

* Emilé VANDERVELDE: Le socialisme et les artistes. = Essais socialistes. Paris, Alcan 
1906. 192-262. 

«Franz MEHRING: Kunst und Proletariat. Die Neue Zeit 1896/97. Bd. 1. 129-133. 
Ujabban: Gesammelte Schriften. Berlin, 1961. Bd. 11. 139. 

7 Franz MEHRING: Aesthetische Streifzüge, X. Die Neue Zeit, Jg. 17. 1898/99. (1. Februar 
1899.) Bd. 1. Nr. 20. 637—640; valamint: Franz MEHRING: Der Naturalismus und die 
moderne Arbeiterbewegung. = Zur Literaturgeschichte von Hebbel bis Gorki. Berlin 1929. 
298-299. Ujabban: Gesammelte Schriften. Berlin 1961. Bd. 11. 225—226. A harmincas évek 
elején, midőn a II. Internacionálé örökségével való elszámolás lehetett csak az alapja egy 
önálló marxista irodalomelmélet kidolgozásának, Mehring nézeteiről komoly vita indult. 
A szovjet esztéta, F. D. Schiller érdemben bírálta Mehring szkepticizmusát, ugyanakkor 
kiemelte, hogy Mehring egész szerkesztői, irodaimári munkássága során támogatta a szocia-
lisztikus irodalmat; s bár nem tulajdonított nagyobb szerepet a művészetnek a proletariátus 
felszabadulási harcában, mégis fellépett a likvidátorok ellen, akik e szerepet teljesen tagadták. 
(F. D. SCHILLER: Franz Mehring und die marxistische Literaturwissenschaft. Internationale 
Literatur 1932. 2. 77—97.) Figyelmet érdemel ezen értékeléssel szemben Lukács György 
állásfoglalása, aki ugyancsak 1932-ben, amidőn személy szerint is kemény elvi vitát folytat 
a proletárirodalom szektarianizmusának és művészietlenségének meghaladásáért, a „nagy 
proletár műalkotás"(!) létrehozásáért, élesen bírálja Mehring szkepticizmusát. „Csak midőn 
lehetőség nyílt arra, hogy Thalheimer elméletileg kiaknázza írásait, midőn egyre inkább nap
fényre került irodalomelmélete végső konzekvenciáinak rokonsága a trockizmussal, mégpedig 
a proletárforradalmi irodalom lehetőségének kérdésében a hatalom megragadása előtt, csak 
ezek indítottak a mehringi örökség kritikai felülvizsgálatára" — írja Lukács, majd így foly
tatja: „Egy ilyen felülvizsgálat nyomban a Lassalle-lal való elvi közösséget fedi fel; a mehringi 
örökség, amelyet nem szabad átvennünk, éppen a Lassalle-tól származó örökség, idealizmus, 
eklekticizmus, reakciós ideológia." (Georg LUKÁCS: Kritik der Literaturtheorie Lassalles. 
Der Rote Aufbau 1932. H. 19. (Október). 903-904. 1933 őszén nyomdakész, de csak négy év 
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Mehring hitt tehát a szocializmus művészetteremtő erejében, de nem volt bizalma a meg
előző kor harcaiban kibomló alkotásokhoz. Történelmietlenül ítélnénk azonban felőle, ha nem 
vennők figyelembe, hogy a századelő német munkásmozgalma a revizionizmus és opportuniz
mus mélypontjára jutott és ez a mozgalom nem is volt képes olyan irodalmat felnevelni és 
inspirálni, amely Mehringet pozitívabb ítéletre késztethette volna. 1919-ben meghalt, már nem 
érhette meg a proletárforradalomra készülők irodalmának megszületését. A Spartacus-Bund-
hoz, a KPD-hez való tartozása teljesen logikus következménye volt életútjának, marxista 
forradalmár volt Mehring, s ezt lehetetlen figyelmen kívül hagyni elméleti hagyatéka mérle
gelésénél. A „harci kultúra" művészetteremtő lehetőségeit illető szkepszise nem azonos a 
renegátok opportunizmusával. Ugyanez vonatkozik Rosa Luxemburgra is, aki a proletariátus 
művészete igazi kibontakozását szintén csak a győzelem után tudta elképzelni. „Saját tudo
mányát és művészetét csak jelenlegi osztályhelyzetéből való felszabadulása után teremtheti 
meg a proletariátus" — írja 1908-ban „Megállás és előrehaladás a marxizmusban" című 
cikkében. „Jelenleg a munkásosztály a polgári kultúra megőrzőjének szerepét töltheti be 
csupán; de megteremti a kultúra szabad fejlődésének előfeltételeit. A munkásosztály, azaz 
szellemi vezetői intellektuális tevékenységének így hát szűk korlátai vannak. Alkotó tevékeny
sége keretéül a tudománynak csupán egy meghatározott része kínálkozik: a társadalomtudo
mányok."8 

Mint látható, a századfordulón és a századelőn — nyilvánvalóan a szociáldemokrácia 
opportunizmusával egyenes arányban — csökken a forradalmi mozgalom kisugárzó ereje a 
művészi alkotómunkára, egy Ady forradalmiságát a körülötte támadt vitában sem ellenzői, 
sem védelmezői nem tudták átérteni,9 s forradalmi szellemű proletár költészet csak ott bonta
kozott 1917 előtt, ahol már volt forradalmi marxista párt, mint Oroszországban. Ez a körül
mény természetesen nem igazolja az elmélet képviselőit, de esetenként magyarázatot adhat 
állásfoglalásaikhoz. A szociáldemokrácia századeleji nemzetközisége kommunikatív csator
náin a demobilizáló teóriák meglehetősen szerteáradtak. Nagyon valószínűnek tetszik, hogy 
a Die Neue Zeit (Kautsky folyóirata) 1912-es vitája s végső soron negatív válasza a proletar

i a n megjelent könyvében is külön fejezetet szentel e kérdésnek, s kimondja, hogy Mehring 
a Luxemburg— Brandler—Thalheimer-vonalhoz hasonlóan a revizionizmus spontán ösztönös-
ségére hajlott, s a trockizmus legtisztább válfaját produkáló szociáldemokrata irodalmárok 
nézeteiért felelőssé tehető. (Itt Lukács a Die Neue Zeit-ben, 1912-ben megjelent írásokra 
gondolt). EIpoÖJieMa npojieTapCKoft conHajiHcrimecKoa jurrepaTypbi. = Teopr flyKa^: JlHTepa-
TypHbie TeopHH XIX. Béna H iwapKCH3M. MocKBa, 1937. 285—294. Lukács e szigorú megíté
lése egybehangzott a Forradalmi írók Nemzetközi Szövetsége ugyanazon időben közzétett 
irodalomelméleti értékelésével a megelőző kor szocialista és marxista gondolkodóiról. „Sztálin 
elvtárs levele alapján (a Proletarszkaja revoljucija szerkesztőségébe írt híres levélről van szó. 
I. L.) széles körű kritikának kell alávetni Franz Mehring és Rosa Luxemburg, a II. Internacio
nálé baloldali képviselői irodalomtudományi nézeteit, mivel hibáikat ma a szociálfasiszták és 
renegátok a művészet és az irodalom kérdéseiben a marxizmus—leninizmus elleni harcra 
használják fel." Pe30Jirou,nH ceKpeTapnaTa MOPIX ÜHTepaTypa MHpoőoií peBOjnouHH, 1932. 1. 
3—6.1932. 1. 3—6. — Meg kell jegyezni, hogy a Mehringet illető korabeli bírálatoktól eltér a 
mai marxista értékelés. Lásd többek közt: Thomas HÖHLE: Franz Mehring — Sein Weg zum 
Marxismus 1869—91. Berlin 1956. — Josef SCHEIFSTEIN: Franz Mehring — Sein marxis
tisches Schaffen, 1891—1919. Berlin 1959. — Hans KOCH: Franz Mehrings Beitrag zur 
marxistischen Literaturtheorie. Berlin 1959. 

8 Przeglad socjaldemokrtyczny, 1908.1.32—36. Luxemburg irodalmi szemléletével behatóan 
foglalkozik: C. P. CTAH^E: JlnTepaTypHbie B3rjiH^bi Po3bi JlioKCeMÖypra. ÜHTepaTypa MH-
pOBoft peBOJiiouHH, 1932. 2. 80—86. U.az: St. R. STANDE: Die literarischen Anschau
ungen Rosa Luxemburgs. Internationale Literatur 1932. 3. 92—99. 

8 Lásd erről: KIRÁLY István: A Népszava-vita. Egy fejezet Ady szocializmushoz való 
viszonyának történetéből. Kritika 1967. 11. 16—27. Ujabban: KIRÁLY István: Ady Endre. 
Bp. 1970. 2. köt. 32-58 . 
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irodalom lehetőségeiről10 közvetlen előzménye volt Magyarországon a Szabó Ervin és Bresz-
tovszky Ernő között másfél évvel később lezajlott eszmecserének,11 amelyben Szabó Ervin 
a művészet osztályfölöttisége nevében vetette el az osztályművészetet, Bresztovszky pedig a 
művészet eszmei kötöttségét helyesen védelmezve vonta fojtogatóan szorosra a proletáriro
dalom szemhatárát. S hogy miképpen gyűrűzött tovább a művészi alkotómunka szférájában 
e vita, a magyar irodalomban talán leginkább Kassák Lajos pályáján látható, aki „az 1914 
tavaszán Szabó Ervin és Bresztovszky Ernő között lezajlott proletárköltészeti vitából, annak 
lényeges elvi tisztázódást nem hozó lezárása következtében a művészet osztályfelettiségét 
valló nézeteket fogadja el, s e felfogás lesz későbbi művészetszemléletének egyik alappillére."12 

Kassák 1928-ban majd tételszerűen is állást foglal Barbusse felkérésére az akkor újraéledő, 
és még élesebben felmerülő, immár több évtizedes vitában, s szinte szó szerint egybehangzóan 
a Merhring-kritikában Lukács által idézett (a Die Neue Zeit közleményei közt megjelent) 
W. Zimmer-passzussal vonja kétségbe a proletárirodalom létét, hivatkozván egyúttal a trockijt 
tételre is, miszerint a proletariátus művészete csak a kiteljesedett szocializmusban lenne lehet
séges, amikor pedig az osztály, mint olyan megszűnt már, s ezzel egyidejűleg megszűnt az 
osztályművészet létalapja.13 

„A hatalom megszerzése előtt nem képes a proletariátus saját irodalma megteremtésére, 
a szocializmusban pedig megszűnik proletariátusnak lenni az osztály" — e formulában fog
lalható össze a II. Internacionálé művészetszemléletének alaptétele Kautskytól Trockijig. 
A dialektikát kiiktató mechanikus szemlélet nem érzékelte a realitás eleven folyamatait, a 
vagy-vagy ellentéteiben gondolkodott, s nagyon is rövid időre kontemplálta a proletárdikta
túra idejét. Ezért ez az elmélet kapituláns, leszerelő volt. A kapitalista országokban folyó 
osztályharc viszonyai közt átengedte volna a front egy fontos szakaszát az ellenséges osztály
nak, mint tették ezt a Die Neue Bücherschau körül tömörült literátorok Németországban, 
vagy pedig feladta volna a küzdelmet a szocialista kultúráért folytatott harcban az épülő 
szocializmus viszonyai közt, mint ez lényegében következett L. D. Trockij szemléletéből, 
aki Bucharinnal együtt a minden befolyástól, pártirányítástól ment anarchisztikus szabadságú 
művészet híve volt.14 Trockij az oroszországi mozgalomban közvetlenül a mensevikek likvi-
dátor elméletére támaszkodott, arra a fejtegetésre, amelyet A. N. Potreszov tett közzé a 
„Nasa Zárja" című folyóiratban 1913— 14-ben, s amellyel már annak idején, éppúgy, mint egy 

10 A Die Neue Zeit Feuilleton rovatában nyitott vita adatai: 23. August 1912. Nr. 54. — H. 
STRUBEL: Kunst und Proletariat. 785—790. — Lu MÄRTEN: Zur ästhetisch-literarischen 
Enquete. 790—793. — W. ZIMMER: Die „proletarische" Kunst? 793-799. — Robert 
GROTZSCH: Kunst und Arbeiterschaft. 799—800. 

