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1934 októberében az Esquerra és a Ll iga harca nyíltan a forrada
lom és ellenforradalom mérkőzésénlek jellegét ölti magára. A jobhfelé 
tolódott spanyol kormány vérbefojtja az aszturiai bányászok szociális 
megmozdulását s a karhatalom letartóztatja a barcelonai kormányt, 
mely a fenyegető reakcióval szemben az aszturiai bányászokkal szövet
kezett. A spanyol miniszterelnök a katalánizmus régi ellensége: Ler-
roux. A haditörvényszék Companys katalán kormányelnököt, az időköz
ben meghalt Macia utódát, minisztereivel együtt harminc esztendei vár
fogságra ítéli. A katalán baloldal vezetői, ha nem is harminc esztendőre, 
de a legközelebbi másfél évre, a kartagéniai erődítmény foglyai s a res
tauráció munkájára Katalániában ?— a Lliga vállalkozik. A spanyol jobb
oldal is tanult a múltból s kasztiUaiak helyett azokra bízza a pacifizálást 
Katalániában, akiket a katalán nép szociális érvényesülése legközvet
lenebbül sújt. A Madrid kegyelméből kinevezettek mind elfogadták a 
kényes megbízatást. A Lliga vezetői bevonulnak a barcelonai kormány
palotába s arcrebbenés nélkül töltik be azokat a hivatalokat, melyek
ből a katalán nép demokratikusan megválasztott képviselőit kasztiliai 
fegyverek hajtották ki. A Lliga már Pr imo de Rivera támogatásával, 
majd 1931-ben időszerűtlen hűségnyilatkozataival elárulta alkalmatlan
ságát a katalán ügy vezetésére. A spanyol restaurációban való dicstelen 
osztozkodás 1934 okt.-e után azt a kevés népszerűséget is elvette a Lligától, 
amit, mint a nemzeti megújhodás hagyományos szervezete, az Esquerra 
uralkodása alatt is megőrizhetett. A katalán nemzet a Lerroux-kor-
mány szolgálatát egyöntetűen nemzetárulásnak tekintette s amikor 
1936 február havában Spanyolország népe újból az urnák elé járult, el
söprő népitélet volt a Lliga fizetsége. A kartagéniai erődítmény kény
telen volt kinyitni kapuit s az Esquerra vezetői visszatértek az autonóm 
katalán közigazgatás élére. 

A harc az Esquerra győzelmével végződött s a Ll iga megsemmisült. 
Az uj katalán nemzeti párttal olyan nemzeti irányzat került uralomra, 
amelyhez foghatót Európa története ma alig ismer. Nemzeti párt, de 
a nép, és nem a tőke oldalán. Nemzeti párt, mely nem a nemzeti elkülö
nülést és kizárólagosságot, hanem a népek testvériségét hirdeti. Ezért 
válhatott az anarlho-szindikalisták és szocialisták szövetségesévé s küzd 
ma a törvényes spanyol kormány és a baszk nemzeti kormány oldalán 
a spanyol imperializmus restaurációs kísérletei ellen. 

AZ IRÓI MAGATARTÁS ÉRTELME ÉS VÁLTOZATAI 

I r ta: VE1REB PÉTER. 

Ahol nincs hatalmas, kifejlődött tőkésrend, ott nincs hatalmas, szer
vezett munkásosztály s így nem lehet irodalma sem. Cirkulus-viciózus ez, 
amit a vulgarmaterialista felfogás szerint nem az irodalom, hanem 
csak a gazdasági-történelmi változások törhetnek át. Ebből az következik, 
hogy nyugodjunk bele, hogy néhány fiatal írót a magunkénak számítunk, 
ragaszkodunk hozzájuk, bizalommái és szeretettel vesszük körül őket, 
néha még az osztályközösség is megvan vélük, mert munkás vagy pa-
rasztszármazásuak, egyszóval minden okunk és jogunk meg van rá, hogy 
a mieinknek fogadjuk el őket — s aztán, egyszer csak azon vesszük ész
re, hogy amiképpen öregednek, de különösen amilyen mértékben a vi lág 
tudomást vesz róluk, azon módon távolodnak tőlünk. Mire egészen meg
öregednek és tekintélyes irók lesznek, már nem is a mieink, mi pedig 
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kezdhetjük elölről uj fiatalokkal ugyanezt az utat. 
Ez a magyarázat azonban bármilyen tetszetős és bármilyen meg

