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LATSZAT ÉS VALÓSÁG

ARRÓL AMI VAN ÉS AMI NINCS

Hogyan lehet megvédeni ef.,'"}' racionalista álláspontot irracionális téte
lekkel, példát erre is az a kor szolgáltatott, mely a fogalmakat vé:.tleg
összezavarta. Az emberi haladást, a tudatos rendezést, a társadalmi szer
vezést, a tervszerű gazdálkodást, a szigorú közössézi morált sokféle párt
írta zászlójára, de következetes elhatározással azok vallották. akik hittek
az észben, irányító erejében és csak olyan ítéleteket fogadtak el. melyek
nek indoka akár ismert, akár még ismeretlen észszerű okokon nyugodott.
Számoltak "agy nem számoltak az ösztönnel. rnínt létezővel. az emberi
lélek irracionális mozzanataíval, az egyénekben, az osztályokban, a népek
ben az érdekek, a kitűzött célok előtt fellobogó szenvedéllvel, de akara
tuk, tudatos elhatározásuk, morális öntudatuk dolgaiban, értékelésükben
és értékeiket megvalósítani igyekvő cselekedeteikben nem fogadták el
alapul.

E racionalizmus már szinte az előítéletek, a szabályok merev rend
szerének tűnt fel, s így érthető, ba a vak ösztönösséggel rohanó álroman
tika felborította az egészet és a kor eszmeáramlata a másik végletbe
lendült. Nem érthető ellenben az, hogya munkásság, mely osztályöntuda
tát a legszigorúbb racionalizmusból nyerte, most hanyatt-homlok hagyja
el a gondolkodási forma bástyáit, mert előítéletek, megmerevedett sza
bályok kezdtek a falak közé ékelődni; és az irracionalista filozófák is
rámutattak néhány olyan dologra, melyek szemtéleténél messzíbb, szé
lesebb körű igazságokra döbbenhetett rá az ész. Persze megint az ész,
mert az ösztön nem ismer meg igazságot, csak dolgokat él; közvétlenül
az élet áradasát. A színtézts helyett, melyet a munkússág gondolkodóinak
létre kellett volna hozniok e két forma közt egy magasabb rendű gondol
kodási formáért. a racionalizmusnak fordítottak hátat. Azonban mindezt
anélkül, hogy racionalista céljaikat feladták volna, melyeket csak rész
ben öntudatuk, nagyobbrészt már kidolgozott pártprogrammjaik és jel
szavak őriztek meg számukra. Ez adja Jlleg az ellenmonrlást, mely újab
ban e célokra törő cselekedeteik és elméleti indoklásaik közt fennáll.

Ismeretes, hogya polgári törekvések, racionalista érdekcsoportok el
határolása is egyre inkább irracionalista elméletekkel, ösztön-mozgalmak
kal történik s mi egyébnek tartsuk annak a néhány írónak megnyilatko
zását, (Magatartás, 1943) akik ugyanezen ösztön-alapokon igyekeznek cso
portokat kialakítani a munkásság körében, bár szecialista célkitűzések

kel. Korunk az ösztönösséget úgylátszik. osztálykülönbség nélkül, megváltó
fogalomnak tartja. Mi más lenne az alapja annak a rendszerezésnek.
mely megkülönböztet: munkásírót és munkásságnak író író!. Ennek meg
felelően munkásirodalmat és munkásságnak szöló irodalmat.

Eltekintve attól, hogy bizonyos gyakorlati célok elerúsére átmeneti
leg bizonyára lehet ilyen kategóriákat alkotni és ezeket erőszakosan mea
tölteni írókkal. az egész kategória-alkotás irracionális alapja kitűnik az
elméleti indoklásnál. Nyilvánvaló az is, hogy az az iró, aki valóban (és
nem a csoportosítók elgondolása szerint) a munkássáz író]a, magasabb
ertéket képvisel, mínt az, aki adódott helyzetéből éppen munkásíró. És a
munkásírónak sem lehet más célja, (osztályöntudatáböl kifolyólag, de
egyénileg is, mint írónak) mint egyszer éppen a munkásság írójává
lenni. Ha már az értékek nivellálását szocialista oldalról kezdik Illeg,
hogyan állítják szembe a maguk értékeit az egyre inkább irracionális
szálakkal összefűzött polgári csoportok ösztönösnek mondott értékeivej ?

