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K l a u s M a n n az Amszterdamban megjelenő Die 
S a m m l u n g cimü polgári-demokrata világnézetü szépiro
dalmi folyóirat főszerkesztője egész csapat európai polgári 
iróval együtt hivatalos meghívást kapott az oroszországi 
írók augusztus hó végén tartott első kongresszusára. Alábbi 
tanulmányban Klaus Mann ez alkalommal tett jegyzeteit 
veszi az olvasó. írása a moszkvai irókongresszus igen szé
les tárgyalási anyagát a polgári oldalról felmerülhető el
lenvetésekkel együtt illusztrálja. A Korunk szerkesztősége 
dokumentum értéke miatt veszi át a Sammlung hasábjairól 
e beszámolót. (Szerk.) 

Meghívtak bennünket Moszkvába a Szovjetunió első irókongresszu¬ 
sának a meglátogatására. Itt tehát irói minőségünkben vagyunk jelen s 
az esemény, amire jöttünk irodalmi. Ám kezdettől fogva világos előttünk, 
hogy itt egyáltalán nem lehetséges olyan „irodalmi esemény", ami egy¬ 
szersmint, a szó legtágabb értelmében, ne lenne nyilvános — s ezzel 
együtt hivatalos — esemény. A nyilvános élet különböző részletei itt 
sokkal intenzivebb mértékben függnek össze a nyilvános élettel mint más 
országokban. Az irodalom itt nem valami diszítő arabeszk a társadalom 
peremén. Az irodalom itt hatékony része a nyilvános életnek. 

A demokrácia különösen abban nyilvánul, hogy a lehető legtöbben, 
a lehető legközelebbről vesznek részt a nyilvános életben. A tömeg e 
nyilvános életben való részvétele természetesen nem lehet felülről dik
tált, előirt és szabályozott; valódi, szenvedélyes, vitális elemként kell 
megnyilvánulnia. 

A tömeg valódi, szenvedélyes és vitális részvétele a nyilvános élet 
eseményeiben és berendezéseiben, amit az ember itt Moszkvában érez, — 
oly erős, mint szinte sehol egy más városában a világnak. Ezért érzi az 
ember Moszkvát demokratikus városnak. 

Ez a megállapítás paradox, mert itt diktatura van. Ez azonban nem 
csak azzal téveszt meg, hogy erejét a néptől birja. A szocialista állam 
felépítése itt tényleg az a nagy általános ügy, amely magával ragadja a 
szívet, megmozgatja a kedélyeket és foglalkoztatja a fejeket. Vannak 
kívülállók, elkeseredettek, — kétségtelen. Az ember azonban érzi: ez a 
rész törpe kisebbség. A felépítés felmérhetetlen zaja túlharsogja azt, 
amit esetleg ezek felhozhatnak. 

Valamely gyár teljesítménye, a vetés eredménye izgalmas viták, 
büszke elégtétel és haragos kritika tárgya. A nagy általános ügyek közé 
tartozik az irodalom, a film, a színház úgyanúgy, mint a repülés-ügy 
vagy a mezőgazdaság kollektivizálása. Az emberek igényesek, rekordo
kat követelnek, minden téren. Elhatározták, hogy beérik a nagy tőkés
államokat, sőt ha lehetséges, tulszárnyalják azokat. Mindenki arról be
szél, hogy már eddig mennyire vitték. Egy ejtőernyős ugró-nő rekord
teljesítménye a legáltalánosabb érdeklődést váltja ki; ugyanez érvényes 
egy új színdarabra, regényre. 

A munkát itt valami sportszerű entuziasmussal űzik; a szórakozá
sokat és mulatságokat ugyancsak. A nyilvános élet összetett; a „Kul
turpark", ahol az emberek szórakoznak és pihennek, ahol a tömeg tenni¬ 
szezik és csúzdázik ugyanúgy hozzátartozik a nyilvános élethez mint a 
gyár és a kolkhoz. 



Moszkvában földalatti vasutat építenek — s ez elsősrangúan nyil
vános esemény, mindenki erről beszél. A tulzsúfolt villamosközlekedést 
tehermentesíteni kell, a forgalom rendesebben fog lebonyolódni, Moszkva 
igazi nagyváros lesz. Ez emeli az általános önérzetet. Ha egy nagy 
turista-szállót építenek, mint éppen most, úgy ez nem egy részvénytársa
ság ügye, amelyről senki sem tud semmit. Ez sokkal inkább nyilvános 
ügy. Fogadásokat kötnek, hogy melyik épület készül el előbb: a turista 
szálló-e vagy az a másik óriási épülettömb, mely szemben épül. 