dönthetetlennek látszik is, nem kielégitő. A tények rácáfolnak. Rácáfol
nak először abban, hogy tőkésrend és szocialista mozgalom nem feltétle
nül együttfutó valóságok (lásd Északamerika), másodszor abban, hogy 
nagy szervezett munkásosztály és szocialista irodalom szintén nem; fel
tétlenül együttjelentkező mozgalmak. A jólszervezett német, osztrák, 
belga, skandináv, stb. munkásságnak egyáltalán nem voltak szocialista 
irói, mig az oroszoknak volt Gorkijuk s a franciáknak van" R. Rolandjuk, 
Barbusse-ük, Malraux-juk s egész légió fiatal. Nem mehetek itt bele az 
esetlegességekkel való bizonyításba sem jobbra, sem balra, csak annyit 
jegyzek meg ehhez, hogy a nagy irók kinevelésében és ;a szocialista iro
dalom megteremtésében a legnagyobb szerepe van annak a szellemi fe 
szültségnek, amely egy adott közösség életében a történelmi-gazdasági 
változások hatása alatt megszületik és felfokozódik. A cári Oroszország
ban volt ilyen feszültség, a hitleri fordulat előtt Németországban is volt 
ilyen feszültség és már születőben is volt az uj német szocialista iroda
lom s a jelenlegi Franciaországban is van feszültség. Igaz, ez a francia 
feszültség sokkal inkább nemzeti-közösségi, mint belső szociális feszült
ség, de ez mindegy, az érzékeny és rugalmas francia szellem azért orien
tálódik a szocializmus felé, mert nincsen számára más megoldás. Mig v i 
szont a „kiegyensúlyozott" Angliában és Skandináviában tovább folyik 
a „boldog" kispolgári poshadás az irodalomban. 

De éppen ezért az előbbi vulgarmaterialista magyarázat Magyaror
szágra sem érvényes. Már az is téves, hogy csak a tőkésrend teljes kiala
kulásától várhatjuk a magyar élét, a magyar munkásmozgalom s igy a 
magyar szocialista irodalom miegszültetését is. Mert a magyar termelő
közösség éppúgy elérkezett a monopolkapitalizmushoz, mint a többi s a 
magyar mezőgazdaság kapitalizálódása, sőt monopolizálódása is folya
matban. Ebből az következik, hogy a magyar termelőközösségben a fe
szültség növekedik s ennek a szellemi megjelenése az az uj irodalom, 
amely ugyan még nem tisztázott szemlélettel, de már igazi lendülettel 
reagál erre a feszültségre. ( A „népies"-ektől, Illyéstől, Féjától a szoci
alista Darvasig és Remenyik Zsigmondig.) 

* 
A továbbiakban azonban nem ezekkel a társadalmi és gazdasági ösz-

szefüggésekkel, hanem magával az irói teremtés belső törvényszerűsé
geivel s az irók karrierlélektanával akarok foglalkozni. Éppen ezért f i 
gyelmen kivül hagyom azt a sokat vitatott kérdést, hogy mi az igazi szo
cialista irodalom. Mert ezt, ha elméletileg nem is tisztázta még senki, de 
mindenki érzi és tudja, ha igazi szocialista írással és iróval kerül szent
be. Szocialista irodalom az, amely a szocialista világnézetű és igényű em
bereket művészileg és szociológiailag kielégíti, vagyis teljes szintetikus 
művészi élményt ad. 

