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Kalmár Melinda

A POLITIKA POÉTIKÁJA
Irodalomideológia az ötvenes évek első felében

Az autentikus idealizmus korszaka

Amikor a hetvenes évek közepén Italo Calvinót megkérték, hogy beszéljen az iroda
lom és a politika kapcsolatáról, azt mondta, hogy lehetséges az irodalomnak helyes és 
helytelen politikai alkalmazása. Helytelen, ha a politika magára hagyja az irodalmat, 
és hallani sem akar róla, de az is, ha túl sokat foglalkozik vele, s ilyenkor úgy véli, az 
alkotónak a politikai igazság hangját kell megszólaltatnia, és azokat az értékeket kell 
megjelenítenie, amelyeket a politika birtokol vagy birtokolni szeretne. Az iroda
lomnak ebben az esetben Calvino szerint omamentális szerepe van, amely a hatalom 
állandóságát sugallja, és annak önbizalmát hivatott erősíteni; és ez csakis rossz iroda
lom és rossz politika lehet. Ugyanígy: a politikával szemben álló alkotás, amely magát 
örök emberi értékek és az igazság őrzőjeként mutatja fel, s amelynek hátterében a 
művészet klasszikus, mozdulatlan ideája jelenik meg, nem más, mint az irodalom hely
telen politikai alkalmazása.

Calvino gondolatmenete innentől fogva elbizonytalanodik, hiszen logikusan követ
kezne a harmadik lehetőség, amely már nem az irodalom politikája, és nem a politika 
irodalma lenne; abban az esetben, ha az alkotó végleg lemondana prófétai szerepéről, 
mert senkire sem akarna hatni, és felelősséget sem érezne senki és semmi iránt, vagyis 
nemcsak kelletlenül elfogadná, hanem önmagát majdhogynem tagadva hirdetné is a 
modern művészet paradoxonát, amit számára a szabadság kényszere teremtett: ne 
kövessetek engem, csak magamnak és magamért beszélek. De mert a szó nem oldoz- 
hatja el magát végleg a társadalmi léttől, s még dologinak nevezett hatalmi struktúrájú 
társadalmakban sem válik soha dologgá, s így egy pillanatra sem záródhat magába 
személytelenül, Calvino nemzedéke szinte reménytelenül belebonyolódott apolitikus- 
profetikus és a nem profetikus, magáért való művészet dilemmájába, fiatalságom éveiben 
1945-től kezdődően, az ötvenes éveken keresztül és azon túl, a legfőbb probléma az irodalom és 
a politika kapcsolata volt. Majdnem azt mondhatnám, minden beszélgetés e körül forgott. Az én 
generációmat úgy lehetne meghatározni, mint amelyik egyszerre kötelezte el magát az iroda
lomnak és a politikának. [...] Ma, amikor ezt a két problematikus területet összevetem, két egy
mástól elkülönülő érzésem van, és mindkettő az üresség: nincs olyan politikai program és nincs 
olyan irodalmi program, amiben hihetnék. ” (Calvino: Rightand Wrong Political Uses 
of Littrature.)1

Az ötvenes évek keleten és ennek vetületeként némiképp nyugaton is, megnyugtató 
történelmi kitérőt jelentettek azzal, hogy a Szovjetunió után most már az úgynevezett 
népi demokráciák (később új proletárdiktatúrák) kulturális ideológiája is (újra) egyér- 
telmű/szoros összefüggést teremtett a művészet sajátos törvényszerűségei és társadal
mi szerepe között. Ebben az ideológiában a szó közvetlen viszonyban van a cselekvés
sel, és a művészetnek ha nem is mindenható, de kiemelkedő szerep jut a valóság 
(át)alakításában. A modern Európa baloldali elkötelezettségű és/vagy premodern lel
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kű művészei a szocialista realizmus forradalmi-prófétai ideológiájában egy visszavetí
tett utópiára találtak rá, amely az alkotó és a gondolkodó tradicionális, így soha nem 
volt társadalmi szerepét állította volna helyre. Talán ezért van, hogy míg a hatvanas 
évek emlegetése többé-kevésbé hasonló érzeteket kelt bennünk nyugaton és keleten, 
az ezt megelőző évtizedről egészen eltérő elképzeléseink vannak, lehetnek. Sydney 
Pollack amerikai filmrendező például nemrégiben azt mondta egy interjú alkalmával, 
hogy erősen vonzódik az ötvenes évek világához, mert ez volt az autentikus idealizmus 
utolsó évtizede.