Az emberek sokat nevetnek; valószínűleg sok mindent csepülnek is 
— bizonyos határok között ez szabad. A benyomások, amiket az ember 
az uccán s Moszkva nyilvános intézményeiben szerez ellentmondanak 
annak az állításnak, hogy az egyik diktatura pontosan olyan mint a másik. 

Legelsőrangúan nyilvános ügy a katonai, itt lelkesednek ezért. 
Értelmetlenség volna ezt a lelkesedést eltagadni: van. Mondják, hogy ki
zárólag defenziv jellegű — ami pillanatnyilag kétségtelenül igaz, a Szov
jet külpolitika igazolja. Nincs semmiféle agresszív szándékuk, csupán el
határozták, hogy a támadók részére nem teszik könnyűvé a dolgot — s 
a világ tudja, hogy miféle támadókkal számol Szovjetoroszország. A de
fenzíva jelszava itt szubsztanciális míg más, tényleg nem fenyegetett or
szágokban csak demagóg formula — Ennek ellenére s különben is köz
tudomású, hogy a militans enthuziasmus ebben az országban nem csupán 
a Japán részről eredő nyugtalanítással magyarázható; hozzátartozik az 
általános élethangulathoz, sőt, egyenesen az erkölcsi magatartáshoz — s 
ez számomra benne a legidegenebb, a legzavaróbb elem. Az imperialista 
háború elleni gyűlölet nem zárja ki az imperializmus ellen vezetendő há
ború melletti leglelkesebb szimpátiát. 

Az augusztus 18-i repülőnap alkalmul szolgált az írókongresszus 
résztvevői előtt az Unió aviatikájának a bemutatására. Kimentünk a re
pülőtérre s egy újonnan épülő ház terraszáról a legkényelmesebben él
vezhettük mindazt, amit nyujtottak. A látvány imponáló volt számomra, 
de nem lelkesítő. A képzet, hogy ezekből a kísértetiesen gyors repülőgé
pekből Berlin és Tokió uccáira mérges gázbombák kell hogy hulljanak, 
számomra egyáltalán nem pompás, — még akkor sem, ha tudom, hogy 
a mérgesgáz az egyetlen igazságos ügy szolgálatában öl majd. 

Magán a kongresszuson is megjelent a vörös hadsereg egy küldött
sége. A széksorok közti korridorok hirtelen vészesen dobogó katonákkal 
teltek meg, egy részük egyenesen elfoglalta a pódiumot. Mámoros lelke
sedés az irodalom részéről. Ez a pillanat volt az, amikor a legidegeneb¬ 
bül éreztem magam Moszkvában. Némán álltam s a kezeimet nem tud
tam tetszésre erőszakolni. Kell — gondoltam — egy vörös hadsereg s 
erősnek is kell lennie: kemény szükségesség ez, semmiféle pacifizmus 
sem merészelheti tagadni. De miért a mámoros lelkesedés? 

Természetesen élnek az ellenvetéssel, hogy a vörös hadsereg sokkal 
közvetlenebb módon a népegészhez tartozik, mint bármely más ország 
hadserege. A vörös hadsereg a művelődés hordozója is, a katonai szol
gálat egyuttal szellemi iskolázás. Többizben vendég voltam a Vörös 
Hadsereg- Kulturházá-ban, jó filmek és színdarabok láthatók ott, sokat 
olvasnak s egy szép parkban sportolnak. — A vörös hadsereg általában 
a nyilvános élet reprezentánsai közé tartozik, minden módon részt vesz 
abban, népszerű vezetője az ország legnépszerűbb emberei közé tartozik. 
— Nem szabad elfelejteni továbbá, hogy itt nem annyira „országvéde¬ 
lemre" gondolnak, ha defenziv háboruról beszélnek, mint inkább egy 
eszme védelmére, amely nem nemzeti, hanem univerzális. Ez adja meg a 
militáns páthosz erkölcsi presztízsét. Egyuttal emlékeztet a forradalom 



háborús tradícióira, — mint ahogy ezt pl. a forradalom és a polgárhá
ború muzeuma a leghatásosabban szemlélteti. 