11A vita Várnai Zseni: Katonafiamnak c. kötete kapcsán támadt. Adatai: SZABÓ Ervin: 
Proletárköltészet. Nyugat I. köt. 643—645. — BRESZTOVSZKY Ernő: Játszunk a szavakkal. 
Népszava 1914. máj. 10. 110. sz. 2—5. — SZABÓ Ervin: Vulgär-marxizmus. Népszava 1914. 
máj. 17. 116. sz. 9—10. - BRESZTOVSZKY Ernő: Vulgarköltészet? Népszava 1914. máj. 
24. 121. sz. 2—4. A vitával foglalkozik: PÁNDI Pál: Szabó Ervin és Bresztovszky Ernő vitája 
a proletárköltészetről. Irodalomtörténet 1951. 1. 64—76. 

12 JÓZSEF Farkas—SZABÓ György: Kassák Lajos. Kritika, 1964. 1. 11. 
13 KASSÁK Lajos: Prolatárművészet vagy szocialista művészet? Munka 1928. 2. sz. 

(október). 3 2 - 3 3 . 
14 Buharin és Trockij e nézeteiket az 1925-ös határozat előtt már kifejtették; de Trockij 

mindvégig így gondolkodott. A harmincas évek végén (1938. júl. 25-én) André Bretonnal és 
Diego Riverával együtt felhívást bocsátottak ki Mexikóban a Federation Internationale de 
l'Art Révolutionnaire Indépendant megalakítására, s ebben így nyilatkoznak: „A művészet
ben minden meg van engedve . . . ha a forradalom készít is gazdasági tervet, úgy az intellektuá
lis alkotómunka számára a kezdetektől már a individuális szabadság anarchisztikus rezsimjét 
kell biztosítani; semmi tekintély, semmi kényszer, parancsolgatásnak a legcsekélyebb nyoma 
sem lehetséges." Leo TROTZKI: Literatur und Revolution. Berlin 1968. 443-446. 
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évtizeddel később Trockij ellen, Lunacsarszkij vette fel a harcot Levél a proletár irodalomról 
című írásában.15 

Trockij koncepciója ugyanakkor nem volt elszigetelve, ellenkezőleg a legszorosabb kapcso
latban állt a nyugat-európai szociáldemokrácia opportunista politikáján alapuló elméletekkel. 
A húszas évek elején, a már akkor megmutatkozó ellentétek, frakciós tevékenység ellenére 
tagja volt a párt legfelső vezetésének, s ezért tekintélye a külföldi munkásmozgalomban is 
elismert. Az Irodalom és forradalom című könyvét az orosz publikációt gyorsan követve a 
kommunista párt kiadója jelenteti meg Bécsben 1924 elején Frida Rubiner fordításában, 
s a német-ausztriai KP igen jelentékeny folyóirata, az Arbeiterliteratur ugyanazon számban 
közöl elismerő, részletes ismertetést a kötetről, amely szám Leninnek A párt szervezete és a 
pártos irodalom című írását tartalmazza.16 

Míg a szociáldemokrácia régebbi képviselői a mozgalom ellaposodásának horizontjáról 
főleg azt vonták kétségbe, hogy a proletariátus a hatalom kivívása előtt képes megteremteni 
a saját irodalmát és művészetét; Trockij már olyan körülmények közt fejtette ki nézeteit, 
midőn a hatalom a munkásosztály kezében volt.17 Bizonyos, hogy ő is szkeptikusan tekintett 
a proletariátus művészi alkotókészségére, úgy vélte, hogy a politikai harc nagyon is lefoglalja 
az osztály teremtő erejét, s a régi kultúra elsajátítása előtt a felszabaduló energiák nem talál
hatják meg kifejezési formáikat. Mindamellett nem tagadta, sőt hangsúlyozta, hogy ama 
fázis előtt, midőn a kommunista társadalomban feloszlik az osztályszervezet, a munkásosztály 
igenis rányomja bélyegét az alakuló új kultúrára. „Hogy a proletariátus a diktatúra idején 
hatást gyakorol a kultúrára, ehhez nem fér kétség" — írja. „De ettől még messze az út az olyan 
proletár kultúráig, amelyet mint az ismeret és tudás benső és kibontakozott harmonikus rend
szerét fogjuk fel az anyagi és a szellemi alkotás minden területén. A proletár intelligencia fő 
feladata ezért a legközelebbi évekre nem egy új kultúra absztrakciójának létrehozása, hanem 
annak elősegítése, hogy az elmaradott tömegek rendszeres, tervszerű, természetes és kritikai 
módon sajátítsák el a már meglévő kultúra legszükségesebb elemeit." (Az első német kiadás 
alapján 122—124. 1.) Könyvének más helyein viszont, ellentmondva saját korábbi megálla
pításainak, már tagadja a proletárdiktatúra korában létrehozható kultúrát, s ennek kiépíté
sét az osztály nélküli társadalom korára feltételezi, megfosztván azt ugyanakkor az osztály
jellegtől. „A diktatúra idején nem lehet szó új kultúra teremtéséről, azaz a legszélesebb törté
nelmi építkezésről — írja —. A kulturális építkezés később majd példátlan lesz a történelem
ben. Ekkor azonban a diktatúra vasökle már nem lesz szükséges. A kulturális építésnek nem 
lesz osztályjellege. Ebből azt az általános következtetést kell levonni, hogy proletárkultúra 
nemcsak hogy nincs, de nem is lesz, s az igazat megvallva, nincs is okunk rá, hogy sajnáljuk: 
a proletariátus éppen azért ragadta megához a hatalmat, hogy örökre véget vessen az osz
tálykultúrának és hogy utat nyisson az általános emberi kultúrának." (Idézet A szocialista 
realizmus című kötet 345. 1. alapján.) 

Trockij nézeteinek főleg egy vonatkozását bírálta találóan már az egykorú sajtóban Luna
csarszkij, midőn rámutatott, hogy noha a proletárforradalom céljai általános emberiek, de 
ebből nem következik az, hogy a proletárforradalomnak a végcélhoz vezető útjai is általános 
emberiek. „Ez a forradalom kimondottan osztályjellegű — állapítja meg Lunacsarszkij — 

15 Lásd e vita történetéről bővebben: B. POrOBHH: npoöjieiwa npoJieTapCKofi Kyjuvrypbi 
B H/iefiH0-3CTeTHHecKHX cnopax 20-x TOAOB. = H3 HCTOPHH coőeTCKoíi aereTiweCKOH MHCJIH. 
MoCKBa 1967. 59-118. 

"Georg TSCHARMANN: Ist eine proletarische Kultur möglich? Arbeiterliteratur (Wien) 
1924. 3 - 4 . (Mai). 119-123. 

U J I . A TPOUKHft: JlHTepaTypa H peBOJiiomw. MocKBa, 1923. — Leo TROTZKI: 
Literatur und Revolution. Wien 1924. Ujabban: Berlin 1968; és Leon TROTSKY: Littérature 
et revolution. Paris 1964. Ez utóbbi kiadványhoz 1. KÖPECZI Béla kritikáját: Helikon 1966. 
1—2. 175—178. Trockij könyvéből részleteket közöl: A szocialista realizmus. Bp. 1970. 1. 
köt. 345. 
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egy meghatározott osztályt juttat hatalomra . . . a proletárkultúra pedig fegyver, amellyel a 
munkásosztály kikovácsolja a maga akaratát, megismeri önmagát a harc folyamatában."18 

Lunacsarszkij egyetért azzal, hogy a „proletárkultúra nem teljesedik ki, a proletárkultúra 
elveszti proletár jellegét és általános emberivé válik, mielőtt teljesen megérne tiszta proletári 
jellege", de ebből teljesen más következtetéseket vont le, mint Trockij. Míg ugyanis a trockiji 
teória passzivitást sugallt, Lunacsarszkij a lenini szellemben az aktív kulturális forradalom 
gyakorlatát szorgalmazta. Noha az így fejlődő kultúra jellegét Lunacsarszkij proletárnak 
vélte, míg a lenini intenciók e kultúra szocialista jellegét húzták alá, lényeges volt mindkét 
megközelítésben az osztályszerű meghatározottság a világnézet értelmében, és az aktív építés 
programja. Noha egykor Marx maga is 15—20 évre, Lenin és Lunacsarszkij is néhány évtizedre 
becsülték az átmeneti időszakot, a proletárdiktatúra korszakát; mégis ebben az időszakban 
sem engedhette meg a párt a kulturális, irodalmi front elejtését, hanem nagyon is intenzív 
építésbe kezdett. Trockij nem a terminológiában tért el Lenintől, hiszen nominálisan mindketten 
tagadták a proletárkultúrát, hanem abban, hogy Trockij a proletárkultúra tagadásával és a 
„várakozási idő" proklamálásával lényegében a szocialista kultúra kifejlesztésének lenini 
programját keresztezte. De hasonlóképpen demobilizálólag hatott elmélete a kapitalista 
viszonyok közt küzdő proletaritáus öntudatára, önérzetére is. Találóan jegyezte meg a kora
beli irodalomkritika, hogy „Trockij a művészet és az irodalom terén is a polgári ideológiai 
irányzatok előtti kapitulálás és opportunizmus jól meghatározható, kijelölt talaján áll.19 

Ez a trockiji kultúrafelfogás alapvető tévedése, annak ellenére, hogy számos megfogalmazása 
és meglátása az irodalom terén helytállónak tetszik. 