Hogy ilyen magyar irodalom még nincs, az nem lehet vitás. Amit 
eddig kaptunk, az ezt meg sem közelíti. Erre bizonyíték, hogy nem
csak az iskolás és nyugati neveltségü intelektüeléket, de még az igénye
sebb munkásokat és parasztokat sem elégíti ki.. Azok is, ha magasabb 
szellemi igényeik vannak, a polgári irodalomhoz fordulnak, vagy pedig a 
külföldi szocialistákat. Gorkijt, Travent keresik. A mi munkás és pa
rasztszármazású iróink, élményanyagaikat, mint kuriózumot, mint szel
lemi csemegét nyújtják át a polgári olvasónak. Azon nyersen, világné
zeti átfütöttség nélkül s igy sem a saját osztályukra, sem az élvező, de 
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szembenálló osztályra nem gyakorolhatnak lényeges változtató hatást. 
Ha lázongó individualizmusuk itt-ott át is tör az élmények és a művészi 
íormabiztonság között, ez a szintén individualista polgárt nem szorítja 
sarokba, mért hiszen ő is olyan volt, nem kell komolyan venni. Különben 
ez a lázongás éppen ezért legtöbbször a művészi egység és ökonómia 
rovására megy s nem is hatihat. Akik ebből kiszabadulnak, azokat olyan 
természetesen fogadja el a polgárság, mint az övéit. Legmagasabb pél
dák erre Jack London és Knut Hamsun. (Sajnos, megfelelő magyar pél
da nincs: itt csak a tipus van meg, kisebb-nagyobb epigonokban.) 

A munkásírók másik típusa sem rokonszenvesebb. Ezek éppen azért, 
mert nem elég erősek arra, hogy a polgári kultúrán keresztül haladva, 
az igazi szocialista kultúrát megteremtsék és mert a kritikusaik s ezek 
mögött a müveit olvasó mindig a művészi 'kifejező erő és ökonómia hiá
nyát s a ,,tendenciá"-t kifogásolják náiuk, szükségképpen valami légüres 
esztétizmusba jutnak s végül élményanyaguk elhasználása után nem 
kellenek senkinek, sem a saját osztályuknak, sem a polgárságnak. (Kas
sák tipus.) 

A tényleges válasz előtt röviden érinteni kell az irodalom társadalmi 
funkcióját. Nem azért, mintha ezt még nem hallottuk volna, hanem mert; 
ebben a vonatkozásban újra kell fogalmazni. 

Az irás éppúgy, mint a szó, a társassá lett ember tudattartalmának 
cseréje. Hogy ezenkívül még milyen biológiai és lélektani okok állnak 
mögötte, az ebben a vonatkozásban mellékes. A z csak az egyén Íróságát 
határozza meg : azt, hogy miért lesz az egyik ember iró, politikus vagy 
tudós s miért nem lesz a másik. A z irás ma már egy kialakult társadalmi 
szerepkör, van rá igény a közösség részéről s van egyén az igény kielégi-
téséhez, az irodalmi alkotáshoz. Az iró, természetesen, nem, elégszik meg 
avval, hogy élményeit, gondolatait közölje a közösség többi tagjaival, 
hanem sajátos egyéni szerépre tör: arra, hogy behatolva az emberek tu
datába, ázt a saját tudatához formálja s ezúton a saját akaratát átvigye 
a közösség többi tagjaiba. Végső fokon tehát uralomra, egyéniségének a 
társadalmi érvényesítésre tör. Egyik tudatosan, másik öntudatlanul, ez 
csak a művészi ökonómia szempontjából jelent különbséget. Hogy aztán 
az író a szépséggel való szórakoztatás utján csak egyszerűen az embe
rek passzív szeretetére pályázik-e vagy a közösség objektív igazságainak 
a hirdetésével történelemformáló jelentőségre tör: az az egyes iró lelki 
alkatától, társadalmi helyzetétől s a történelmi szituációtól is függ. Van, 
akinek a számára az esztétikum menekülés, van, akinek egyetlen lehet
séges kifejezési forma. Hogy melyik értékesebb, azt a társadalom, pon
tosabban az egyes társadalmi közösségek, az osztályok határozzák meg. 
A hatalmon belül levő osztályok természetesen az esztétát, a szórakozta
tót becsülik többre (a saját harcos reakciósaikat, mint lakájokat ők 
sem becsülik) a kivüllevő osztályok, a mai történelmi szakaszban a har
cos írót becsülik. A szerep: mindenképpen társadalmi. 