Az ilyen meggondolások azonban az ijedelem ama momentumát ve
lem nem felejtetik el, — a momentumot amidőn a fegyveres hatalom be
nyomul az irodalom termébe és ott lelkesedéssel üdvözlik. 

Az irókongresszus mindenekelőtt egyet demonstrált: a vitális ösz¬ 
szefüggést, amely itt az irodalom termelője és felvevője, az olvasó kö
zött fennáll; az író és a közönség közt; az irodalom és a nép közt. 

A kérdés, amely a nyugateurópai írót mindig nyomja, sőt bénítja — 
a keserű kérdés, hogy tulajdonképpen kinek is ír ? —ez a kérdés itt a leg
szebb magátólértetődöttséggel kapja meg a választ. Mert itt az író szó¬ 
szerint mindenkinek ír: a vörös katona olvas és a kolkhoz rohamosa 
olvas; a gyári munkások könyvekről vitatkoznak, könyveket vásárolnak 
a mérnökök, a matrózok, a gimnazisták és telefonos kisasszonyok. Az 
Unióban bámulatosan sokat olvasnak. Milliós, tegnap még analfabéta 
tömegek esnek neki ma az irodalomnak. A tömeg szomjazik az iroda
lomra, falja az irodalmat. Az író előtt nagy lehetőségek állnak. 

Ebből a lehetőségből profitál minden, ami az irodalommal kapcsola
tos. Például itt nagyon komolyan foglalkoznak a klasszikusokkal, — 
úgy látom komolyabban mint Nyugaton. A „klasszikus örökséghez" 
való élő tartozás a hivatalos kulturprogram követelései közé tartozik, — 
klasszikus örökség alatt nemcsak Puskint, Gogolyt vagy Tolsztojt értik, 
hanem Cervantesi vagy Balzacot is. Goethe, Dante és Shakespeare képei 
díszítették az orosz nagyságok képeivel a kongresszus termét, ahol a 
szociálista iróság kötelességéről és céljáról vitatkoztak. Ennek a terem
nek a pódiumáról beszélt Johannes R. Becher a klasszikus örökségről, 
amit nemcsak gondozni, hanem életben tartani és továbbképezni tarto
zunk s ahonnan tanulhatunk. A német költő buzgalomteli komolysággal 
beszélt a lira formaproblémáiról. S nem blaszfémiaként hatott, hanem 
igéretteljes visszhang kelt bennem, amidőn Hölderlin neve fölcsendült eb
ben a teremben. 

Láttam egy orosz Goethe-kiadványt, aminőt ma egyáltalán nem 
állítanak elő abban az országban, amely még Goethe nyelvén vél beszélni. 
S az ilyen igényes kiadványok itt ma keresletnek örvendenek, a magas 
példányszám, amiben megjelenik, tüstént elfogy. Az ilyen kiadványokat 
— mondotta a kiadó — dupla példányszámban is ki lehetne hozni a 
piacra; de a papirhiány nem engedi. Nálunk hiányzik az olvasó; náluk 
csak a papir. Hát ne irigyeljük őket? 

Itt nem csak ritka élelmiszerekért, nemcsak mozik előtt vagy autó
buszállomásokon, hanem ujságkioszkok előtt is sorbaállnak. A nyomta
tott szóból nem tudnak eleget előállítani, míg a költők és gondolkodók 
országában a nyomtatott szó iránti érdeklődés egyszerűen eltűnt. Az ál
talános szellemi kíváncsiság az egész világirodalomra irányul. Celine és 
John Dos Passos, Feuchtwanger és Heinrich Mann fogalmak; ha annak 
a könyvnek a cime után leskelődsz, amit az egyszerűen öltözött asszony 
melletted a kerti padon olvas, megérheted, hogy egy Proust kötet. A 
franciákat, akik a kongresszusra jöttek Moszkvába a legmelegebben ünne
pelték, köztük volt André Malraux, Jean Richard Bloch és Louis Aragon. 

A kongresszusra nyolcezer üzem jelentette be a képviselőjét; termé
szetesen valamennyi nem nyerhetett bebocsátást. Gorkij hosszú, elvi, 
akusztikailag különben nehezen érthető megnyitóbeszédét a nagyrészt 
proletár közönség áhítattal követte. A sajtó naponta hasábokat, gyak
ran oldalakat tartott fenn a kongresszus lefolyásáról szóló tudósításai 
számára. 