A húszas évek második felében, a tőkés gazdasági válság okozta társadalmi megrázkódtatá
sok, a viszonylagos stabilizáció megingása és a munkásmozgalom fellendülése, új, forradalmi
nak tetsző hullám érkezése idején a kultúrpesszimista elméletekkel szemben igazolta önmaga 
létét a „proletár"-irodalom. A magyar proletárforradalom már korábban útjára indított egy 
gárdát; a német 1918-as polgári forradalom veresége azonban közel egy évtizedre szétzilálta 
a német baloldali értelmiséget. Maga a Párt az 1927-es márciusi XI. (esseni) kongresszus óta 
foglalkozott intenzívebben az irodalom és tömegkultúra kérdéseivel, „vörös kulturális harci 
frontot" (Rote Kuiturkampffront) hoztak itt létre. 1928-tól kezdve a tőkés világ legerősebb, 
mintegy 300 tagot számláló proletárforradalmi irodalmi szervezetét sikerült itt megalakítani. 
A szövetség tagjai részben a munkásosztályból jöttek (Grünberg, Kläber, Marchwitza, Bredel), 
más részük pedig a forradalmi értelmiségből, (mint Johannes R. Becher, Anna Seghers s mások). 
Nagyrészt ide tartoztak a berlini emigrációt választó magyar emigránsok is, akik jelentős 
szerepet játszottak a német proletárirodalom kialakításában (Lukács, Gábor, Balázs, Kemény 
Alfréd, Komját Aladár stb.). A német Bund megalakulásához az iniciatívát az 1927-es moszk
vai konferencia adta, de szervezeti kialakulását, elvi irányvonalának meghatározását sokban 
befolyásolták azok a közvetlen polémiák, amelyek a pártot követő írókat elválasztották, elha
tárolták mindazoktól, akik egy ilyen irodalom létét kétségbe vonták. Ezért hagyta el Johannes 
R. Becher 1929 nyarán a Die Front szerkesztőségét, és indította el 1929 augusztusában a 
Die Linkskurvét, mivel a Die Front nem tudott megszabadulni trockista velleitásaitól. A másik 
baloldali folyóirattal, amelynek szerkesztőségében Becher E. E. Kisch-sel 1928 óta dolgozott, 
a Die Neue Bücherschau-val 1929 nyarán szintén szakításra került sor, mivel Max Hermann-

18 A. B. JIYHA'-IAPCKHK: JleB JJ,aBiiß,OBm TpouKníi o jiHTepaType. IleqaTb H peBOJirouHH 
1923. 7. (fleKaőpb). 1 — 16. Magyarul részletei: A szocialista realizmus. Bp. 1970. 1. köt. 347— 
352. Lunacsarszkij cikke egyúttal A. Voronszkij nézetei kritikájaként is felfogható, aki Trockij 
elméletére támaszkodva utasította el a proletárirodalmat. Lásd: A. K. BOPOHCKHR: flejia 
jTHTepaTypHbie. npo>Kei<xop 1923. JN° 22. 20—22. (A Pravda 1925. febr. 1-i számában megje
lent Vargyin-féle proletárirodalmi határozat e cikket tévesen 1924-re datálja hivatkozásában.) 

19 W. KIRPOTIN: Trotzkis Literaturforschung. Internationale Literatur 1932. 2. 98—104. 
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Neisse, az egyik szerkesztő a júliusi számban Gottfried Bennt dicsőítő, és a baloldali politi
kához magukat elkötelezett írókat leminősítő cikket tett közzé.?0 A proletárforradalmi iro
dalom elvi tisztázódását segítették elő azok az ankétok is, amelyeket 1928— 29-ben a Die Neue 
Bücherschau és a Die Literarische Welt hasábjain rendeztek. Az előbbi folyóirat Barbusse 
Monde-ja körkérdését és válaszait vette át s a proletárművészet létéről vallott felfogásukról 
faggatta az írókat. A válaszokban már megütköztek az osztályharcnak elkötelezett írók az 
„örök értékeket", az általános emberit, s a művészet osztályfölöttiségét hirdető koncepcióval, 
így vált ez az ankét előkészítőjévé a folyóirat szerkesztősége kettéválásának 1929 nyarán. 
Ugyanebben az időben a Die Literarische Welt is körkérdést intéz „munkásírókhoz", munkás
költészeti különszámot (1929. Nr. 28.) tesz közzé, amelynek részvevői a célzatos kiválasztás 
következtében a „tiszta", „időtlen művészet" mellett törnek lándzsát, végképp diszkreditálva 
a „munkásköltészet" szociáldemokrata szellemiségű képződményét.21 Mindezek az események 
meggyorsították a frontok elválását, s ebben a főszerepet Otto Biha tanúsága szerint főleg 
az játszotta, hogy Hermann-Neisse és Gerhard Pohl irányítása alatt a Die Neue Bücherschau 
az irodalmi trockizmus minden válfaját képviselte, a forma primátusának hirdetésétől, a 
művészetnek a pártpolitikától való függetlenségéig, s főleg hogy azt vallotta: a proletáriro
dalom és művészet megteremtése lehetetlen, nem is érdemes erre törekedni, hanem csupán 
— a szocialista irodalom létrehozására.22 Otto Biha érveléséből látható, hogy itt egy, a párt 
harcaihoz tudatosan csatlakozó irodalom kibontakoztatásáról volt szó, pártos irodalom műve
léséről, osztályirodalomról, amelyet a likvidátorok érvelésével szemben, nem is kívántak 
szocialista (azaz fogalmaik szerint: az osztály nélküli fázist képviselő) irodalomnak tudni. 
Ismeretes, hogy az opportunista szellemiség hivatkozása az osztályharc, a proletárdiktatúra 
korán átlépő, egyetemes emberi, szocialista művészetről üres frázis volt, fegyverletétel. Joggal 
volt gyanús tehát a trockisták hangoztatta „szocialista irodalom" jelszava a proletárforradal
márok előtt. Gábor Andor, aki az első időben szintén szerkesztője volt a Die Linkskurve-nak, 
a folyóirat harmadik számában hasonlóan érvel, mint később Biha: „Világos tehát, ha ma 
proletárforradalmi irodalomról beszélünk, ezen nem az eljövendő szocialista, kommunista, 
tehát osztály nélküli társadalom irodalmát értjük. Ellenkezőleg: irodalmunk az osztályiro
dalom legmagasabb foka, mindenestől osztályharcos. Nem véletlenül a kapitalizmus utolsó 
fázisában, az imperializmus korában jött létre."23 

Érzékelhető az érvelésből az antitézis túlfeszítettsége; a burzsoá irodalommal szemben a 
proletár irodalom felvonultatása, elszigetelve némiképp az osztály harca egyetemes távlatától, 
azaz elhatárolva a proletárirodalmat a szocialista irodalomtól, külön fázisnak tekinve azt. 
Az averbachi koncepcióból ismert gondolatmenet bukkant fel itt a német mozgalom magyar 
teoretikusánál. 

20 Lásd erről: Zur Tradition der sozialistischen Literatur in Deutschland. Berlin 1967. 
2. Auflage. 756-757. 

21 Gibt es eine proletarische Kunst? == Die Neue Bücherschau 1928. 10. 517—522; 1928. 
11. 584-586; 1928. 12. 639-640; 1929. 1. 31-34 . - Az alábbi írók küldték el válaszukat: 
Herbert Becker, Maurice Dekobra, Theodore Dreiser, Jean Cocteau, Max Hermann-Neisse, 
Wieland Herzfelde, Kurt Kläber, Upton Sinclair, Georg van der Vring, Erich Weinert, Bernard 
von Brentano, Arthur Holitscher, Camille Huysmans, Egon Erwin Kisch, Werner Thürk, 
Emile Vandervelde, Sherwood Anderson, Hermann Kesser, Henry Poulaille, Ramon Gomez 
de la Serra, Luc Durtain, F. C. Weiskopf. (E névsor csak részben volt azonos a Monde kör
kérdésére választ adó írókéval.) A körkérdések problémáját elemzi: Klaus KÄNDLER: Das 
Thema Literatur und Arbeiterklasse in einigen Umfragen literarischer Zeitschriften zwischen 
1928 und 1930. == Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven. Berlin 1966. 131—158. A kötet 
159—182. lapján több egykori hozzászólást közöl. 

22 Otto BIHA: Die proletarische Literatur in Deutschland. Literatur der Weltrevolution 
1931. 3. 104-122. 

23 Andor GÁBOR: Über proletarisch-revolutionäre Literatur. Die Linkskurve 1929. 3. 
5 - 6 . Újabban: Zur Tradition2 153-160. 
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A „secundum datur" antitézise azonban esetlegességével, merev korlátozottságával egy 
időre alámerült a viharos gyorsasággal fejlődő proletárforradalmi irodalom áramában. Ez an
nál inkább így lehetett, mert a német szövetség önmaga megnevezését, eltérően a Rapptól, 
eszmeileg pontos és helyes módon végezte el, noha ez nem jelentett egyúttal védelmet a céh-
szellemű „proletárirodalom" behatásai ellen. A proletárforradalmi irodalom, különösen kezdet
ben alkalmasan pótolhatta a kor által ki nem mondott szocialista irodalom fogalmát, mert az 
osztály és szövetségesei harcának szellemét, eszmeiségét írta zászlajára, ezért volt lehetséges, 
hogy az üzemi levelező és a kispolgárságból jött forradalmi intellektuel találkozhatott az 
indulásnál. A terminológia elégtelensége csak a rendkívül gyorsan pergő néhány év után kezd 
jelentkezni, amikor a politikai mozgalommal együtt az irodalomban is új kérdések megvála
szolására kell hogy sor kerüljön. 