Ezt a korszakot nem egy, hanem két egymást erősítő dátum zárta le: 1956 és 1968; 
mindkettő az európai status quo megtartását jelentette, földrajzi és társadalmi/szociá- 
lis tekintetben egyaránt. S miközben a történelemformáló radikális eszméket keleten 
és nyugaton is legyőzte a körülmények hatalma, hiteltelenné váltak az utópiák, ennek 
következtében megváltozott az utópiához való viszony, Európa nyugati felében pedig 
végleg eltűnt a profetikus szellemi magatartás közege. (Ezen a tényen a Kelet-Közép- 
Európában tovább élő, sőt megerősödő politikus ellenirodalom virágzása sem változ
tatott.) Visszatért a korábbi kínzó paradoxon: a szó elvesztette súlyát a történelmi-tár
sadalmi léttel szemben, és mégis szavakat kellett találni arra az újra nyilvánvalóvá vált 
ellentmondásra, amely az alkotás hatni vágyó természete és a művészet modern tár
sadalmi szerepe között feszült. A dilemma feloldhatatlanságát mutatja, hogy Michel 
Foucault, francia filozófus csak majd tíz évvel 1968 után mondja ki, hogy a görögbölcs, 
a zsidó próféta és a római törvényhirdető hamis modellek a ma értelmisége számára, 
mert megszűnőben van a szellem emberének prófétai szerepe: „[...] és nemcsak arra 
gondolok, hogy megmondják, mi fog történni, hanem arra a törvényhirdető funkcióra is, amire 
oly sokáig pályáztak: »Nézzétek csak, mit kell tenni, mi a jó, és kövessetek engem.«” 2

A közép-kelet-európai ember még ha baloldali elkötelezettségű is, aligha tudja az 
ötvenes éveket az autentikus idealizmus beteljesítőjének tekinteni, s a profetikus idea
lizmus értelmezése helyett sokkal inkább egy hatalomkép megrajzolásával van elfog
lalva. A korszakról alkotott elképzeléseink között három domináns kép váltja és/vagy 
fedi egymást. Az ötvenes évek megjelenhettek a politikai romanticizmus nagy korsza
kaként, amikor a hatalom piramisszerű, lenyűgöző monumentalitásában és a művészi 
szolgálatban nem lehetett nem hinni. (Az autentikus idealizmusképhez kétségtelenül 
ez áll legközelebb.) Van úgy, hogy a hatalmat olyan építménynek látjuk, amely alap
vetően elnyomókra és elnyomottakra tagolódott, és nem a hit, hanem a félelem volt a 
politikai és az emberi viszonyok alakítója. De megmutatkozhat az ötvenes évek úgy 
is, mint kibogozhatatlan hatalmi szálak szövevénye, amelynek legfőbb jellemzője a bi
zonytalanság. Ez a három leküzdhetetlen mítosz minduntalan átjárja az ötvenes évekről 
való gondolkodásunkat.

A kérdés most már az, hogy a nyugati és a keleti ötvenesévek-mítoszok egymásra 
csúsztatott képei nem mutatnak-e lényegesnek olyan tanulságokat, amelyeket eddig 
hangsúlytalannak gondoltunk. Megtudhatnánk így talán azt is, hogy van-e a profeti
kus idealizmusnak és a politikai pragmatizmusnak, a hitnek, a félelemnek és a bizony
talanságnak olyan találkozási pontja, amelynek közelében a hatalom és az alkotó alkut 
köthet egymással.
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A profetikus idealizmus utópiája 
és pragmatizmusa Magyarországon 1949 és 1952 között

1. A művészet társadalmi szerepe és az alkotói szerepértelmezés
Az ötvenes évek prófétai idealizmusának felvirágzása Kelet-Közép-Európában megsza
kította, majd pedig saját képére formálta azt a hosszú modernizációs folyamatot, mely
nek részeként a centralizált, központi hatalom felbomlott, s vele együtt eltűnt udvari 
kultúrája és irodalma, amely kiszolgálta az uralkodó rendet, de cserébe védettséget 
és támogatást élvezett, s ezért olykor részesülhetett a törvényhirdetés ceremóniájából 
és pompájából. Ugyanakkor a monarchikus irodalmi modell szétesésével megszűnt a 
hatalomellenes irodalom varázsa is, és a társadalmi élet marginális jelenségévé vált.