Ha e kérdésben a Magatartás írói nem foglalnának el elvi álláspon
tot, és csak gyakorlati követelésként állítanák fel kívánságukat, melr
méltányos, hogya numkásság körében irodalmi téren is tudatos szervez
kedés kezdődjön, melynél elsősorban (de a kizárölazosságot racionális
elmélettel Relllmiképpen nem tudják eleve bizonyítani) munkásírók [us-
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sanak szöhoe és részesüljenek a munkásság támogatásában. Ennek elvi
kifejezésre juttatása fogalmakat homályosit el; és nem ők tartják-e ve
szélyesnek a munkásságra nézve a fogalmak leszűkitését és homályba
burkolasát. Látják, hogy e kérdésben a Szeeláldemokrata párt politikai és
eszmei vonalán van a baj; s ha megkötöttséget éreznek e párttal szem
ben, s nyílt támadás helyett kerülő úttal próbálkoznak, e jelentős prob
léma megoldásában mégsem vállalkozhatnak olyan elvi következtetések
kimondására, melyek túlhaladva e vonalon, hamis ítéleteket állítanak az író
és a társadalom viszonyáról. Még tovább mutat az az áruló jel, hogy
felhozott panaszaik nemcsak a munkásközösségre korlátozódnak, de rá
olvashatók a haladó szellemű polgári írók és a polgárság viszonyára is.

Végleges megoldása, mint minden társadalmi kérdésé, egyszerre
valósulhat meg eiméleti és gyakorlati téren; s hivatva van tisztázni e
hamis útra terelődött viszonyt egyrészt író és közönség, másrészt író éI!i
pártvezetök között. Az író, mint a társadalmi tudat kifejezője, az eszmék,
a történés és emberi viszonylatok kifejtésével az adott formák és meg
határozott keretek között is utat nyitni igyekszik eszme- és értékrend
szere tisztább és igazabb megvalósulása felé. A pártember sokszor nyo
mós okokból e keretek közt marad; li tömeg egy része, mínt a szoeialísta
irók is tapasztalták. e tudatos haladásban lemarad eszményei és sajátos
formál mögött; ha egyátalan képes haladásra, vagy bármilyen közösségi
jelentőségű mozgásra, inkább a pártemberek, s időnkint. kisebb, vagy
éppen elenyésző mértékben az író vezetésével teszi. Ezért az írók és a
pártemberek közötti ellentét mindig tudatos és éles; megegyezésük (ha
egyszer létrejöhetne anélkül, hogy az íróknak arccal a párt felé kellene
fordulniok) lényeges változást ídézne fel a társadalom létében és tudatá
ban. Az üzleti és a politikai-szellemi reklám erőszaktevés a társadalmon,
és nemcsak a polgáron, hanem a munkáson is; s minthogy e reklám
szinte kizárólag polgári. vállakozásokat hirdet, a munkásság magatartását
zavarja meg legjobban; másrészt érdek- és pártszempontokat hirdet, ez
zel megosztja és megrontja a polgári közgondolkozast. Ha tehát a polgár
ság zavaros értékítéleteivel a párt és az üzlet körül felvonuló írókat vá
logatja ki és a munkásság jóadag öntudatlansággal, a reklám és más be
folyások hatása alatt követi, akkor a szecialista írók alaposan melléfog
nak arra való igyekezetükben, hogya munkásság elfordulásának okát
általában és különbségtétel nélkül a polgári írokban találják meg.

Munkásírodalom nincs, panaszolják fel az írók, értve ezalatt, hogy
kevés olyan munkás van, aki ír, vagyis irodalmat ír.