A német proletárforradalmi irodalom léte eleven cáfolatává vált a szocialista Internacionálé 
kapituláns opportunista politikájának a művelődés területén, bebizonyította: ha kezdeteiben 
is, ha egyenetlenül is, de a hatalom megragadása előtt már képes művészi, irodalmi teljesít
ményekre a proletariátus, és az eszméivel áthatott értelmiség. Az egyes pártok erejükhöz 
és lehetőségeikhez képest minden országban támogatták a kulturális tevékenységet, követvén 
a Komintern útmutatását. Különösen előtérbe került ez a kérdés az 1924. évi V. kongresszuson, 
ahol Clara Zetkin referált az értelmiségi kérdésről. „A II. Internacionálé" — mondotta — 
„lemondott arról, hogy nagyszabású vitát folytasson a polgári ideológiával. Fatalisztikusan 
arra hagyatkozott, hogy a tőkés termelés megváltoztatásával, a kommunista termelés beveze
tésével automatikusan létrejön egy kommunista ideológiai felépítmény, és egy érett kommu
nista ideológia. Azt várta, hogy az új kultúra és ideológia egy szép napon érett gyümölcsként 
magától fog a proletariátus ölébe hullani. Lemondott arról, hogy a történelmi folyamatot az 
ideológia fejlesztésével meggyorsítsa... A Komintern ezzel szemben nem nézheti ölbe tett 
kézzel a polgári kultúra és szellemi élet krízisét. E válságba annak negativitása helyébe pozitív 
tartalmat kell belevinnie. A polgári kultúra anarchista módon vakul csapongó bomlási és 
pusztulási folyamatainak helyére a forradalmi proletariátus ideológiájáért folytatott tudatos 
és energikus harcnak kell lépnie. Ez az előttünk álló feladat éles fényt vet annak jelentőségére, 
hogy az értelmiséget szövetségesünkké tegyük."24 

Clara Zetkin magához a forradalmi proletariátus ideológiájának kiterjesztéséhez veszi 
számba a forradalmi értelmiséget, azaz jóval nagyobb és megtisztelőbb szerepet szán neki, 
mint azt a proletárirodalmi gyakorlat, főleg a későbbi években a „Mitläufer"-ekkel tette; a 
tárgyalt összefüggésben mégis annak van nagyobb jelentősége, hogy a Komintern maga lé
pett fel határozottan a kapitulánsok rossz örökségének felszámolása érdekében s a munkás
mozgalom kulturális antenticitásáért. A mozgalom későbbi fázisaiban időnként fel-fellobbant 
ugyan a bizalmatlanság az intellektuelekkel, mint bizonytalan, ingadozó réteggel szemben, de 
jelenlétük és „állandó megszakítatlan áramlásuk a munkástömegekből"25 és más rétegekből 
elengedhetetlen feltétele volt a fent jellemzett ideológiai offenzíva ébrentartásához. E rétegek 
jelentették éppen azt az elemet a mozgalomban, amely „belevitte" abba a művelődést, a tudat
formálás egyik eszközét tartva a kezében. Hogy milyen eredménnyel, elég ha a magyar 100% c. 
folyóirat körül kibontakozott mozgalomra gondolunk, a német laikus színházra, Piscator 
színpadára, a gomba módra szaporodó olvasó-, dalkörökre, később rádiós és filmkörökre stb.2ft 

t 

" Clara ZETKIN: Über die Intellektuellenfrage. = Protokoll des 5. Kongresses der Komin
tern. Hamburg, Carl Hoym Verlag 1926. 971—972. 

86 N. BUCHARIN: Proletarische Revolution und Kultur. Hamburg, Carl Hoym Verlag 
1923. 66-67 . 

26 L. ehhez: TAMÁS Aladár: A 100%. Bp. 1964. - SERFŐZŐ Lajos: A KMP tevékenysége 
a munkás kultúr- és sportmozgalomban, 1925—1945. Bp. 1963. — Ludwig HOFFMANN: 
Das proletarisch-revolutionäre Theater und die neue Dramatik. = Zur Geschichte der sozialis
tischen Literatur, 1918-1933. Berlin 1963. 126—140. 
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A német párt létrehozta a Marxistische Arbeiterschule szervezetét (előadói közt rendszeresen 
ott találjuk a magyar emigráns írókat), tananyaguk, a fordító nyomán elnevezett ún. Schön-
stein-füzetek eljutottak a magyar illegális komunista mozgalomig, József Attila ezek segédle
tével is oktatta munkáshallgatóit az illegális szemináriumokon. 

Akár a német proletárforradalmi irodalomra gondolunk, akár József Attilára vagy Derko-
vits Gyulára, rögtön feltűnik, hogy valamennyien követték a mozgalom követelését (és lel
kiismeretük parancsát is): aktívan és tevékenyen részt vettek a mozgalom mindennapi életé
ben, aprómunkájában is. Többük példája bizonyítja, hogy ez megtermékenyítette művészetü
ket, az adott kor, a tőke és a munka összecsapásának érdes, nyers valósága tematikailag is, 
a megformálást tekintve is, sajátos arculatú művészetet szült a szocialista irodalom fejlődésé
nek folyamatában, kialakítván abban egy proletárforradalmi fázist a legnagyobb művészek
nél, anélkül, hogy ez lezártságot, elszigeteltséget hozott volna létre összművükben. Olyan 
művekre gondolhatunk, mint József Attila Tömeg, Szocialisták, Lebukott, Munkások, Külvárosi 
éj, A város peremén, A tőkések hasznáról, Eszmélet s más költeményeire, s olyan képekre mint 
Derkovits 75/4 című fametszetsorozata 1928—1929-ből, Ucca, Végzés, Éhesek télen, Téli 
viharban, Vasút mentén, Kivégzés, Hídépítők, Nemzedékek c. képei. Mindeme művek egyúttal 
azt is jelzik, hogy a munkásosztályból jött vagy hozzá csatlakozott forradalmi értelmiségiek 
bebizonyították: lehetséges a munkásosztály eszméitől áthatott irodalom és művészet a fel
szabadulás előtt is, és a proletár művelődési mozgalom eredményei tanúsítják: lehetséges az 
ismeretek terjesztése, heves igény van a művelődés befogadására a proletariátus legfejlettebb 
rétegeiben. A német proletárforradalmi irodalom olyan művei, mint Brecht és Wolf drámái, 
Marchwitza, Scharrer, Neukrautz, Seghers, Bredel regényei, Erich Weinert és Becher költésze
te, az oroszszovjet irodalomban Gorkij, Majakovszkij, D. Bednij, Gladkov, Szerefimovics, Fa-
gyejev, Panfjerov és Solohov, Babel és Ivanov művei dokumentálják a proletárforradalmi 
irodalom, vagyis a hatalomra készülődő vagy azt már meg is szerzett proletariátus eszméitől 
áthatott műveket. Az egyes alkotók és művük természetét elemezve azonban ismét azzal a 
kiegészítéssel kell élnünk, hogy a proletár jelleg csak részben határozhatja meg azokat teljesen, 
a proletárforradalmi elem az, ami dominál, az érő, vagy megvalósult proletárdiktatúra szelleme 
munkál bennük, a legkiválóbbakban az érett szocialista távlatokat érzékeltetve, sejtetve. 
Ez azt jelenti, hogy semmiképpen sem tartható helyesnek a harkovi konferencia irodalompoli
tikai határozatának az a kijelentése, miszerint „csak a szocialista forradalom győzelme teremti 
meg a feltételeket a proletár kultúra korlátlan fejlődéséhez"27, ugyanis a történeti tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy a proletár forradalom a szocialista kultúra és a szocialista irodalom fej
lődésének biztosít korlátlan lehetőségeket. De azok az elvi jellegű megállapítások, amelyek 
már a forradalom előtt létrehozható, s a proletariátus ideológiájával áthatott művészet lehető
ségéről szóltak28 feltétlenül helytállóak, azzal a kiegészítéssel, hogy ez a kultúra nem proletár 
volt, hanem a szocialista kultúra kezdeti fázisa, sajátos változata. 

így hát a társadalmi, történeti jelenségek bonyolultsága adhat csak magyarázatot arra a 
tényre is, hogy az ellentmondásos, eklektikus Rapp-elmélet, amely végül is a mozgalom szét-

27 Resolution zu den politischen und schöpferischen Fragen der internationalen proletari
schen und revolutionären Literatur. Literatur der Weltrevolution 1931. Sonderheft. 96. 
(A továbbiakban: LWSh.) 

28 L. e vonatkozásban Giovanni Germanettónak, a Profintern képviselőjének elemzését a 
harkovi konferencián (LWSh 164); valamint a konferencia összefoglaló értékelését: Ergebnisse 
der 2. Internationalen Konferenz proletarischer und revolutionärer Schriftsteller. Uo. 3. — 
Már korábban a RAPP egy határozata e vonatkozásban: Ha jurrepaTypoM nocTy 1927. J\s 
21. (HOHÖpb). — Becher több cikke: Unser Bund; Einen Schritt weiter! = Zur Tradition2 

91—92, 175. — A magyar proletárirodalom plattformtervezete, 1931; — GERGELY Sándor: 
Munkáskultúra. Bp. 1930. 62. 
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hullását okozta és az irányzat elvi alapjainak át- és újrafogalmazását követelte meg, egyúttal 
azt is elősegítette, ami egészséges és fejlődőképes volt* kereteket adott a munkásmozgalomhoz 
csatlakozó irodalom kibontakozásához, segített sok nehéz küzdelmet megvívni a különböző 
téves, antimarxista elméleti irányzatokkal, és ébren tartotta a pártosság szellemét az új 
irodalomban. 

Maga a proletárforradalmi irodalom mint a szocialista irodalom egy korhoz kötött fázisa 
legjobb műveivel leküzdötte az elmélet téves vonásait, s a művelődési hagyományban joggal 
szerepel teljesebb örökségként mint az elvi alapzat rajzolatait megvonó irodalomszemlélet, 
irodalomelmélet. Ha ezen az elméleten múlt volna a proletárforradalmi irodalom léte, a káros 
hatások még érzékenyebbek lettek volna. A lenini kultúrafelfogással pontosan szemben állva 
alapelvük nem a széles horizont, a szövetségesek keresése, a közelíthető rétegek megnyerése, 
az összérdek figyelembevétele volt, hanem az elszigetelődés, a kizárólagosság proklamálása 
és kísérlet arra, hogy az így állítólag előállítható kultúrát minden más réteg átvegye. A tár
sadalom vezetésére hivatott munkásosztály érdekeinek kárára, az elszigetelődés ápolására 
igyekeztek a „saját osztálykultúra, saját szépirodalom" létrehozására már az Oktjabr-csoport, 
majd a RAPP platform-tervezői.29 Hogy mennyire az elszigetelődés volt a célja a RAPP-nak, 
arról a Vargyin-féle hírhedt 1925-ös határozattervezet 8. pontja is tanúskodik, amely a saját 
önálló osztálykultúra kialakítását azért nyilvánította fontosnak, mert — úgymond — „saját 
irodalma nélkül a proletariátus nem tudja megőrizni hegemóniáját a parasztság (!) fölött."30 