A terem, ahol az irodalom problémáit vitatták, a város közepén fek
szik, a város élete az ülésterem körül zajlik. Megjelentek a földalatti 
vasut munkásainak a deputációja, a matrózok, a vörös katonák, az „ifjú 
pionirok", a kolkhozok és a vasutasok kiküldöttei. Hirtelen egy férfi 
vagy egy nő állt uniformisban vagy munkazubbonyban a tribünön, ahol 
az előbb még egy író állt. A munkazubbonyos férfi vagy nő elkezdett 
beszélni, kézirat nélkül, szabadon, elképesztő biztonsággal. A proletárok 
kollegáik üdvözletét tolmácsolták az irók előtt. Kollegáik nevében azon
ban nem csak köszönetet, hanem követeléseket is hoztak. Ezt és amazt 
másként szeretnék, ezt és azt még mindig nélkülözik. A matróz tenge
részdalokat követelt, a kolkhozok marciális külsejű asszonya a mezőgaz
dasági munkásnők epikai méltatását. Munkára iró elvtársak! 

Azután ismét egy iró vagy egy kritikus beszélt. Vitatkoztak a re
gényről, a szatíráról, a versről és a drámáról, tulajdonképpen azonban 
mindig az új emberről — a szociálistáról, hogy az, hogy' ábrázolható a 
legjobban és hogyan szolgálható a leghasznosabban. Ez az „új ember" 
— aki már létezik; de még inkább kiképzendő; az, akinek a minéműsége 
és lényege már messziről megismerhető: — ezért érez teljességgel az 
irodalom, sőt arra kötelezi magát, hogy minden, amit létrehoz csak ak
kor bir létjogosultsággal, ha ezt az új embert előresegíti, jelenlegi és 
jövőbeni nagyságát ábrázolja és ezáltal érthetőbbé teszi. — Ezért az a 
mély felelősségteljes komolyság, amivel itt a pedagógiai kérdéseket fel
vetik és tárgyalják. 

A kongresszus első tárgyalási napjainak központjában a „gyermek
irodalom" és a „nemzeti kisebbségek irodalma" állt, mely utóbbitól Sta
lin azt követeli, hogy „szocialista legyen a tartalmában" és „nemzeti a 
formájában" (ahol természetesen a tartalom és forma közti disztingválás 
kissé aggályos.) — Gorkij nagy megnyitóbeszédében mind a két témát 
érintette. 

Maxim Gorkij helyzete a Szovjetunióban egyetlen egy ország egyet
lenegy irójának a helyzetével sem hasonlítható össze. Van itt is, rajta 
kivül, nagyon sok igen megbecsült és sokat emlegetett szerző: itt van 
Szerafimovics és A. Tolstoj, Panferov és Ivanov, Ilja Ehrenburg, Solo¬ 
kov, Tretjakoy, Fedin, a lírikus Pasternak. Ám Gorkij a patriarcha, a 
tiszteletreméltó kedvenc, a magas instancia. Gorkij az ország legnépsze
rűbb, legtiszteltebb figurái közé tartozik. Önfejű-jóságos, paraszti-átszel¬ 
lemült feje minden harmadik kirakatból rád néz; a kongresszus termé
ben óriás formátumú képe Stalin képe mellett lóg, a költő az állam veze
tője mellett. Kultuszt űznek belőle, s ez ellen ő maga tiltakozik; megtette 
a kongresszus keretében is: második záróbeszédében kifejezetten óvást 
emelt az egyes túlbecsülése ellen. Amikor a pódiumra lépett az óváció 
nem akart megszűnni. Miközben beszélt a fotográfusok ellen úgy kellett 
védekeznie, mint a tolakodó legyek ellen. Hosszan és halk hangon be
szélt. Nem merem beszédeit kritizálni, mert lehet, hogy pontatlan fordí
tásban és lerövidítve ismerem azokat. Valami merev marxista dogmatiz-
mus volt bennük számomra; koncepciójukban nem éreztem azt a nagy
ságot, amely Gorkij figurájához illik, — mint ahogy általában a kong
resszuson tartott beszédek kevésbé voltak érdekesek, s bizonyos értelem
ben másodrendűbbek, mint más, kevésbé hivatalos megnyilvánulásai a 
nyilvános életnek. 