A z iró közvetlen célja tehát a közösségi tudat formálása haladó 
vagy hátráltató irányban. Ez csak ugy lehetséges, ha az iró és az olva
sók között testi vagy szellemi élményazonosság van s ha az iró ezt ki is 
tudja fejezni. Legmagasabbfokon, ha tudatosan tudja kifejezni. Termé
szetesen nemcsak életélmények, hanem, gondolati élmények is közelhoz
zák az írót és olvasót. Ennek az előfeltétele, hogy nemcsak az életélmé
nyeik, hanem a világnézetük >—> még ha nem is tudatosult világnézetük 
-— azonossága is meglegyen. ( A művészi alakító erő olyan feltétel, ami-
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ről csak azért nem szólok, mert magától értetődő. Sem az élmények, sem 
a világnézeti határozottság nem elég: irói tehetség kell hozzá!) A z irót 
azonban nem elégíti ki, hogy csak a vele egyélményű olvasót győzze 
meg •— ha nem is egyébről, csak a saját tehetségéről —• hanem egyete
mességre tör. Ezt pusztán szavakkal, világnézeti páthosszal nem lehet el
érni, mert a szavak ugyan a saját világnézeti közösségében már egy ele
ve beállított hangulatrendszert érintenek, s mint a zene, gépiesen felidé
zik a hatást, de a másik oldalon, éppen ezért7 egyenes ellenhatást válta
nak ki. Ennek az ellensúlyozására jelentkezett az „uj tárgyilagosság", az 
értelmezés nélküli egyszerű ábrázolás, mint a világnézetes irodalom el-
laposodásának szükségképpeni visszahatása. Nálunk persze csak hal
vány árnyalatokban, mert Magyarországon a valóban haladó világnézeti 
irodalom sem fejlődhetett ki. 

A z iró tehát egy olyan lényeglátásra tör, amely „általános emberi", 
osztály, sőt nemzetfeletti legyen. Ezt mindenkor a természeti, biológiai 
(szerelmi) élmények közvetítésével, a történelmi kultúra eklektikus mű
velésével, avagy egyszerűen formai, nyelvi újításokkal érte el. Vagyis a 
társadalmilag semlegesebb területeken mozgott. Ilyen volt a hűbéri kor
szakban s ilyen ma az osztállyá alakult , polgárság védekező sza
kaszában. 

E z azonban mindig a hanyatlás, a dekadencia utja s a felfrissülés 
szükségképpeni. A felfrissülés, persze, mindig alulról jön. Részint az 
alullevő osztályok kereső tehetségei törnék ki a saját közösségükből, ré
szint a felüllevő osztályok keresői hagyják el a saját osztályuk ideoló
giáját, élményvilágát, néha magát az osztályéletformát is. ( A nemzeti, 
faji közösségek szerepe itt másodrendű, mert ezeken belül, ha különböző 
korszakokban is, de ugyanaz a folyamat érvényesül.) 

Ennek a lényeglátásra való törekvésnek s ezúton az iró korlátlan ér
vényesülési vágyának, öndokumentációs akaratának az öntudatlan for
mája az, amit irói intuíciónak nevezünk. A z iró teremtési vágyában, al-
kotó-extázisában, irodalmi- vagy még helyesebben, öntudat! reminiscen-
ciáiból, saját élet- és gondolatélményeiből, irói látáskulturájából olyan 
asszociációk és képek pattannak ki, amelyek néha nemcsak pontosan 
megközelítik a valóságot, de éppen a lényeglátásra törő akaratuk követ
keztében szublimálják, a közösség számára értelmessé, áttekinthetővé " 
teszik. Vagyis tudatosították a valóság egy részletét és a tudatosítással 
formálták az emberek akaratát, mert megváltoztatták az emberek kép
zeteiben kialakult sorrendi-fontosság-rendszert s ezten keresztül részben 
az embereket is. 

Ez a magyarázata, hogy egyes írók Saulusokból Paulusokat, vagy 
ami még nehezebb, közömbös emberékből harcos cselekvő embereket for
máltak, akik szembefordultak a saját társadalmi kereteikkel. Példának 
elég, ha a régebbi orosz irók hatását említjük az orosz nemesség és pol
gárság jaVa embereire. 