Valóban nehéz eldönteni, hogy az ilyen tézisekben a marxizmus ignorálása vagy nem ismerése 
játszotta-e a nagyobb szerepet. Az Oktjabr-csoport tevékenységéről szólva a szovjet szakiro
dalom megállapítja, hogy az „útitársi" és a klasszikus irodalmat egyaránt osztályidegen, 
„nem proletár", eszmei és művészi szempontból értéktelen irodalomnak tekintették, és a nem 
proletár írókat egyenesen ellenforradalmároknak minősítették.31 Az efféle megbélyegzés ko
rántsem volt elszigetelt jelenség. Emi Siao, a kínai proletárirodalom képviselője Harkovban 
kijelentette; „Amely irodalom nem proletár, az ellenforradalmi."33 A magyar emigráció egyik 
prominens képviselője még évekkel később is lehetségesnek tartotta, hogy Ehrenburgot ellen-
forradalmárnak nevezze, a szovjet sajtóban. Elképzelhető, hogy az így mesterségesen kiala
kított légkör nagyon megnehezítette a valóban szükséges, tisztázást hozó elvi vitákat. A részt
vevők számára természetesen a RAPP három folyóirata (Ha jinfepaTypHOM noery, OicfHöpb, 
POCT) által, de más sajtótermékek által is sugalmazott érvelésben szinte valószínűnek tetsz
hetett, hogy a RAPP tétele: a „ki kit győz le", az irodalomban mintha a marxizmus—leniniz
musra visszhangozna, s csak nagyon kevesen ismerték fel, hogy itt a lenini tanításokkal való 
visszaélés folyik. „Az 1927—30 közti évek különösen kiélezett irodalmi harcok közepette 
teltek el, s ezek közvetlenül tükrözték vissza a kapitalizmus felszámolása és a szocializmus fel
építése érdekében folytatott harcot" — vélekedik egy anonim cikkíró 1932-ben, majd így foly
tatja: „Majakovszkij öngyilkossága 1930. április 14-én megmutatta világosan, hogy itt élet
halálharcról van szó. A múlt nyúlt ki a jelenbe itt áldozatért, de a jelen mégis magának ragadta 
el a győzelmet a jövőtől."33 Nem tudható, hogy e sejtelmes és ünnepélyeskedő megfogalmazás 
mögött milyen emberi tartás rejlett, mindenesetre autentikusnak fogadhatjuk el V. Ivanov 

29 HaeoJiornqecKaH H xyAO>KecTBeHHasi njiaTíjwpMa rpynnw npojieTapCKHX nncaTeJieíí 
OKTaőpb. Ha nocry, 1923. Ns 1. (niOHb). cxp. 353-354. Magyarul: Helikon 1966.1—2. 71-73 . 
és A szocialista realizmus. Bp. 1970. 1. köt. 352—354. — HfleojioraqecKan H xy^oncecTBeH-
Haa njiaT<j)opMa BcecoKOHoft Accoimamm npojieTapCKHX nneaTejieií. OKTHÖPI» 1924. 2. 226. 

30 Pe30jnou,Híi 1-ofi Bcecoi03Hofi KOH êpeHUHH npojieTapCKHX roícaTejieft, no ÄOKJiaßy TOB. 
BapAHHa. npaßßa 1 (JieBpajia 1925. JVö 26 (2957). 7. A szerkesztőség vitaanyagként publi
kálta a szöveget. 

31Ljubov SVECOVA: Proletár írószervezetek, 1920-1930. Helikon 1966. 1—2. 6. 
32 LWSh 182. 
33 Fünfzehn Jahre Sowjetliteratür. Internationale Literatur, 1932. 4—5. 7. 
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véleményét ezekről az eseményekről: „A szovjet irodalom fejlődésének hatalmas kárt okoztak 
a Rappisták" — írja Ivanov újabb könyvében. „Az 1929-től 1932-ig terjedő időszakot a cso
portharc legnagyobb fokú kiélesedése jellemezte; a rappista vezetőség nem csupán a pártonkí
vüliek eltaszítására törekedett, hanem a proletárírók soraiban is széthúzást szított. A »prole
tárirodalom általános irányvonalán« kívül levőnek minősítették Solohovot, Panfjorovot és 
más proletár írókat, nem is szólva a kispolgári intelligencia köreiből származó írókról. A Rapp 
averbachista vezetősége a kommandó szerepre törekedvén az irodalomban odáig ment, hogy 
osztályellenségnek minősített mindenkit, aki kételkedni merészelt a »Rapp« ortodox vezető
ségének csalhatatlanságában."34 

A bezárkózás, az elszigetelődés a múlt hagyományaitól, a kontinuitástól és a gazdag örök
séget magukkal hozó progresszív útitársaktól odavezetett, hogy a „külön proletár irodalom" 
számára saját eredeti módszereket és műfogásokat véltek kigondolni (mint a Kuznyica hívei),36 

„saját művészi kritériumokat" gondoltak elvonni magából a proletariátusból, „egy új eszté
tika, a proletár esztétika kialakulását, ha a proletárolvasó megnyilvánulásait és érdeklődését 
tanulmányozzuk."36 Averbachnak ez a demagóg tétele a művészet demokratizmusát, a népies-
séget azáltal vélte szolgálni, hogy annak újszerű tőrvényszerűségeit az általános művelődésre 
vágyó tömegek érdeklődéséből vonja el. De Averbach tanainak is megvolt az előzményük. 
A szociológiai iskola egyébként érdemes és jeles vezető egyénisége, aki a 20-as években hosszú 
ideig Lunacsarszkij mellett dolgozott, V. Friese egy korai munkájában hevesen ellenzi, hogy a 
proletárírók kapcsolatot találjanak az intelligenciához; a proletáríró — úgymond —, ha prole
tár szellemű és formájú költészetet akar létrehozni, térjen vissza saját eleméhez, térjen vissza 
a tömeghez, vissza a gyárba, az üzembe.37 Ugyanígy gondol A. Bogdanov létrehozni egy „nem 
vegyes, hanem tiszta proletár osztályköltészetet."38 Csak a proletariátus soraiból jött író le
het igazi proletáríró, vélta Matheika János,39 de ugyanígy vélekedett Derkovits Jenő is.40 

Mácza János más oldalról közelített: „Proletárkultúrát csinálni, kommunista kultúrához 
utakat építeni csak az tudhat, aki nemcsak az elmélettel van tisztában, hanem aki részt 
vett a gyakorlati mozgalomban is, aki közvetlenül és forradalmi megmozdulásaiban, hogy 
úgy mondjam, személyesen ismeri a proletariátust."41 Mácza érzékelhetően a forradalmi ér
telmiségre is gondol, hiszen nem az osztályeredetről beszél, hanem a mozgalomhoz tartozás
ról. Véleménye azonban a kisebbség vélekedése, sőt a harmincas évek fordulójára teljesen 
uralkodóvá válik az osztályszármazás kizárólagos kritériuma a proletáríró meghatározásánál. 
Elméletileg mindez a kor uralkodó irodalomszociológiai iskolájára, Plehanov tanításaira tá
maszkodhat, aki meglehetősen mechanisztikusán vonta zárt körbe egy-egy osztály ideológiá
ját, érzületét, ízlését, pszichológiáját, kevéssé érzékelve azt a kommunikatív lehetőséget, 
amelyet majd éppen a szocializmus nyújtani fog.42 Plechanov értékes elméleti örökségének 

34 B. H. HBAHOB: OopMnpoBaHHe HAeimoro eAHHCTBa COBCTCKOÖ JiHTepaTypbi,1917— 
1932. MocKBa 1960. 180. 

35 A Kuznyica csoport moszkvai proletáríróinak és költőinek nyilatkozata, 1921. Helikon 
1966. 1-2. 77—78. 

36 L. AWERBACH: Für die Hegemonie der proletarischen Literatur in der UdSSR. Inter
nationale Literatur 1932. 1. 121-122. 

37 B. OpHMe: IlpojieTapCKaH no33Hji. MocKBa 1919. 111—112. 
38 A. A. BOGDANOW: Was ist proletarische Dichtung? Berlin 1920. 11. 
39 Johann MATHEIKA: Über den russischen Proletkult. Arbeiterliteratur (Wien) 1924. 

10. 727-730. 
40 DERKOVITS Jenő: A proletárirodalomról. Munkás (Osztrawa) 1928. jún. 1—2. Újab

ban: Kassai Munkás. Bp. 1969. 412—415. 
41 MÁCZA János: Napló. Kéziratos feljegyzés 1923 januárjából, Bécsben. A Petőfi Irodalmi 

Múzeum kézirattára tulajdonában. 
42 „Plehanov nem úgy vetette fel a kérdést, hogy az élet visszatükröződik a művészetben, 

hanem csak mint a művész osztályszemléletének visszatükröződését. . . Lenin nemegyszer 
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éppen ezt a legingatagabb elemét sajátították el és fejlesztették tovább a 20-as években a 
mechanisztikus iskolák, elsősoron Pereverzev és követői. A Kommunista Akadémia vitája azt 
állapítja meg elméletéről, hogy az „az egész bonyolult ideológiai szférát közvetlenül köti a 
gazdasági alaphoz. Tagadja, hogy bármely író átléphetné osztálykorlátait. Ez igen veszélyes 
nézet éppen a proletárirodalom, a parasztírók és útitársak szempontjából, hiszen lefékezi és 
egy egészen szűk területre határolja el őket."43 A Rapp, noha élesen szembekerült a Pereverzev-
iskolával, ennek elméletéből mégis átvette az osztályhoz kötöttség alapvetőnek tekintett 
kritériumát a proletárirodalomban. 

A munkásmozgalom, a marxizmus szellemében felnőtt és megerősödött a Szovjetunióban 
és a kapitalista országokban a nemzetközi proletárforradalmi irodalom, a II. Internacionálé 
kishitűségével szemben bebizonyította létét és teremtő erejét, de nem bizonyosodott be a 
„tiszta proletárirodalom" léte, nem vált hitelessé az osztályszármazás kizárólagosságának 
tétele, s főleg nem igazolódott az 1925-ös párthatározat által oly határozottan elítélt „üveg
házi proletárirodalom" életképessége. Lenin meglátásai nemcsak a kultúra általános proble
matikáját illetően ismerték fel a törvényszerűségeket, hanem közvetlenül az irodalom, a mű
vészet területén is. A. Sapovalov emlékezései szerint Lenin még a szibériai száműzetésben 
(1897—1900-ban Lenin Susinszkóban élt) heves vitákat folytatott E. Baramkinnal és F. 
Lengnikkel a proletárművészet megteremtésének lehetőségeiről. Sapovalov tanúsága szerint 
Lenin kételkedett afelől, lehetséges-e létrehozni a saját proletárművészetet, amely nem kap
csolódik a múlt népi szellemű, haladó irodalmához.44 Lenin a későbbiekben (1910-ben) Egy 
publicista feljegyzései című írásában, ahol többek közt a machisták platformszervezését és 
Gorkij hozzájuk való viszonyát elemzi, elismeri, hogy „Gorkij kétségtelenül a proletárművészet 
legkiválóbb képviselője", de ugyanakkor hozzáteszi: „A proletár művészetben Gorkij hatalmas 
plusz, attól függetlenül, hogy rokonszenvezik a machizmussal és az otzovizmussal. A szociál
demokrata proletármozgalom fejlesztése szempontjából egy platform, amely a pártban el
különíti az otzovisták és machisták csoportját, speciális csoportfeladatként tűzte ki az állító
lagos »proletár« művészet fejlesztését — mínusz, mert e platform egy nagy tekintély munkás
ságában éppen azt akarja erősíteni és felhasználni, ami gyenge oldala."45 Látható Lenin érve
léséből, hogy Gorkijt a proletariátus ügye nagy művészének tartotta, de bizalmatlanul szem
lélte a machista filozófiai bázisra épülő proletárirodalmat, amit az alkalmazott idézőjel még 
nyomatékosít. Sapovalov későbbi feljegyzéseiben újra visszatér ehhez a kérdéshez, és olyan 
részleteket tár fel, amelyek félreérthetetlenül bizonyítják, hogy Leninnek a művészetről, 
irodalomról vallott felfogása teljes összhangban van a kultúra kérdéseiről kifejtett nézeteivel. 
Sapovalov ezt írja: „Lenin kifejezte azt a gondolatát: vajon el lehet-e várni, hogy a leigázott 
munkás, aki hazatér a gyárból, az eltompultságig ki van merülve, a polgárságból jött intelli
gencia segítsége nélkül képes lenne-e saját irodalmát és művészetét létrehozni. A dolog leg
fontosabb lényege a munkásság osztályharca, amely már elkezdődött, és amely, mint ahogy a 

mutatott rá Plehanov hibáira, aláhúzva, hogy Plehanov nem elméleti következtetéseket vont 
le a tényekből, hanem megfordítva, úgy törekedett elemezni a tényeket, hogy kész sémából, 
dogmából indul ki"— írja a Eojibiuaíi CoBexcKan 3im.nKJioneAHH, MocKBa 1955. T. 33.247—253. 
Érdemes e vonatkozásban utalni Engels Paul Ernsthez írt levelére, amelyben Engels kifejti, 
hogy a materialista módszer „ellentétébe csap át, ha nem mint vezérfonalat alkalmazzák a 
történelem tanulmányozásánál, hanem kész sablonként, amelyhez hozzáigazítják a történelmi 
tényeket." 