Van ellenben polgári irodalom, mondják. Vádjuk valóban jogos, ha
számbavesszük, hogy üzlet és párt azokat az írókat támogatják, akik az
általánosan kelendő eszméket és izgalmakat gyúrják, vájkálják, tarles
kálják írásaikban. Az irodalom azonban nem esztétika, vagy nemcsak
esztétika, hanem a társadalmi tudat magasfokú kifejeződése. És mínél
tisztább, erősebb, nagyobb jelentőségű, IÍs távlatot nyitó, annál értél'e
sebb, annál igazábban irodalom. Megvizsgálták-e a Magatartás irói,
hogy azok, akik e meghatározás szerint is muvészei az írásnak és gondol
kodásnak, milyen viszonyban állnak a párttal, az üzlettel és a közönség
gel? Az irók köztí lázas válogatásban a munkásság nagy általánosságban
követi a polgárságet és a reklám tanácsait, de csak ha éppen adatot aka
runk megállapítani, ki kell mondanunk, hogy viszonya e nagyokhoz erő

sebb s talán mélyebb is, mint a polgárságé. Az üzlet és a párt azonban
a maga útján fut, tekintet nélkül ezekre a tőle idegen szempontokra. De
a közönség helyzete olyan értelmű, hogy egyrészt maga határozza meg
kiszolgáltatottságának fokát, másrészt kényszerítve van. Itt, elméletileg,
a munkásság megint nagyobb lehetőséggel rendelkezik, mert olyan belső

feszítő ereje van, amilyen a polgárságnak a maga megosztottságában, 
még ha radikális reformpolgárság is bármely eszmeáramlat terén, 
nem lehet; a munkásság öntudatában ugyanis a maga nevelése, szellemi
felépítése saoros összefüggésben van a maga világának és rendszerének
felépítésével, s viszont; ez a szükségszerű korreláció, bármilyen terhet és
felelősséget jelent, fel nem oldható. A valóság és a tények azonban azt
mutatják, hogy a polgárság belső feszültsége gyakran eléri, Sőt meg iB
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haladja a munkásságét, Oka csak részben rejlik a polgári osztály arány
lagos függetlenségében és nagyobb anyagi lebetöségében, nagyobbrészt a
niuukássag öntuuati zavarában. Másként nem magyarázharö, bogy a
piacra deuott vegyes irodalmi termékeket, az egészen kéteseket is - és
nem is nundig az olcsóság szeuipontjábol, - nagyobb részt a munkás
tömegek (és nem kizárólag a szervezetlenek) halasszák ki. Komoly mun
kásszervezetí belügy az a kérdés, hogyan lehetne könyvbarát munkás
csoportok, munkás könyvkiadás és könyveladás megteremtésével, előadá

sokxal, vitaütésekkel fejleszteni a munkásöntudatot, a kritikai és önkri
tikai érzéket, hogy biztos tájékozódáera legyen képes a zavaros minden
napokban. Hogy ugyanezek a problémák és szükségességek polgári olda
lon is rennahanak, csak azt mutatja, hogy nem elszigetelt jelenségről

van szö, hanem áítalánosról, s a munkásság ebben sem vonta még ki
magát a poigarság befoly asa alól.

A polgári író is a társadalmi tudatot fejezi ki polgári termínológtá
val és sziuezettel ; s rninél tökéletesebben fejezi ki e tudatot, annál job
ban közeledik a munkásság irói felé, akik szintén a társadalom és az
emberi viszonylatok mélyére látnak; hangj uk, színezésük, terminológiajuk
mas, A pártemberek ez utat, ha megleszik, mindig csak kivülről jövő

indítékokra. Az egyének megrekedheiuek, morális és öntudatt zavarokba
merülhetnek, a társadalmi mozgás iránya azonban nem változik. A köze
ledés nem jelent találkozást. A Magatartás írói megkísérelik a találkozéa
lebeteUenségét elvileg is kimutatni. Elményközösséggel és élményidegen
séggel magyarázzák. Azt mondják, hogy azok az élmények, nielyek a
munkássagnan közösek, idegenek lévén a polgárságban, a polgári író li
munkásság lényegéről soha igaz vallomást tenni nem fog. Ha ez igy igaz,
éli az élményidegenség abszolut lenne, akkor az a tény is hazug, hogy a
munkásság polgári keretek közt nő a maga sajátos formái felé. De nyelvi
&8 értelmi közrekedés is lebetetlen közöttük. Ehhez a távolsághoz pedig
a hotlentották éímény távolsága elenyésző. Pelrogasukból, tételükból ez
következik.