De az irói intució nemcsak ezen a haladó síkon jelenik meg. Az i rö 
nemcsak kollektív értékű asszociációkat, képeket pattant ki és tudatosít 
a közösségben, hanem antiszociálisokat is. Ez a tény szükségképpeni. A z 
ember élete állandó és megszüntethetetlen harc az egyéni élet egyszeri-
sége és sajátcélúsága, tehát pillanatnyi célra, boldogságra, „emóció"-ra 
törekvése és a társas élet, úgyszintén a természeti lét kötöttségei, a tör
ténelmi távlatú cselekmény között, mert az egyén ezt a célját a termé
szettel szembenállva s csak társas keretben teljesítheti. A z iró tehát 
felhozza magából s a tudatcsere előbb emiitett módján a közösség tag
jaiból is, az antiszociális tudatelemeket is. És csak itt dől el végül is 
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igazán, hogy ki a maradi és ki a haladó iró. Mert az antiszociálist a ha
ladó (ami a mi értelmezésünkben a kollektivet jelenti, mivel az emberi 
fejlődés látható utja a mind teljesebb társadalmosulás) iró is felhozza, 
de vagy egyszerűen a maga nyers valóságában ábrázolja s evvel is j ó 
értelemben tudatosit, vagy értelmezi is és akkor már harcol is ellene. A 
maradi iró ellenben, hogy számitásból-e vagy öntudatlan, az mindegy, — 
az antiszociális tulajdonságokat beragyogtatja az irói intuíció fényével s 
igy nem tudatosítja az antiszociálist, hanem kívánatossá teszi s mint 
felelőtlenséget szabaditja fel. S ez könnyen megy neki, mert hiszen ön
magát, saját tulajdonságait, nyílt vagy rejtett lényét tárja fel, tehát él
ményt ád s igy művészi hatást ér el. Ismét csak a példa kedvéért s leg
durvább megnyilvánulásait, Dekobrát, Pitigrillit és Heinz Hans Ewerst 
említem. Jellemző, hogy bár ezek s az utánuk tolongó epigonok valósággal 
a rothadás bacillus-telepei — csábit a szójáték: bacillus-„ftwZíwréi-" — 
még sem üldözik őket a „vér és vas, a faji és társadalmi egészség" rend
szerei. 

Tehát az iró társadalmi szerepe csak ugy lehet valóban haladó, ha 
kollektív világnézet szűri át a valóságról alkotott képet, élményvilágot és 
sorrendi-fontosság-rendszert. 

Mi az oka hát, hogy ,— bár a munkásság (mindig hozzáértem a mar 
tudatosodó parasztságot i s ) , ilyen kollektív életű s ma már kollektív 
igényű emberi közösség, mégsem tudott, igazi, magas művészi színvona
lon álló irodalmat kitermelni? S főleg, miért nem tudott olyat, amelyben 
a szociológiai igazság — ebben az esetben a kollektív világnézet és a 
munkásság egyelőre osztályigazsága i—> olyan módon azonosult volna a 
szépséggel, az irói teremtés eszközével, hogy a tudatformálásban eljutott 
volna egyfelől a saját osztály közömböseinek, másfelől a többi osztályok 
keresőinek, művészi és szociológiai, tehát szintetikus meggyőződéséhez? 

Az a válasz, amit általában adni szoktak, hogy mert a munkásság 
szegény és műveletlen, sem azt az anyagi ellátottságot, sem azt az er
kölcsi sikert nem tudja megadni az írónak, amire vágyik s ami őt Jog
gal megilleti: — nem válasz. Mert ha >—. s példaként egy munkás-auto
didaktát: Gorkijt s egy túloldalról jöttét: Ludwig Rennt említem <— 
egyesek számára adott, akkor mások számára is adott volna. Az a kér
dés csak, hogy mit becsül az iró többre. 

Az előbbi, hosszas s látszólag szétágazó fejtegetésekben már benne 
van a válasznak az egyik része. Ez magából az irói .magasratörekvésből, 
de ugyanakkor a tisztázatlan művészi és világnézeti szemléletből ered. 
A munkásosztály s még jobban a parasztság kollektív élete, osz.tályél'ete 
nyomorúságos kényszerközösség, amelyben sem kifejlődni, sem önmagát 
érvényesíteni nem lehetett annak, akiben egyelőre csak a keresés, a felfelé 
törekvés vágya ioít meg s e^t r.eio szabályozta vérré válf világnézet, 
kollektív lelkiség. A felszabadulás ulja az egyén számára, az individu
alista karrierizmus s csak ezen keresztül lehet eljutni a kollektív helyt
állásig s ide bizony csak az egészen erős egyéniségek jutnak el. Azok, akik 
olyan erősek, hogy nem szükséges túlhangsúlyozniuk a programot, mert 
lényükben, a vállaló magatartásukban van a program, éppen ezért művé
szileg is ökonomikusok és minden osztály felé hatóképesebbek. 