Itt nagyon sokat beszélnek ennek az ünnepelt öregembernek, Gor
kijnak bámulatosan sokoldalú pedagógiai és produktív tevékenységéről. 
Óriási teljesítményének legendája még az idegen előtt is tiszteletremél
tóvá teszi. Igazi hódolattal lép be az ember a házába. 



Egy egész este voltunk a vendégei, egy nagy estén, amely vitatko
zással kezdődött és pohárköszöntőkkel végződött. — Az író Gorkij író
vendégeit egy fejedelmi házban fogadta. Miközben az első emeleten egy 
hosszú asztal körül ültek az írók és kérdéseket intéztek a házigazdához, 
aki mint valami enervált orákulum a középen trónolt, megjelent pár ma
gas tagja a Szovjetkormánynak, hatalmas emberek, a leghatalmasab¬ 
bak talán a legesleghatalmasabb után: fellépésük nem volt különb, mint 
valamely gyár küldöttségéé lett volna, ezen az estén Gorkij vendégei s a 
mi asztaltársaink voltak, a kormány demonstrációja volt ez az irodalom 
mellett. 

Talán ép' abban a pillanatban jelentek meg, amikor valaki azt kér
dezte Gorkijtól, hogy mit tart Célineről és John Dos Passosról. Mind a 
kettőről meglehetősen visszautasítóan nyilatkozott, Gorkij szigorú maga
tartást tanusít azzal szemben, amit Nyugaton termelnek — ellentétben a 
nagy szovjetorosz közönséggel: — nem felelnek meg szerinte a szocialista 
reálizmus követelményeinek. 

A vita izgatottabbá vált, amikor a francia Aragon bizonyos hanyag 
merészséggel a nagy és veszélyes témát a vitába dobta: az „individualiz
mus-kollektivizmus" témáját. „Mi az álláspontja Önnek Maxim Gorkij" 
— kérdezte a francia Aragon — „azzal az ellenvetéssel szemben, amit 
liberális oldalról a kommunizmusra tesznek, hogy az a személyiséget és 
annak szabad kibontakozását elnyomja?" 

Nos, erre a kérdésre már van egy válasz-formula, amely azt mondja, 
hogy a kommunizmus ugyan ellenséges az individualizmussal szemben, 
az egyedüli államforma azonban, mely garantálja az individualitás szabad 
fejlődését. Mint minden formula ez is egyszerűsít. A probléma túl, kissé 
vakitó megoldásán mély aktualitással bir. Ennek a problématikának a 
sürgőssége még ugyanezen az estén egy Jean Richard-Bloch és Radek 
közti vitában beigazolódott. 

A beszélgetésben dus est drámai tetőpontját egy fiatal kínai for¬ 
radalmárnő beszéde képezte, aki ismeri hazája és Európa börtöneit. A 
forradalmárnő törve beszélt németül. Megható csicsergő hangon mondta 
el, hogy hogyan szenvednek hazájában a jövő ügyéért. Fiatal kinai iro
dalmárokat — a barátait — élve ásták el, mert Maxim Gorkij könyveit 
fordították. „Én itt ülhetek az öreg Gorkijnál" — kiáltott a fiatal nő és 
csicsergő beszéde a legbámulatosabb hangokat idézte fel. „Azok azonban, 
akik egész életükön át erre vágytak, halottak." A könnyeitől nem tudott 
tovább beszélni. Meg se moccant senki. Amidőn a lehajtott fejek ismét 
fölemelkedtek, láttuk, hogy Gorkij sír. 

Karl Radek beszéde a nemzetközi irodalomról volt Gorkij bevezető 
referátuma után a kongresszus központi eseménye. Kétségtelen, hogy ez 
a beszéd csalódást okozott. Az utánna keletkező élénk vitában Radeket 
több oldalról támadták, gyakran hevesen. Záró válasza koncentráltabb 
és szellemesebb volt mint a beszéde. 

Karl Radek ragyogó külpolitikusnak számit. Az irodalom ügyeiben 
nem tünik előttem ily illetékesnek. A világirodalmi helyzetről adott képe 
nyers és sematikus volt; ezenkívül helytelenségeket tartalmazott. Ugy 
a német proletárirodalmat — pár nevet ragadott ki találomra, — mint 
a „polgári bal" iróinak magatartását illetőleg a háború alatt. A német 
delegátusok: Plivier és Willy Bredel szembe is szállottak vele. Az a vita, 
amit Jean Richard Bloch és Radek az individualizmus centrális kérdésé
ről Gorkij házában megkezdettek, a kongresszusi teremben folytatódott 
Wieland Herzfelde, német kiadó és író válaszolt Radeknek ama támadá
sára, amit az James Joyce ellen intézett. 