11o.ott a valóságban racionálisan értelmezhető, logikusan megmagya
rázható ísmereti, tapasztalau, élmény- és érdekellentél áll fenn kozöuuk,
meiy azonban ugyanannak a torrénésíotyamatuak két oldala. Ha a két
féle éimeny idegenség és nem racionaus értelmű ellentét, azok a mun
kásírók, akik eiuagytak a munkassag eszményeit, vagy mínden élmény
kozosségük ellenere sem [utouak el odáig (vannak ilyenek l) és üzlet éi
pun jaroszaragjam fejlenek ki politikai és irodauni tevékenységet, sein
ién a munkésrrodalomnoz tartoznak. A Magatarlás írói tiltakoznak. Ellen
vetéstik ienyege, hogy ezek az írok nem a munkásságnak írnak, Mit je
lent a munkasságnas írnr? Nyilván eszuiényeíket, huuket, morális erejü
ket, oszta.yieuyeguket, emberi értéküket nund sukoldalúbban kimondani,
növeini és apo.m, Jól monuják a szecialista irók, hogy ez nem azonos a
potittkai szóramokkal, s ba a uiunkassag irodalma ezzel is kezdődött, ma
nnnd mélyebben, nnnd inkább a lélek, az élet, a kuzdelem sorsszerüsége
jut kirejezésre egyre tisztábban. mind nagyobb összefüggésekben. Ez az
ábrázolásban való elmélyülés azonban általaban jellemzo a mai irodalom
egészére. Ha pedig ok a munkásirodalomból Olyanokat zárnak ki, akikkel
nem az élmények, hanem az eszmék terén kerültek szembe, ez élmény
terület abszorut meghatározó voltára nem építhetik ugyanezt az irodal
mat. Marad a munkasságnak szóló irodalom, a munkásság irodalma.

Tisztára társadalmi csoportokat választanak szét irracionális elemek
kel. Indoklásuk és elméleti megalapozásuk az élet és az alkotás legmé
lyehb lelki lényegét, az élményt érinti.

Kész müvek, írói alkotások, megnyilatkozások vizsgálatánál azt lát
juk, hogy azokat az élmények, belső tartalmak, szemléletek társadalmi
hovavalósága szerint csoportokra oszthatjuk (s bizonyára mínél több és
sajátosabb jegyet veszünk fel, annál kisebb csoportokra, egészen az
egyéni különállásig). Ugyanigy iróikat is csoportosíthat j uk. Ezt a tapasz
talati tényt, mint általános, elméletileg bizonyított tételt állítani hamis és
veszélyes. A Magatartás írói ugyanis megfordítják, s nem mint valószínű

ség alapján következtetnek kész művekre és kialakult írói jellemekre,
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hanem ft majdan kiforr6 írókra és megirand6 művekre vonnak le VégIlIS
következtetéseket a társadalmi honnanvalóság szerint.

A tapasztalás, az ismeretszerzés, a me!!figyelés. a következtetés, a
rendszerzés, a tipusalkotás az ember racionális működései, melvek alá
szállva az élményt egészben vagy részben kitöltik, s nazvi ából követhe
tök is az osztályhelyzet adta vonalon; ennyiben az élmény irányát is
sejtetik, Maga az élmény azonban nem ilyen egyszerü halmozódása az

• ismeretnek. Irracionális származék; a kölcsönös ezvmásra hatásból ál)
elő az egyén és a valóságos, vagy részben már kénzelett környezet között
az idő és a tér olyan sürftettsézével, mely a racionális értelmezés számára
a történés teljes zavarodottságát jelentené. Az élmény eleven mag; évek
és mérföldek távolában lévő delsok és események, Jellemek és érzelmi
állapotok, mealátások és sejtelmek, olvadnak ezyszerre össze eIZveleven
macban kifürkészhetef len törvények szerint. E sűríteltséO', e feszültség
minőségí változást is jelent az eoves élménva'koté elemekkel szemben.