Mellékesen itt megjegyzem, hogy nem tartom lehetségesnek, hogy 
azjrodalom, beleértve még a jó értelemben vett publicisztákat is, meg
győze tné a túloldal átlagos osztályembereit, de még a saját osztály 
minden közömbösét sem. (Azokról szólok, persze, akik már olvasnak). 
Finoman kialakult uralmi ösztön szabályozza a felüllevő osztályok gon-
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dolkozását. Ez az az irracionalizmus, amire olyan szívesen hivatkoznak s 
ami által szükségképpen hagyják megtévesztetni magukat, sőt, amit ép
pen az uralmi ösztön sugalmazására szívesen azonosítanak az alulievők 
a „nép" irracionalizmusával, holott az egészen más. eredetű. Egyfelől 
„globális" a földhöztapadás és a természetben való benneélés, másfelől 
a társadalomban kialakult szolgáló-ösztön megnyilvánulást!. Ez az 
utóbbi, a szolgáló-ösztön viszont a saját osztály meggyőzésének igen ko
moly akadálya. Egyfelől, mert nehéz áttörni a szolgáló lelkek előtt már 
kialakult társadalmi s szellemi tekintélyrendszert, másfelől a szolgáló 
lelkek előtt nem tudatos a saját szolgaságuk, mert hiszen akkor felsza
badulnának, eltenben legmélyebb ösztönük, az élethez ragaszkodás ösz
töne kényszeríti őket, hogy a szolgálás ideológiáját megteremtsék és fenn
tartsák. Ezt legbensőbb lényükben szégyenlik, mert szolgálásuk személyi 
alacsonyabbrendűségüket bizonyítja, ezért utasítják vissza, sőt, gyűlö
lik azokat, akik helyettük is cselekedni akarnak s az osztályazonosság tör
vényei szerint, ha nem is ténylegesen, de már a saját osztálycselekvé
sükkel őket is cselekvésre kényszeritik, amit a szolgálás magatartása 
csak ugy utasíthat vissza, ha egy ellentétes ideológiába menekül. 

(Az iró feladata tehát sohasem az öntudatlan egész, hanem a tudatosít
ható egyesek formálása, miért rajtuk keresztül lelhet az egészet formálni. 
Bennük él, teljesül a közösség, az osztály öntudata és szellemisége. 

Ez t a feladatot az irónak önmagában, a saját szellemi, lelki fejlődé-
sán keresztül kell tisztázni, mert az alul levő osztály még nem tart ott, 
hogy egy ilyen magatartást tudatosan igényelne. Az alul levők osztálya 
folyton változó tömeg, amely lefelé az anarhikus lumpenproletáriátus, 
felfelé a szolgakispolgárság felé folyton bomlik s még a magjában sincs 
annyira tudatosulva a kollektív világnézet, hogy a belőle kinövő irónak 
megszabhatná az igazi útját. Ellenkezőleg, külsőséges ragaszkodásával, 
avval, hogy az osztály a magáénak vallja a belőle származó irót s a mű
vészi értékelés helyébe ezt helyezi, még megrontja. Programmá és mo
dorrá válik benne ez a helyzeti előny. A z iró, ha ez a helyzet nem tu
datosult benne s ha magasffoku vitalitás, irói alkotásvágy van benne, eb
ből ugy menekül, hogy nem elégszik meg a zárt osztályközösségben elér
hető szereppel, hanem a már emiitett egyetemességre tör. Ha idejeko
rán tudatosul benne ez a tendencia s a hozzá vezető utak és módszerek, 
akkor a mozdulatai nem lesznek „árulás"-jellegűék, hanem egy nagyvo
nalú szellemi harcos taktikai lépései. 