Ez a Joyce elleni támadás tipikus Radek egész magatartására. Óva 
figyelmeztetett a nagy ír befolyására és kispolgárinak nevezte, mert az 
Ulyssesnek csak individualisztikus és nem szociális a tartalma. A forra
dalmasító lélektani és stilisztikai teljesítményre, amely James Joycet 
eseménnyé teszi az európai irodalomban. Radek nem gondolt. — Még 
kínosabbnak találtam pár mondatot, amit Marcel Proustnak szentelt. A 
szarkazmus tárgya volt számára, hogy Proust hét szagot tud egyidejű
leg megkülönböztetni egymástól s hogy a kritikusai — köztük szovjet
oroszok is — dicsőitik ezért Proustot. A munkáslakásokban, — vélte Ra
dek — többnyire csak egy szag állapítható meg, a széné; helyesebb 
volna tehát világos, tiszta munkáslakások építése. — Kitűnő, mi a mun
káslakások mellett vagyunk. De vajjon érv ez Proust ellen? Legfeljebb 
csak akkor, ha a művészetnek semmiféle létjogosultsága nincs addig, míg 
a munkáslakások mindenütt nem tökéletesek. A Szovjetunióban azonban 
nem így élnek és gondolkodnak. Mit akart tehát Karl Radek felettébb vul
gáris iróniája? 

Marcel Proust képessége a hétféle szag egyidejű egymástól való 
megkülönböztetésében valóban sok dicséretet érdemel, mert ez a tulfino¬ 
mult, hála képességének és hála más, ezekkel rokon dolgoknak a regény
 valami olyasmit csinált, ami eladdig nem volt. Proust új világot fede
zett föl, ő is: az irodalomba egy új szenzibilitást vitt be és hallatlan pél
dáját szolgáltatta annak, hogy az érzéki élet micsoda precizitással adható 
vissza a szó segítségével. 

A világirodalomról szóló referátumot szivesebben hallottuk volna 
egy kompetensebbtől, akinek a jelenlétét különben itt bizonyos demonstra
tiv jelleggel ünnepelték: I l j a Ehrenburgtól. „A második nap" cimű re
gényével, amelyből sok tanulható a szovjetifjúság problematikáját ille
tőleg, teljesen megnyerte hazája közönségének és kritikájának a bizal
mát; régebben azok közé tartozott, akikkel szemben aggályoskodtak, jól
lehet soha sem volt kitaszított. Kongresszusi beszéde számomra a leg¬ 
szubsztanciálisabb, a legkomolyabb és a legbátrabb volt. Kritikával is 
élt és ezt a kritikát respektussal fogadták, — természetesen azzal a fel
tétellel, hogy Ehrenburg beállítódása a szocialista állammal szemben tel
jesen pozitiv. A kritikát különben mindig elfogadják, ha valóban részt
vevő részéről jön; ha a kritika, alaposan szemügyre véve, tulajdonkép
pen önkritika. Ebben az esetben lehet éles és alapos — a fasiszta állam
ban azonban jóllehet „pozitív kritikát" kérnek, a gyakorlatban minden 
tilos, ami nem dicsőítés. 

Foglalkoztat a kérdés vajjon az opponálás szelleme végeredményben 
hasznos-e vagy káros az irodalomra. Ugy a fasizmus mint a kommuniz
mus károsnak tartja. Egyuttal meggondolandó, hogy a szovjetirodalom 
az opponálás, a vád páthoszából mégis profitál, mert a környező kapita
lista világ az erkölcsi tagadás tárgya számára. Ez az állapot azonban 
a remény és az igéret szerint meg fog változni. Akkor az irodalom egy 
állásponton lesz a társadalmi állapottal, sőt hivatása az állapotok ün
neplése lesz s legfeljebb csak a részleteket kritizálja. Hogy lesz ez majd 
az osztályrésze? 