Az élménv nem egyszerű átélése valaminek. Az élménv alakltás, bo
nyolult vonatkoztatás. hatás; az egyénhen örökké aktuálíssá lett cqele
kedet. Renrreteg dolzot lehet átélni, anélkül, hoov ez önmagáhan élml~nvt

jelentene. Talán soha, talán csak hosszú idő múlva valami más dolognak
az érintésével lesz aná. Az élményesonortok, külőnösen a döntfen meg
hlltározó élménvek köre maga az egvéni!'\ég, mely rníndiz minrlen át
élésen. tapasztalaton, tudatos lelki rnűködésen keresztül mecmutatkozlk.
Az eQ'véni~,ég szabad szükségszerűsége rejlik az élmény irracionális meg
határozhatatlansázában.

A polcárt környezetben élő tró a valósziniiség s7erint elnverte osz
tálva életérzésének 'és öntudatának döntő élményeit. Ha a kivételek nagy
száma - polvárt író a munkáeséz eszménye! mellett, munkásírék külön
b1:iző romantikus nolzárai csoportozatokban - nem blzonvít. pu~zh\" a
lehotöségük mélvebb beteldntésre kötelez. Mi volt a rlöntő élménve,
kérdiük. A fürdöszobás lakás. az anvaví és ku'turálls színvonal, a hiva
tali mnnka bi:>lonsp!!a. az önbecsülő úriosztályhoz tartozás, mindez, ml!·
Iyet már serdülő koráhan élvezett, sejteti az' élmény tprmé'<zetét. Ninc.
azon han semmi, ami kizárólarrossázzal mondaná ki, méchozzá előre. ml
voHIit; de nem lehet e(l'y ember életét, mint történés-Iolvamatot, annvíra
szétboncolni, hozv lássuk. mi hatot! rá. hozvan, mikkel került é~ mil ven
víszonvba, mi volt a tudatáhan ; és ha lehetne, akkor sem tudluk etllr
ténés 'pontos aránvait. a hatások iránvát és ereiét mezmérní és ...bhc'll
határozott ténveket kikövetkeztetni. Minden dolog önrnaza ellentétét is
Jelenti. E s7inte mermeveshetetlen dolookban ali!! Iplletne meernondanl
mikor csap át valamelvik ezv mazasabb értékű minősézhe éq adott nílla
natban hogyan kell azt értelmezni. A mnnkássors ve leiár6i, a blzonv
talansáz, munkáiának szinten aluli értékelése. az ernber voltáhlln valé
meahecsülés hi:lnva, olykor bérharcok és pártvítök tüze, túlfeszített
munka és urtvanekkor e munka lené7ettsége, alsóbbrendűséot érzés az
osztályhelv7ethlll kifolyőlaz, sem 7,áriák ki eleve és kiz4r61R![osan az
egyén menekülését ép a polgári ideológián és életcélokon keresztül.

Nincs más. mint kész művein, morálls állásfozlaláeán, akarati me~

nvilatkozásan, turIatos célkitűzésein mérni le az ír6t és embert. Az Irra
cionális élménv nem választóvíz a társadalmi csoportok különválawtésára,
Az IISs7imi1ációs vita, mely a polgárság keretében népek és faJok kate
góriái körül folvik, példa lehetett a Magatartás írói előtt, hozv usrvanezt
az osztálykatezériákra is kiterjesszék; asszimiláció pedig nincs, állapitják
meg az élménvre hivatkozva.

. Az asszimiláció ugyanúgy, mint a polgári kategóriák közt, nem t5r
vény, de van. Nem lehet rá épiteni, de lehetőségét elzárni nagyadag ol
fogultság és felelőtlenség.

A polgári [ró ne írjon a munkésságről, mert nincs vele élmény
közössége? Igazabb lett volna a tapasztalatra. az ismeretekre, a szemlétet
módra, az eszmények külsöságes átvételére hivatkozni. Itt pontosan kö
vetni lehet azt a vonalat, hol érinti a munkásosztály lényegét, s hol tér
el attól. "Kényelmes karosszékböl" írni olyanról, ami nem tapasztalat, a
fantázia kérdése lehet, de az ilyen fajta fantázíálásaal a mai regény
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semmíre Bem megy. De ez - és ezért kerestük II kérdélll nyiti't, - nem
olyan tétel, mely az irodalomtól teljesen független tényekre mutatna, 8