A kommunista kulturális ideológia keretében Magyarországon 1949 és 1952 között 
egy teoretikus, egy író és egy politikus mégis kísérletet tett arra, hogy a szocialista rea
lizmus elveinek magyar adaptációja közben a művészetet újra összekapcsolja az alkotó 
egyértelmű társadalmi elkötelezettségével. Lukács Gy örgy, Déry Tibor és Révai József 
törekvései azon a ponton találkoztak, ahol a társadalmi utópia, a belletrisztika és a 
politikai érdek egymás vágyait álmodhatják. Ideáik sajátos vonásait a történelmi kény
szer és a személyes sors különös összefüggései alkotják.

Lukács György, a szocialista művészi teória magyarországi megalapozója nem hitt 
a művészet társadalomátalakító szerepében, hiszen sokat vitatott Irodalom és de
mokrácia című kötetében azt mondja, hogy „ami társadalmilag szükségszerűen nincsen, 
azt semmiféle költészet nem tudja élővé varázsolni”.3 Másfelől viszont az volt a meggyőző
dése, hogy az új típusú, közvetlen demokráciában, ahol az állampolgár és a magánem
ber elkülönültsége megszűnik, az alkotó megértheti és ábrázolhatja az egyéni lét és a 
társadalmi lét közötti objektív összefüggéseket, vagyis a művész nem változtathatja 
meg alapvetően, de művészetével tükrözheti teljes egészében az igaz valóságot, s ezzel 
jelentős szerephez ju t a helyes cselekvési stratégiák kialakításában. Lukács ebben a 
szociális-művészi utópiában a „szabadság kényszere” alól akarta felszabadítani az elkö
teleződni vágyó alkotót, s ezzel a művészet prekapitalista, premodern, tradicionális 
szerepének modelljét állította a művészek elé.

Az 1949-50-es Lukács-vitában ezt a teoretikus óhajt Révai József, a kulturális ideo
lógia megtervezője praktikus, politikai megszorításokkal egészítette ki. A pártos iro
dalom lenini elvét úgy értelmezte, hogy megszűnik a burzsoá társadalom írójának sze
mélyes szabadsága és a néptől való elszigetelődése. Az alkotás munkájába ez közvetlen 
beavatkozást isjelent, s ezáltal az irodalom és a közönség szerves kapcsolatának soha nem 
látott bensőségét teremti meg. Révai érvelése már félreérthetetlenül alárendelte az 
irodalmat a politikának, s helyét egyértelműen az ideológia legitimációs formái között 
jelölte ki, cserébe viszont olyasmit ajánlott számára, ami csak a tradicionális társadal
makban volt meg, s amit a modem, személytelen hatalmi stmktúrájú társadalmakban 
az alkotók már régen elvesztettek: kiemelkedő szerepet a valóság átalakításában és a 
nemzet életében. A politikai garanciákkal ellátott prófétaság pedig állandó alku tárgya 
lehetett, és ez nem maradt hatás nélkül az irodalmi alkotások esztétikai minőségére 
sem. 2