43 O JlHTepaTypoBeAHecKOH KOHu.enu.HH B. O. IlepeBep3eBa. Pe30JiroUHH npe3HÄHyMa KOM-
MyHHCTHHecKOH AKaAeMHH. üe^aTb H peBOJHOHHH, 1930. 4. 3—5. 

44 A. IlIAnOBAJlOB: Bjia/niMHp HjibHH JleHHH B CHÖHPH. npojieTapci<aa peBOJiioimfl 1924. 
5.243-247. 

45 3arweTKH nyöjiHUHCTa. = JICHHH: ÜOJIH. CO*I. T. 19. 251—252. — Egy publicista feljegy
zései. = LENIN: Művészetről — irodalomról. Bp. 1966. 130—133. 
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forradalmi marxizmus elmélete bizonyítja, a szocializmus teljes győzelméhez vezet. A művé
szet nem cél, hanem eszköz ebben a harcban .. . Abban a mértékben, ahogy fejlődni fog a munkás
osztály harca, oly mértékben lesz segítségére a munkásoknak ez a művészet, amelyet maguk a 
munkások, vagy a proletariátus forradalmi elméletének álláspontján álló intelligencia hoz 
létre." (Aláhúzások a tanulmány szerzőjétől.)46 

Lenin a munkások lebecsülésének tartotta a csak „munkásoknak való irodalom mestersé
gesen leszűkített kereteit", és azt tanácsolta, hogy „egyre jobban sajátítsák el az általános 
irodalmat", úgy tartotta: „nem elég, ha a munkásoknak csak a gyári állapotokról beszélnek, 
és rég ismert dolgokon kérődznek" az írók. Nem ezt a „céhirodalmat" értette Lenin a prole
tariátus és valamennyi dolgozó művészetén, a „kommunizmus nagy művészetén". „Proletár
művészeten Lenin azt a művészetet értette" — írja a N. Rogovin —, „amely elszakíthatat-
lanul össze van kötve a párt eszméivel, amely aktívan szolgálja a forradalmi munkásmozgalom 
gyümölcsöző fejlődését."47 

A forradalmi munkásmozgalom ügye pedig Leninnél mindenkor a legszorosabban össze volt 
kötve az egész dolgozó társadalom ügyével, a szocializmus értelme volt ez számára. Midőn a proletár 
élcsapat öntudatosságáról, a forradalom iránti odaadásáról, önfeláldozásáról és hősiességéről 
beszélt, mint a párt fegyelmének elemeiről, másodszorra a pártnak azt a képességét fejtette 
ki, hogy „a dolgozók legszélesebb tömegeivel, elsősorban a proletár tömegekkel, de a nem pro
letár dolgozó tömegekkel is, felvegye a kapcsolatot, közel kerüljön hozzájuk s bizonyos mérté
kig, mondhatnók, egybeolvadjon velük. . . . Hiszen a kommunisták feladata éppen az, hogy 
tudják meggyőzni az elmaradottakat, hogy tudjanak dolgozni köztük, nem pedig az, hogy 
kiagyalt, gyerekesen »baloldali« jelszavakkal elhatárolják magukat tőlük" — írja Lenin abban 
a művében, amelyben e klasszikus megállapítása is olvasható: „Csupán az élcsapattal győzni 
nem lehet."48 Ez a koncepció volt az alapja Lenin kultúrafelfogása egyetemességének, ennek 
kellett volna áthatnia halála után is az irodalompolitikát, örökségének célszerű felhaszná
lásáról azonban csak részben lehet beszélni. Ha e ténnyel nem nézünk szembe, lehetetlen ma
gyarázatát adni azoknak az időleges konfliktusoknak, amelyek sok kiemelkedő jelentőségű 
életművet alkotott szocialista író és a kultúrpolitikai „vonal" kőzött támadtak. Gorkij és 
Majakovszkij, József Attila és Brecht szocialista szellemiségű életművének emelő energiáit 
éppen a Lenin által jellemzett, az egész népben való gondolkodni tudás szolgáltatta, ez volt 
egyetemességük forrása. Konfliktusaik mindenkor a redukcióval, a korlátozással, a „külön 
érdek" szorgalmazóival támadták. Az ő egyetemességük nem fért bele a „proletárirodalom" 
szűk kategóriáiba, szétfeszítette azt. 

Az egyetemesség értelmezése kétségtelenül az egyik legbonyolultabb feladatot jelentette 
a kor harcaiban részt vevő literátoroknak, ezen a keresztúton juthattak a maradandó művek 
közelébe, de kétségtelenül innen nyílhatott további út a harcoló proletariátus ügyétől való 
eltávolodás felé is. Az „általános emberi", az „egyetemesség" fogalmai az adott korból nézve 
nagyon is a távoli, elmosódó jövőbe transzponálódtak, s csak kevesen értették át, hogy a nap 
osztályharca és a távlat egyetemessége nem egyszerűen a történeti kontinuitás egymásután
jában helyezkednek el, hanem dialektikus korrelációik jelen vannak az adott órában is. Az egye
temesség óhaja a korban sokaknál kifejezésre jut, a forradalom éveiben éppen úgy, mint a 
harmincas évek közepén. Lunacsarszkij így képzeli el Október idején: „A jövendő szocialista 
kultúrája általános emberi, az osztályokon kívül álló kultúra lesz, harmonikus és típusa szerint 

48 A. UJAnOBAJlOB: B cnőnpcKOH ccbuiKe. = B. H. JleHHH: O JurrepaType H HCKyccTBO. 
MocKBa 1967. 650. 

47 B. POrOBHH: üpoÖJieMa npoJieTapcKoií KyjibTypu B HÄeiiHO-acTeTHHecKHx cnopax 20-x 
TOAOB. = H3 HCTOpHH COBCTCKOÍÍ 3CTeTHMeCK0Ü MbICJlH. MocKBa 1967. 61. 

48 V. I. LENIN: „Baloldaliság" — a kommunizmus gyermekbetegsége. Bp. 1962. 14., 
60., 120. 
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klasszikus kultúra, amelynek tartalma szerves, egészséges folyamaton át képződik és fejlődik, 
s tökéletes, megfelelő formát ölt."49 Jifi Wolker a Proletárművészet című, 1922-es manifesztum
ban megállapítja, hogy ez a művészet „átmeneti jellegű. A proletárdiktatúra korszakának 
befejezésével megszűnik a proletár osztályművészet. Vagy mielőtt megszűnik — szétáramlik 
minden irányba a keskeny osztálymezsgyéről és átterjed a szocialista kultúra új katedrálisá-
ba."so Cristopher Caudwell 1936-ban jósolja meg a kommunizmus szabad művészetének 
szintézisét, midőn a proletariátus asszimilálta a régi és az új kultúrát, s a kommunista tudat 
szintjére emelte azt, s mivel ekkor — úgymond — a „proletariátus teljesen egybe fog esni a 
társadalom egészével, ez a tudat nem lesz többé részleges."51 Eugene Dabit francia munkásíró 
a Kultúra Védelmére rendezett 1935-ös párizsi kongresszuson már nem a távoli jövőbe téte
lezett általánossá vált művészetről beszélt, hanem nagyon is konkrét közelségbe vonva a 
kérdést, közelített a megoldáshoz. „A magam részéről elutasítom azt, hogy a proletárirodalom 
korlátozásokat fogadjon el" — mondotta —, hogy csak egyetlen osztály erkölcseinek a leírá
sára szorítkozzék... Az irodalomnak nem szabad arra korlátozódnia, hogy proletárirodalom 
legyen. Az egész kultúrát akarjuk a proletariátus rendelkezésére bocsátani, minden csökkentés 
nélkül. Nem akarjuk a nagy áramlatokon kívül tartani, és a rosszul felfogott tisztesség s 
autenticitás orvén vakvágányra taszítani. Ezért feladatunk, jövőnk kérdése birtokba venni a 
kultúra minden titkát."52 Dabit eszmefuttatását az emeli ki a többiek közül, hogy nem konstruál 
ellentétet, diszkontinuitást a jelen „proletárirodalma" és a távoli jövő egyetemessége közé, 
hanem — folyamatban gondolkodik. S nem fél, ahogy Lenin sem félt, arra törekedni, hogy a 
proletariátus birtokába vegye a múlt minden használható kultúrértékét. Jean Fréville Dabit-
val szemben az antagonisztikus felfogás híve volt, szerinte az osztályokra különülő és kizsák
mányoláson alapuló társadalomban nem létezhet általános emberi irodalom, ez csak a kommu
nista társadalomban lehetséges."53 Sajátos módon tartalmazhatták az ilyen rendkívül osztály-
harcosán hangzó és ezért mérvadó megnyilatkozások az antimarxísta szemléletet, a történelem 
és a társadalom folyamatainak mechanisztikus materialista felfogását. Nyilvánvaló, hogy a 
proletárirodalom már e kezdeti fázison is sokkal nagyobb mértékben törekedhetett az általá
nos emberire, anélkül, hogy túllépett volna az „osztályharcos emberin", mint valaha is a bur
zsoázia, hiszen a proletariátus felszabadulásáért küzdött.64 Az általános emberi „érdekképvi
selete" a szocialista irodalmon belül abban az arányban volt jogosult és lehetséges, amely 
mértékben ez az irodalom teljes mértékben benne élt korában és teljesítette azokat az elvárá
sokat, melyek a munkásmozgalomból sugároztak ki. Magától értetődik, hogy itt éppen nem a 
fentiekben jellemzett „direkt" elvárásokról esik szó, hanem a mélyebben értelmezett s reális 
elvárásokról. Ha ennek az irodalom nem tudott megfelelni, és inkább a közvetlen korrespon-
dencia útját választotta, menthetetlenül szektásságba, művészietlenségbe torzult. Révai 
József jellemzése szerint: „A proletárköltészet — ha megreked a munkásosztály, a dolgozók 

« A . W. LUNATSCHARSKI: Die Kulturaufgaben der Arbeiterklasse. Berlin 1919. 19. 
50 A szocialista realizmus. Bp. 1970. 1. köt. 343. 
51 Cristopher CAUDWELL: Illúzió és valóság. Bp. 1960. 264-287. 
52 Idézi CSEHI Gyula: Munkásosztály és irodalom. Bukarest 1963. 102. 
53>KaH OpeBHjib: OTBCT Ha MaHH<|)ecT. JlHTepaTypa MHpOBoK peBOJuouHH, 1932. 1. 75—77. 