mint ilyen csak a polgári irót kötelezné. A mű, az igaz alkotás követel
ménye, hogy az író azt írja, ami élményeit valóban kitölti s tapasztalat.
ismeret és átéltség segíti hozzá. Azaz őszintén írjon. Nem a képzelet ki
zárásáról van szó, hanem az alkotás érdekében való mezszorftásáröl. Ha
ez a követelmény a mü követelménye, az -alkotás szabálya, kötelez.i a
munkásíröt is. "A polgár ne írjon négerekről." A munkásíró jobb hely
zetben van? A közös sors, tapasztalat és átéltség mellett is' megtörtén
het, hogy műve csak olyan értékű lesz majd, mint egy expedíció leírása;
a szerzéljének nines más érdeme, minthogy éppen ő vett részt az expe
dici6n. Az élmény rejtelmes játéka néha közelebb kerít a munkáasághoz
olyan müvet, melynek írója velük szorosan vett sorsközösségben nem volt.

Nem lebet kizárni az írót a világnak és II társadalomnak ebből vagy
abból a részéböl egy általánossá tett irracionális tétellel és anélkül, hogy
morális magatartását, eszményeit és célkitűzéseit és élményvilágát (mely
valószíntiség szerint, de nem törvényszerűséggel a társadalmi honnan
valósághoz fog izazodnl) meg nem vizsgálták és nem értékelték.

De mindaddig kizárják, mig irracionális okokban keresik az osztá
l"ok lényezét. Mindaddig kizárják, míg igazságnak tudnak elfogadni E'gy
ilyen megállapítást egyik legnagyobb költőnkről szólva: "Ha valamelyik
eselédtartó polgári családból származott volna, bizonyára sobasem támadt
volna az az ötlete, bogy a mosónök haláluk után kékítöt oldanak az ég
vizében." (Nagy István, Irodalom és a munkásság.) Taine bizonyára le
hajtaná a fejét, ha hallbatná és zavartan hárítaná el az apaságot.

Mindenesetre alkalmas, hogy hamis világképet rajzoljon a társadalmi
tudatban. Ez pedig a munkásságra veszélyesebb. Nemcsak hatalmi be
rendezettsége hiányzik, bogy elviselien egy hamis világképet, de nincse
nek még benne olyan öntudatlan, ösztönné lett biztos mozgások, mint II

polgárságban ; öntudatával kell mindent kísérnie.
Magatartása az ellentét, az átvétel és a magasabb szmtésís állandó

folyamától függ'. Az ösztönökre való építkezés (a társadalmi úton fejlő

döttekre), az irracionalizmus szemben áll a munkássázgal,
A Magatartás íróinak komoly vádjain nem II csoportok további szű

kítésével kell és lehet segíteni. A probléma így vég'leg' megoldatlanná
válik. Irjanak az írók; és nem a társadalmi honnanvalőságuk, hanem
társadalmi és emberi célkitűzéseik szerint; a honnanvalóság (utó
lag) múveikblll úgyis kiderül. Irjanak, a lelkük rajta, s akié nines, azt
úgyis az üzlet és a párt segíti az igazi alkotök elé. A segítséget és a
védelmet a munkásság körében kell megteremteni, ezt a Magatartás
írói is tudják. Lehetlíségei, tervei ismertek, nehézségeit csak vitával el
tüntetni nem lehet. Irjanak a munkásírók a polgárségról is, a társadalmi
mozgás egészéről. Látni fogják, hogy a szigorú élménykőzösség nélkül is
mennyire mélyen tudnak belepillantani, ha megvan az erejük, hOIIT
alkotásuk igazi mű legyen, De mindig és mindenekfölött a munkáeaág
irói maradjanak, eszményeik védelmében és szolgálatéban.

Hegedi1s Zoltán

Az ElM Magyar AUaldno8 Biztosttó Tdrsa 3ág 1943. évi június
kij SO-dn tartotta 1942. évi - nyolcvanötödik - rendes közgyiilé
Bét, amely az 1942. évi nyereséget 525.743.03 penglJben, az oszto
lékot pedig - mint az eUJzl5 évre - ré 8zvényenként 15 penaűben

állapította meg.
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