A polgári korszak irói — beszélik itt, — teljes nagyságukban egyálta
lán nem fejlődhettek ki, mert — legalább is öntudatlanul — visszauta
sító magatartást tanusítottak az őket körülvevő, kiaknázó és rossz társa
dalmi realitással szemben és ez az opponálás megbénította őket. A szo
cialista iró viszont a lehető legteljesebben kifejlődhet, mert őt már nem 
gátolja a társadalommal szemben való negativ álláspont, mert hiszen 
annak létformáját és rendjét lelkesen igenli. Ezért itt szigorú különbsé¬ 



get tesznek a 19. század pesszimista realizmusa, mely elsősorban a tár
sadalmi valóság árnyoldalait és rettenetes vonatkozásait ábrázolta vá¬ 
dolóan — s a szocialista reálizmus között, amely optimisztikus s a tár
sadalmi felépítés szolgálatában áll. 

Kétségtelen: a szeretett szociálista valóság ábrázolója szubjektive 
boldogabb lehet, mint aminő a megvető és vádoló társadalmi kritikus 
valaha is volt. Más probléma azonban, hogy ez a szerencse egyidejűleg 
jelenti-e az iró művészi potenciájának a fokozódását. Talán az iró ereje 
ép' annak a szenvedésteli feszültségnek a következtében nőtt, amely tár
sadalmi viziója és a szociális reálitás közt feszült. Az a kérdés, hogy 
az ilyen feszültség rettenetes és nagy stimulánsa helyébe miféle pótlék 
kerül: illetve, hogy ez — az eszme és valóság közti — feszültség nem 
kell-e, hogy változott formában mindig és minden körülmények között 
megmaradjon. 

Az irodalom itt a nyilvános élet középpontjában áll. Ez azonban 
nem teszi feleslegessé azt a kérdésünket, hogy mi is itt az irodalom 
funkciója? Mit várnak tőle, mit akarnak vele? Valóban csak azt akar
ják, hogy a szocialista épitést ábrázolja, kritizálja ünnepelje? Ezzel már 
betölti a feladatát? Minden más funkció kései-polgári sallang? 

Elfogadom Max Brod ama koncepcióját, amely az emberi fájdalma
kat gyógyítható és gyógyíthatatlan, bűnös és ártatlan, nemes és nem
telen fájdalmakra osztja. A „gyógyítható" fájdalmak mindazok, amelyek 
megszüntethetők egy jobb szociális rend által — vagyis egy olyan tár
sadalom megszervezésével, mely a kölcsönös kizsákmányolás elvét már 
nem ismeri. Ezzel azonban még azok a fájdalmak nem szűnnek meg, 
amelyeknek más, mint a szervezési hiba, az oka. Vajjon a gyász valaha 
megszüntethető? Nem immanens-e vajjon az emberi-egyéni lét, a földi, 
halálra szánt mulandó lét fenoménjével általában? Az individuáció egye¬ 
dülisége, az ember legközelebbi hozzátartozójától való elválasztottsága 
vajjon megszűnik-e a szocialista átszervezés következtében? Vajjon a 
mulandóság és magányosság tudata csak a késő-polgári nemzedékek de
kadens hangulata? 

Az új szociális rend nagy cselekedete, — mely a Szovjetunióban 
karöltve jár az iparosodással, sőt a földfelület egy hátramaradott részé
nek a civilizálásával, — ez a heroikus cselekedet az orosz irókból a ki
törő optimizmus hangulatát váltja ki. A metafizikai dolgokkal való 
foglalkozás komikus, ha nem egyenesen ellenforradalmi előttük; a halál
lal való bensőséges foglalkozást részükről csak vállvonogatás illeti — a 
halál természetes záradéka az életnek, amely a közösségért való munká
ban telt el. — Értem, hogy mi az, ami a szociálista irót bizalmatlanná 
teszi szükségszerüen minden tragikus vagy metafizikus hangulattal szem
ben: nagyon sokszor látjuk, hogy mennyit éltek ezzel vissza a reakció, a 
haladás-ellenes hatalmak szolgálatában. Ismeretes, hogy a fasizmus a. 
tragikus hangulatokat protezsálja. Számára ez sokkal kényelmesebb mint 
a tiszta, racionális haladásra való gondolat — ám kizárja az egyik a má
sikat? A materialista-optimista világfelfogás tényleg előfeltevése a jó 
politikára való akaratnak? A jó ügy szolgálatára való alkalmasságnak? 
A nem-materialista író tényleg reakciós és anélkül, hogy tudná a fasiz
mus érdekében dolgozik? — Nincs ma más kérdés, amely engem oly' 
mélyen nyugtalanítana, mint ez. Ezért írom ezzel a tág és egyuttal durva 
egyenességgel ide. Tudom, hogy nem kaphatok erre választ. A hosszú 
fejlődés adja meg majd a választ. 