Ugyanezt a nézetet képviseli korábban a magyar emigrációban KASSAI Géza: „Nincs 
általános emberi, osztályon kívüli művészet vagy irodalom, mert még nincs az — Ember. 
Még csak osztályemberek vannak." (Kassai Géza): Proletárkultúrát! Munkás 1924. jún. 
15. 70. sz. 3 - 4 . Ujabban: Kassai Munkás. Bp. 1969. 358-360. 

54 Erről ír Lunacsarszkij a Proletárirodalom Nemzetközi Irodája 1926. márc. 17-i plénumára 
készített előadása téziseiben, (7. sz. pont.); Theodor DREISER nyilatkozata: Die Neue 
Bücherschau 1928. 10. 19.; GERGELY Sándor: Munkáskultúra. Bp. 1930. 7; BALOGH Edgár: 
Harcos proletárok kultúrája. Munkás-Paraszt Naptár 1932. 87—92. Ujabban: Kassai Mun
kás. Bp. 476-482. 

188 



nyomorúságos helyzetének puszta ábrázolásában, a polgári dekadens líra túlfinomult érzel
meinek, valamint a költői kifejező eszközöknek a leegyszerűsítésében, akkor lemond arról, 
hogy proletárlírából általános nemzeti költészetté váljék, tehát elkerülhetetlenül szektássá 
válik. De szektássá válik akkor is, ha a proletárköltészet első fejlődési szakaszának fent vázolt 
jellegzetességei olyan külön irányzatként merevednek meg, amely kizárólagossági igénnyel 
lép fel, azzal az igénnyel, hogy a szocialista lírának egyszer s mindenkorra a népélet tényeinek 
ábrázolásában, a polgári líra bonyolultságainak kiküszöbölésében és a költői stílus demokra
tizálásában, helyesebben: egyszerűsítésében kell kimerülnie és semmi másban. Ha ez bekövet
kezik, akkor a szocialista lira a proletárköltészet szektás irányzatával való harcban tud maga
sabb színvonalra eljutni, csak ebben a harcban tudja magának kivívni azt a jogát, hogy az 
emberi érzelmeknek legalább olyan széles skáláját fejezhesse ki, mint a polgári líra."55 Révai 
a teoretikus szemszögéből látta így e problémát, de a mozgalom résztvevője, a Munkásírók 
csoportjának egykori tagja, a szocialista líra jeles képviselője, Benjámin László is ugyanerről 
tanúskodik: „A magyar költészet teljes hagyományához való tudatos kapcsolódás segített 
a szocialista igényű irodalmat gyermekbetegségeiből kilábalni. Mert — igazán nagyra becsülve 
szocialista szándékú elődeinket — a valóság mégis az, hogy amit ők teremtettek, elsősorban 
mozgalmi költészet, jelszóköltészet volt. Tulajdonképpen érthető módon, hiszen a munkás 
élete a mozgalomban zajlott, ez volt életének tartalma, és az a költő, aki benne élt osztályá
ban, ezt érezte akkoriban a leglényegesebbnek. Arról volt szó, hogy világossá kellett tennie 
a munkásköltőnek saját munkásközönsége előtt, hogy: emberek, legyünk öntudatosak, 
harcoljunk érdekeinkért, a szocializmusért... Egy idő után ez nem lehetett kielégítő. Párhu
zamosan a mozgalom fejlődésével, ahogyan az érdekvédelem mellett előkerültek az osztály 
nemzeti és általános emberi feladatai, szükségszerű lett számukra a hagyomány egészének 
elsajátítása és vállalása."56 

Felmerül azonban a kérdés: ha a partikularitás és a távlatosság ellentéte, az egyetemesség 
viszonylatai már az osztályharcok korában is jelenvalók és meg nem kerülhetők, el nem odáz
hatók a szocialista művészet öncsonkítása, önkorlátozása veszélye nélkül, milyen azonosságok 
és különbségek mutatkoztak hát a baloldali irodalom különböző irányzatai között e tekintet
ben? Vagy a kérdés terjedelme okán leszűkítve azt néhány alkotóművészre, vajon miképpen 
oldotta meg e kérdést elméletileg és művészetében (ez utóbbi a döntőbb) Kassák Lajos vagy 
József Attila, avagy Bertolt Brecht? (A kérdés elemzése maga monográfiát igényelne, azért 
itt csupán néhány jelzésre szorítkozhatunk válaszul.) 

Az egyetemesség keresése mindhármójuknak vezérelve volt. Brecht kezdeti anarchista 
korszaka után következetesen és tételesen sajátította el a marxizmust, került egyre közelebb 
a munkásmozgalomhoz, szinte viviszekcióval kísérletezve ki saját művészetén a valóság pártos 
és hű ábrázolásának valamennyi lehetséges módját, fázisát, a szektás dogmatizmustól a 
szocialista humanizmus teljességéig. „Tégy meg mindent — oktatta a proletárírót —, hogy 
osztályod ügyét, mely az egész emberiség ügye, előbbre vidd, de semmit ne mellőzz, csak 
azért, mert nem illik következtetéseidhez, megállapításaidhoz és — reményeidhez. Adott 
esetben inkább egy ilyen következtetésről mondj le, semmint az igazságról; de ebben az eset
ben is tarts ki amellett, hogy a nehézséget, melyet egész félelmetességében megmutatsz, le 
fogjuk győzni."57 Brecht tehát az önáltatás, az illúziók elvetését tanácsolta, a valóság egye
temes, de könyörtelen szemléletét, nem kívülről, nem a távolálló szemlélődéseként, hanem a 

55 József Attila költészetéről (1958). = RÉVAI József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1968. 
298-308. 

58 Elődök és utódok. Beszélgetés Benjámin Lászlóval a költészet közügyeiről. Népszabad
ság 1971. ápr. 18. 

"Tézisek a proletárirodalom számára. = Bertolt BRECHT: Irodalomról és művészetről. 
Bp. 1970. 273. 
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harcban álló ember analíziseként. Abban a szellemben, ahogy még Johannes R. Becher fogal
mazta azt meg egy Gottfried Benn-nel folytatott rádióbeszélgetésben: „A költő számára nincs 
mód arra, hogy a kor feladatain átugorva jusson el a jövőhöz, a halhatatlanságba."88 Ezt az 
utat választotta József Attila is, nem volt módja arra, hogy átlépve „a mai korcsmán" konf
liktusok és megrázkódtatások ellenére, a freudizmus és az egzisztencializmus vonzása ellenére 
átlépje azt a határt, amelyen belül említett nagy „proletár"-versei születtek, azt a régiót 
kereste, amely ezt a világot szerves egységbe fonta az Eszmélet, A Dunánál, a Thomas Mann 
üdvözlése, a Hazám valóságával, egyetemességével. Költészete és egyéni sorsa Majakovszkijé
val együtt talán legszuggesztívebben vall a kor teljességre törő, és az osztályharcok útjain 
haladó szocialista költő küzdelmeiről, etikai tartásáról és arról is, hogy az így megalkotott 
mű vált igazán maradandóvá, ez fejezte ki legteljesebben és hitelesebben a proletariátus és a 
„köréje gyülekező" valamennyi népréteg alapvető, azonos érdekeit, vágyait, gondolatait és 
álmait. 

Kassák Lajos pályája más övezetekben bontakozott ki. Lefejtve emlékéről a reá hullott 
sok támadást és bántást, amellyel a„proletárirodalom" hívei vélt igazuk tudatában elhalmoz
ták, látható emberfeletti erőfeszítése, amely a század alapvető emberi törvénye keresésére 
indította, a rendkívüli energia, amely művéből inspiratív erővel kisugárzott és megterméke
nyítette a modern magyar művészetet és irodalmat. Az egyetemességhez azonban türelmet
lenül rövidebb átvágást remélt, közvetlenebb kapcsolatot keresett. Egy egész életen át feszülő 
konok szívóssága nem volt elég ahhoz a szívóssághoz képest, amely követelményként átíveli 
a generációkat, de csak a korlátozott időben engedi működni az egyéniséget. Nem tudta el
fogadni, hogy a „be nem érhető végcéP'-hoz nem az „általános emberi" csalóka módon rövi
debbnek tetsző útjai vezetnek. A proletariátus osztályérdekeit és az összemberi érdekeket 
dialektikus egyidejűségben felfogó szemlélet, s az osztályharcban való aktív részvétel köve
telménye nem hatolhattak be szigorúan őrzött, szuverén világába. Innen érthető az a válasza 
is, amelyet Barbusse körkérdésére adott 1928-ban: „Van tehát proletárművészet? Nincsen. 
A proletariátus általában olyan alacsony kulturális nívón él, hogy lehetetlenség a saját szellemi 
felkészültségéből a saját életét a művészet síkjain kifejeznie. Eljöhet egy idő, mikor lesz pro
letárművészet? Nem. Ha a proletariátus gazdaságilag, politikailag és ideológiailag felszaba
dította magát mai, rákényszerített osztályhelyzetéből, akkor már szó sem lehet a proletármű
vészet megteremtéséről. Proletárosztály alatt az ókori rabszolgákból, és jobbágyokból lett, 
az imperialista kapitalizmusnak kiszolgáltatott bérmunkásságot értjük. Ennek az osztálynak 
az aspirációi: a mai osztálytagozódás eltörlése s egy új, osztálynélküli társadalmi rend megte
remtése. Ennek az osztálynak az előharcosaira nem a proletár voltuk, hanem szocialista atti
tűdjük a jellemző. A proletárosztállyal kapcsolatban nem beszélhetünk tehát egy új osztály-
művészet kialakulásáról (egy ilyen művészet megteremtése ellenkezik az ő élettendenciájuk
kal); a modern munkásmozgalom a szocializmus megvalósításáért harcol; az ő aspirációit 
magában foglaló művészet csakis a mai osztályművészeten túli, szocialista, kollektív művészet 
l ehe t . . . Nem proletárművészetről van tehát szó, hanem szocialista, osztálytagozódásokat 
nem tűrő, emberi művészetről... A proletár művészet nem egyéb művészi eszközökkel csinált 
politikai propagandánál; — a szocialista művészet a tömegek egyik szellemi képviselője s 
így egyik alapeleme az új társadalmi rend megteremtésének."59 Kassák érvelése részleteiben 
sok igazságot, helyes meglátást tartalmazott, de mégsem kerülte ki az extremitásából eredő 
gyengeséget: az a „szocialista, osztálytagozódásokat nem tűrő, emberi művészet", amelyről 
ő szólt, valóban a távlatok homályába veszett, s midőn kikerülni kívánta a propaganda szintű 

58 Zur Tradition2, 150. 
89 KASSÁK Lajos: Proletárművészet vagy szocialista művészet? Munka 1928. 2. sz. (ok
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proletárirodalmat, a két véglet közt nem találta meg a szocialista irodalom osztályérdeket és 
összemberi érdeket egyszerre kifejező művészetének kulcsát, amely már ekkor feltalálható 
volt, amely tertium daturként a jövőt képviselte a proletárirodalom szűkös szektarianizmusával 
és az általános emberi irodalom elomló képzeteivel szemben. 