Ha azonban ez nem tudatosult benne, akkor az egyik esetben egysze
rű karrierista lesz, aki a cselekvésében megnyilvánuló alacsonyabbrendű-
ségének a leplezésére áligazságokat kényszerül gyártani, avagy csak 
egyszerűen összezavarja a sorrendi fontosságot. Művészetet, kultúrát, 
humanizmust, stb. helyez az előtérbe, ami majdnem ugyanaz, mintha 
áligazságokat hirdet. A másik esetben az anyagi és szellemi érvényesü
lés utján mindig magasabbra tör, a Szépség eszközeivel az igazságot hir
deti, de fokozatosan eltávolodik az alul lévők osztályától, miáltal a mun
kája már nem sorsvállalás lesz, hanem prófétai szerep s a felül levő osz
tályok befogadják, meghallgatják, de nem veszik komolyan, mert hiszen 
csak egy humanista, akinek a szociálistasága csak részvét, segitő jó
akarat, nem harcos helytállás. (iShaw, Wells, Th. Mann s a magyar epi
gonok.) 

A harmadik eset, amely tulajdonképpen nem is „eset", mert ezek 
nem igazi irók — az, amikor az irók nem hagyják el az osztályukat, el
lenben mindennapi politikai igények kiszolgálójává lesznek. Egyszerű 
szellemi bürokraták, csakúgy, mint a szakmai és politikai vezérek egyre-
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sze s az elért hierarchikus fokokon éppen olyan akadályai lesznek a foly
ton változó s az osztályból mindig frissen bugyogó szellemnek s a leg
rosszabb esetekben éppolyan kitartottjaivá válnak az osztály intézmé
nyeinek, mint azok az irók, akik a mindenkori és mindenholi állami és 
kulturális intézmények körül szolgálatot teljesitenek. 

Visszatérve a legjellemzőbb típushoz, az esztétához, a menekülő hi-
perindividuálistához, a legveszedelmesebbhez, ez az egyetemesség felé, a 
„csucs"-ra tör s nem árulásból és rosszakaratból, hanem, szükségképpen, 
dialektikusan hagyja el az osztályát. Tulnagy benne az ambició, az alul 
levő osztály részigazságától az „általános emberi" részigazságához, s 
hozzá aíacsonyabbrendü részigazságához menekül, de ezt nem tudja, 
mert elfogadta az adott kultúra értékrendszerét! Itt már jelentkezik ben
ne a menekülők védekező ösztöne, a fel nem ismert osztályösztön és nem 
veszi észre, hogy ebből az általános emberiből hiányzik éppen a legfonto
sabb résznek, a társadalmi életnek ia feltárása, vonatkozásainak a tisztá
zása, s végső soron a közöttük való állásfoglalás. Vagy i s éppen azért 
nem jutott el az „abszolút" igazságihoz, mert arra tört, de nem jó uton, 
egyéni uton akart eljutni hozzá s így szükségképpen egy másik osztály 
relatív igazságába tévedt bele. A z „abszolút" igazság ugyanis ma a rész
igazság, az egyetemes érdekében az, hogy az író ne irodalmi szemlélődő, 
hanem történelmi, átalakító szerepre törjön az emberi tudat átformálá
sán keresztül. Vagyis az igazság, a kollektív, a társadalmi, tehát „abszo
lút" igazság ma, nem a toronyba való menekülésben, hanem, a torony al
jában, a mindennapi valóságban való helytállásban van. 

Ez a feladat 1—• mondják a menekülők, ha sarokba szorulnak — na
gyon nehéz, holott nem is az a baj, hanem az, hogy nem, tudatosult kel
lőleg. Ami az embernek jólesik, az nem, nehéz. S amelyik iró ezt nehéz
nek tartja, azzal szemben jogos a kérdés: — Hátha nem is a feladat ne
héz, hanem te vagy gyenge hozzá? Nincs benned tisztázott világnézet és 
kollektív lélek! 

Hogy így az iró nem emelkedhet fel oda, ahova vágyik, a Szépség 
felmutatásának az utján az összes lelkeken való uralkodásig, az bizo
nyos, dehát már tisztáztuk, hogy az osztályösztön és az emberi tompa
ság meg a szolgaság ezt úgyis lehetetlenné teszik. Nem is beszélve a 
tárgyi akadályok végtelen soráról. 

Más sikon pedig s éppen az iró nagyigényűsége felől, más Veszede
lem állja az ilyen szerep útját. Az intézményes interpretálás, vagyis az 
az eset, amikor az egyes irót a társadalmi közösségek prófétájukká kiált
ják ki az osztálytársadalomban, csak az eredeti élmények és gondolatok 
meghamisitásával lehetséges. A sok bába közt elvész a gyerek, a sok hi
vatásos tanítvány közt a mester igazi kinyilatkoztatása. A prófétásko-
dás hát éppen a belső egyéni igény szempontjából hiuságos törekvés. 