Ez a fejlődés a Szovjetunióban talán már folyik. Már na
gyon sok etapp van a hátuk mögött. Hisz' volt ott egy idő, amikor az 



irodalom egyszersmint saját magát is visszautasította és tagadta a lét
jogosultságát. Költők hirdették akkoriban, hogy csak a riportage illik 
az új államhoz, a művészet „ópium a népnek". Ma a hivatalos kultura¬ 
kritika az irodalomtól nem csak érzületet, hanem művészi kvalitást is 
követel, — ez utóbbit teljes komolysággal és minden következetességgel. 
Szépséget követel tehát. Ez azonban nem csak „tiszta munkát" jelent, 
Stalin megállapítása az iróról, hogy lélek mérnöke" tulhaladott. A 
szépséggel előnyomul a titok, az irracionális. 

Az „optimista realizmus" etappját is legyőzik, ez meggyőződésem. 
:Ezt megtehetik majd akkor, ha a heroikus felépítés és a külellenségtől 
való veszélyeztetettség elmult — tehát a Szovjetunióban talán előbb, 
mint bármely más országban. Ha a „gyógyítható" fájdalmak közül a leg¬ 
komolyabbak begyógyultak, ha az új rend, amire mindannyian várunk, 
csak a legnehezebb részében befejezést nyer, — akkor a „gyógyíthatat
lan" fájdalmak ismét szóhoz jutnak és minden műremek nékik ad han
got. Ha a föld kissé észszerübben rendeződik be, akkor ismét szabad 
lesz a titokról beszélni, anélkül, hogy reakciósnak számítson az ember, 
— és anélkül, hogy tényleg az legyen. 

Talán ez a mai küzködő generáció csak az optimizmust szabad 
hogy ismerje. A legközelebbi azonban — és erről bizonyos vagyok — 
már nem hiszi, hogy az emberi magányosság a kapitalizmus átka, s a 
borzongó és szeretetteljes pillantás a halálra kispolgári marotte, a sze
relem fájdalma pedig az osztályharctól való eltérítő manőver. Ez a nem
zedék az irodalomtól majd valami mást vár, mint a mezőgazdasági kol
lektivizálás énekét. Más hangokra lesz szomjas, kiáltásokat akar majd 
hallani egy más mélységről. Ah, én érzem: ti irtok még Werthert. 

A benyomások, amiket ez a város és új kulturája nekem nyujtott, 
nagyok és meginditóak. Nagy benyomások mozgatják a szivemet és a 
gondolataimat. Szivemben és gondolataimban meghatódottság és ellen
mondás váltogatják egymást. A meghatódottság erősebb mint az ellent
mondás. 

Éjjel, amikor a kongresszus terméből s ennek a félig ázsiai, félig 
már amerikanizált városnak az életéből a hotelszobámba érkeztem, fel 
voltam indulva — minden éjjel, újból és újból: valami kalandból érkez
tem. Ebből a lelki-intellektuális megindultságból ezek a jegyzetek, ami
 teszek, csak fakó lenyomatok. 

CONDITION HUMAINE:,, A világnyomor enyhítésére alakult se¬ 
gélybizottság nemrégiben közzétett jelentésében pár érdekes adalékot 
találunk az elmult esztendőre vonatkozólag. A statisztika megállapítja, 
hogy 1933 folyamán az egész világon 2,400.000 ember halt éhen 1,200.000 
'pedig öngyilkosságot követett el a hasonló sorstól való félelmében. Egy
idejűleg a következő mennyiségű élelmiszereket vonták el az emberektől 
lés semmisítették meg: 568.000 vagon gabona, 144.000 vagon rizs, 270.000 
zsák kávé, 2,560.000 kilogramm cukor. Ezen kivül ahelyett, hogy a nél¬ 
külöző emberek szükségét kielégítették volna 423.000 vagon gabonát 
égettek el. Megsemmisítettek ezenkívül 500.000 mázsa konzervált és 
1,460.000 kiló friss húst." (Berner Nagwacht.) 