S ez az osztályharcokhoz kötött egyetemesség-igény, ha változott körülmények között is, 
de lényegében egyazonosan volt jelen a kapitalizmus viszonyai között küzdő proletárforra
dalmi irodalom számára éppen úgy, mint a Szovjetunió „proletárirodalma" számára. A minden
napokban való egyik megnyilatkozása a más rétegeket, osztályokat, azok szellemiségét kép
viselő írók, írói csoportok egységfrontba tömörítése lehetett. Aligha lehet elfogadni Otto 
Biha különbségtételét, midőn az 1932-es határozat után a szektás szemlélet számára azzal 
gondol menlevelet adni, hogy a németországi osztályharc nem engedi meg a front szélesebbre 
nyitását. „Miközben a Szovjetunió proletariátusa az osztály nélküli társadalom megvalósításán 
dolgozik, a kapitalista országokban élesedik az osztályharc — írja. — Miközben a szovjet 
proletárirodalom kádereit a gyárakból és kolhozokból biztosítja, és arra törekszik, hogy szö
vetségben az értelmiség minden rétegéből származó szimpatizáló írókkal, a szocializmus fel
építését művészileg ábrázolja, addig a kapitalista országokban az írók széles rétegei még 
munkásellenes ideológiával vannak eltelve, vagy legalábbis semlegesek, távol állnak minden 
egységfronttól a közös ellenség, a fasiszta barbárság fordított prófétái ellen."60 A megfogalma
zás passzív megállapításai jelzik a törekvés hiányát vagy gyengeségét, hogy kimozdítsák 
semleges állapotukból a meggyőzhetőket, harcoljanak az ellenséges tábor megosztásáért. 
A magyar fejlődés bizonyítja, hogy az egyetemes érdekek keresése az osztályérdekek egyidejű 
megőrzése mellett is több kísérleten át sikeres volt, ha csak átmenetileg is, így a Márciusi 
Front idején, a negyvenes évek elején. E szélesebb ölelésű szövetségi politika mögött mindig a 
teljesebb koncepció szolgálata állott, a párt erőfeszítései befolyása, tömegbázisa növelésére, 
egy népi demokratikus Magyarország megteremtésére. Egy ilyen koncepció kidolgozását 
remélni a harmincas évek elején Németországban persze illuzórikus lett volna, de az ebbe az 
irányba való tájékozódásnak — úgy tetszik — a megvalósultnál több lehetősége volt. Külö
nösen áll ez a szovjet irodalomra. Ha a kapitalista Németországban valóban erőteljesebben 
hatott is a megosztottság, emitt a szocialista építés egyre több lehetőséget nyújtott a széles 
szövetséghez, az irodalom horizontja kitágulásához. Ezt a párt irodalompolitikája előbb érzé
kelte, mint az irodalom szervezeteinek képviselői; az irodalom maga előbb megvalósította, 
mint ahogy a kritika azt megkövetelte. Nem egyébről volt szó, mint annak felismeréséről: 
a proletariátus vezette harc nyomán megnyíltak a szocialista távlatok az ország előtt, közel 
az idő, midőn elhalványulnak és eltűnnek az osztályok és rétegek különbségei, ellentétei. 
A rappisták részéről oly sokat támadott Mácza János egyike volt azoknak, akik már viszony
lag korán felismerték a partikularitás ápolásának elégtelenségét, a szocialista körvonalak 
kibontakozását. Meglátta a kor irodalmában, hogy az „felszínre hozza és kiemeli azokat a 
szocialista elemeket, amelyek . . . a mi életünkben már jelen vannak. Ezért a proletár művészet 
alkotói módszerét nem csupán mint a proletárművészet hegemóniájáért folytatott harc mód
szerét kell jellemeznünk, hanem a proletárművészeten belüli szocialista elemek győzelmének 
módszerét is." — figyelmeztetett Mácza. — „A vezető szervezetek képviselői — panaszolta — 
gyakran nem szerves aktivitásában fogják fel a művészetet, magának a proletariátusnak az 
aktivitása speciális kifejlődését, mint a proletariátusnak a szocializmusért folytatott harca saját
ságos formáját, s ehelyett teljesen mechanikusan oly aktivitásról beszélnek, amely csupán 
a proletariátus szolgálatában áll.61 

60 Otto BIHA: Sowjetliteratur auf dem Wege zum Sozialismus. Der Rote Aufbau 15. Juli 
1932. Nr. 14. 667. 
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Bizonyos, hogy e felismerés nem volt könnyű, sem az irodalmárok, sem az irodalompoliti
kát művelő szervezetek számára; évtizedek tanúsága szerint a legnehezebben átérthető prob
lémák közé tartozott a proletariátus diktatúrája során képviselt és megvalósított saját osztály
érdekeknek az egyetemes társadalmi érdekekkel való egybeesése s ezen érdekeknek az össznépi 
társadalom felé való haladás fokozatosságában és viszonylagosságában való kiteljesedése, e 
bonyolult dialektika átértése és alkalmazása az irodalomelméletben, az irodalomkritikában. 
Ez a magyarázata annak, hogy az irodalompolitika, különösen a húszas-harmincas évek for
dulóján meglehetősen ellentmondásosan közelítette meg a proletárirodalom és -művészet 
kérdéseit, a lenini megállapítások elhomályosultával egyre inkább előtérbe került a „proletár
irodalom" kizárólagosságának hirdetése; és csak a szocialista építés egyik kulminens pontjá
nak felismerései vezettek e koncepció elejtéséhez, a jövőt is előlegezni képes jelenkori egyete
mességet nyújtó szocialista irodalom elveinek megfogalmazásához. A Rapp 1932. április 23-án 
történt feloszlatását követően P. Jugyin már érintett cikke után először május 9-én találkozunk 
olyan elméleti írással a Pravdában, amelyben újra a lenini szellem villan fel. „A szovjet írók 
előtt hatalmas feladat áll" — mondja a szerkesztőségi cikk —, „tartalma szerint szocialista 
irodalmat kell teremteniök. Ez a jelszó: a szocialista irodalomért — az irodalom Magnitogorszk-
jaiért kell hogy az írószövetség zászlaja legyen. A proletariátus a párt vezetésével a szocializ
must építi, szocialista kultúrát hoz létre. Az irodalom a kulturális építés általános frontjának 
egy része. A proletárirodalom, amely helyesen fejezi ki a kiteljesedő szocialista viszonyokat, 
lényege szerint kétségtelenül szocialista irodalom. Mindamellett nem helyes az átmeneti kor 
proletárirodalmának azonosítása a szocialista társadalom lényege szerint szocialista irodal
mával" — jegyzi meg a cikk, amelyben az átmeneti szakasz terminológiai ingadozása ellenére 
felismerhető a korábbi esetlegességekre való ráérzés és az új viszonyok megkövetelte teljesebb 
megfogalmazás, vagy újrafogalmazás szükségességének tudata.82 Ugyanebben a szellemben 
fogalmazza meg hamarosan az Irodalmi Enciklopédia is a „proletár szocialista irodalom" 
jellegzetességeit, a szocializmus fokozatos kibontakozásának folyamatában szemlélve a szo
cialista irodalom kiteljesedését és a proletárirodalmi szakasz dialektikus meghaladását.63 

62 Ha ypoBeHb HOBHX 3aAa^. IlpaBAa 9 Ma* 1932. Ne 127 (5292). 2. 
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László Illés 

DISCUSSION SUR LA POSSIBILITÉ D'UNE LITTÉRATURE PROLÉTARIENNE 

C'est la phase entre 1917 et 1932 de la littérature socialiste internationale qu'on appelle en 
general la littérature proletarienne. Pourtant l'élucidation théorique de cetté notion n'a pas 
encore eu lieu. Jamais on n'a parvenu á élaborer l'esthétique spécifique de la littérature prole
tarienne; les meilleures oeuvres de cetté littérature débordent, en general, les cadres d'une 
littérature de classe, confinée dans des limites sociologiques. Dans revolution de la littérature 
proletarienne, ce qui a cause des troubles sérieux c'était l'isolement des adherents du „prolet-
koult", le rejet des traditions culturelles progressistens du passe, et la méfiance jusqu'au 
refus á l'égard des couches d'écrivains qui auraient pu étre des allies potentiels á l'époque 
donnée. Tout ce phénoméne dérive de la deformation de la conception léninienne de la culture; 
ses consequences néfastes se sont manifestes surtout á l'époque rappiste. Les théoriciens rappis
tes cherchaient á detacher par force la culture et la role en tant que créateur de la culture du 
proletariat, de revolution socialiste transformant toute la société des travailleurs. En Union 
Soviétique, c'était l'avénement de la société embrassant le peuple entier et, dans la société 
bourgeoise, l'union antifachiste qui ont eréé les conditions de pouvoir s'appuyer sur la masse 
entiére des travailleurs; les rappistes, au contraire, cherchaient a créer une culture proletarienne 
un art prolétarien fermés, délimités — et cela sans succés. Les théoriciens de la IP Internati
onale, et plus tárd Trotzki, voyaient spectiquement la force créatrice culturelle du proletariat. 
En discutant avec eux, les adherents de la littérature proletarienne croyaient en une culture 
proletarienne exclusive. C'était les theses léniniennes qui signifiaient le tertium datur: la litté
rature socialiste s'épanouissant a la base de la culture socialiste. En 1932, le Parti Communiste 
(b.) de 1' Union Soviétique a dissous les organisations littéraires prolétariennes; ce fait avait 
une influence libératrice sur l'épanouissement de Tart socialiste. 
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