Ez a beteges individualizmus az első, amit a szocialista irónak le kell 
küzdenie, mert amint látjuk, az emberi kiteljesedés utján úgyis zsákuc-
cába vezet. Különben is holnap mások érnek fel a „csúcs"-ra, már pedig 
az igazi s következetes individualista szerint vagy egyedül érdemes Is
tennek lenni, vagy sehogy. 

De a művészet formai síkjain is épp ilyen reménytelen erőlködés az 
egyszersmindenkorra érvényes kifejezést, az „egyetlen és örök szépséget" 
keresni. Amint láttuk a XX . század kezdetén a dekadens szimbolizmus 
nagyon tökéletlen, megtévesztő eszköz a végső szépség kifejezéséhez, de 
a magasrendű egyszerűség szépsége, ha az csak a formában marad és 
nem ujul meg a korszerűen változó tartalommal, szintén a semmibe ve-
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zet. Mert ezen az uton is odaérünk, hogy az olyan egyszerű megállapítá
sok, mint: „a nap süt", „a szél fú", „az eső esik" az igazán szépek, de 
ezeket meg minek leirni, hisz mindenki látja. Ká r a fáradtságért. 

(Annak a cirkulus-viciózusnak tehát, amelyet lépten-nyomon hallunk,, 
„logy amiként a tőkés társadalomban nem lehet szocialista ember, ugy 
nem lehet szocialista iró sem — nincsten jogosultsága. Nincs is ilyen cir-
kulus viciózus! Ez a formális logika agyréme. Igaz, hogy nem lehet „tel
j e s " szocialista ember és iró, de lehet a felé vezető akarat. Teljesség 
nincs, nem is lesz soha, a látszólagos cirkulus-viciózust át kell törni s át 
is töri mindenki, csak más-más irányba. A karrierista a polgári élet és 
kényelem vagy ta szolga-komplexusból fakadó felelőtlen bohémkedés 
felé, az epigon a mozgalom abrakos tarisznyája felé, az igényes szocialista 
a társadalomalakitás felé. A szocializmus az egyéni tudat és akarat á t 
formálásának az utján érkezik el : a folyton változó tárgyi vi lág szub
jekt ív és objektív adottságainak a felismerésén keresztül. 

GHEORGHE TOPÂRCEANU: A HALÁL BALLADÁJA 

Fordította: S A L A M O N ERNŐ 

A niájus 7-én elhunyt költő 

lejtős utján végig, 
egy tavalyi bokorig 
mind kiadta vérit. 

Nem jött el Topologíg, 
hagyatékából 

Sziklaszirten siklik el 
reggel ezüst sarka 
felül a csend és figyel 
rettegve: ki hajtja? 

Melyik nyáron, melyik nap? 
Folyók vize: évek. 
Napszámos volt, kis utas, 
másfélinges féreg. 

De amott a csonka lomb 
csöpp vendéggel fárad: 
rossz a bogas juharon 
idegen madárnak 

Ott hol vén erdőtorok 
faluösvényt font át, 
elhányták a jámborok 
félre-helyre csontját. 

Megül az ágon rövid, 
kis hangjával vár még, 
mintha mérné: mint szökik 
nap után az árnyék. 

Hogy önmaga csendje ne 
bántsa a szendergőt, 
felnőtt három jegenye, 
baj között, de felnőtt. 

Vegyülő testet fedi 
mélyebb föld, enyészet, 
rejtfá és eltemeti 
az örök Természet. 

Ácsorgó napfényverés 
gazos sirt beeste; 
írtul ó idő, feledés 
hűlt helyét kikezdte. 

Ritka nyárnak fénye vész, 
lomb csendül, lehullik, 
fut sötét esteledés, 
mélységes éj múlik. 

Édes reggel füstire 
nesz se kél füvében, 
wti kósza szó hire 
elhal közelében. 

vadvízzel r»erelnek, 
gödre mellől ríkató 
fezi szelek kelnek. 

S ha mord felbők a fakó 