2. A profetikus idealizmus politikai játékterének alakulása -  az alkufolyamat
Irodalom és politika, poétika és társadalmi mozgás bonyolult játékszabályainak alakulá
sára jellemző az a folyamat, amely az 1949-es Lukács-vitával kezdődött, majd az 1951- 
es írókongresszuson keresztül az 1952 őszén megrendezett Déry-vitához vezetett.
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A politikai fordulat után, 1949-től Lukács tágan értelmezhető nagyrealizmus-elmé- 
lete már nem felelt meg a normatív mintateremtés aktuális követelményeinek; mind
emellett mereven klasszikus ízlésével még ki is zárta volna az irodalmi életből azt a 
fiatal nemzedéket és főként a gyorsan reagáló lírát, amelynek forradalmi lelkesedésére 
a hatalom leginkább számíthatott. A politikai és poétikai akadályok elhárítása végett 
a kultúrpolitika eltörölte tehát a „nagy irodalom” nyomasztó követelményét, és ehelyett 
a fiatal irodalom, az úgynevezett derékhad klasszikusan sematikus irodalmát támo
gatta. (A derékhad nemzedékének [el]ismert költői és írói: Aczél Tamás, Devecseri 
Gábor, Karinthy Ferenc, Kuczka Péter, Nagy Sándor, Somlyó György.) Ez a támoga
tott sematizmus 1949 és 1951 között még ellátta ideológiai, normatív és propaganda
szerepét, de ezzel küldetése befejeződött, autentikus korszaka lezárult. 1951-től már 
legitimálásra alkalmatlanná vált, ezért a mintateremtés egyszerű formáit bonyolultab
bak kellett hogy felváltsák, s a szocialista realizmus meseirodalmát felnőtt irodalommá 
kellett átalakítani. Az irodalom és a politika között kialakult erőtérben politikai prob
lémát jelentett az, hogy a sematizmus írói és költői elszigetelődtek az írói táboron belül, 
és az ifjú szocialista irodalom és a régi emigráns kommunista irodalom egyre inkább 
kiszorult az irodalmi élet társasági nyilvánosságából, noha képviselőik megtartották 
vezető szerepüket a folyóiratok élén és az írószövetségben. A politikai feszültség meg
szüntetése és egy hatékonyabb, differenciáltabb irodalmi ideológia megteremtése ér
dekében Révai az 1951-es írókongresszuson meghirdette a sematizmus elleni harcot, 
de máris és mindvégig kétfrontos harcot vívott: egyfelől igyekezett visszaszorítani az úgy
nevezett baloldali túlzókat, és életszerűbb, színvonalasan ábrázoló irodalmat várt tő
lük, másfelől viszont eloszlatta azok illúzióit, akik a „nagy irodalom” minőségi követel
ményeinek rehabilitálását remélték.

Az író kongresszus után a párt a kétfrontos harcban a két front közé szorult; az egyik ol
dalon az írók a sematizmus elleni harc következetességét várták az irodalompolitiká
tól, a másik oldalon pedig helytelenítették az útitársakkal szembeni „liberalizmust”, 
és azt mondták, hogy hiba volt 1951-ben a sematizmus elleni harcot meghirdetni, 
amíg az új, szocialista irodalom első hajtásai meg nem erősödtek. Ezzel szemben sze
rintük a kultúrpolitika utat nyitott a polgári befolyásnak és az útitársak kritikátlan 
dicsőítésének, s ezzel háttérbe szorította a proletár- és kommunista írókat, különösen 
a munkásírókat.

Az irodalmi viták valamilyen formában mindvégig a legitimáció és a hitelesség egy
mással összefüggő kérdései körül folytak; és nemcsak a kultúrpolitika és az irodalom 
között, hanem az írói táboron belül is. A derékhad és Benjámin László csoportja ál
landó küzdelmet vívott az igazi, hiteles és hivatalosan elismert proletárirodalomért, 
amelynek ideológiája a származástan volt (a hiteles származás), vagyis hogy ki született 
valóban proletárnak. A kommunisták és a (volt és még mindig) népiek is harcoltak 
egymással a társadalom objektív érdekeit megjelenítő városi vagy paraszti irodalomért, a te
hetséges és kevésbé tehetséges írók pedig a művészi vagy az eszmei szempont elsődlegessé
géért. Sajátos e tekintetben Déry Tibor esete, aki az elkötelezetten autonóm irodalom pa- 
radoxonát, az autentikus szocialista realizmust akarta megvalósítani.

Az irodalompolitikai játéktérben tehát állandó alkudozás folyt részben az önálló 
gondolkodás és önálló alkotás lehetőségéért, részben pedig személyes írói, politikai 
és ezzel összefüggésben időnként anyagi érdekek érvényesítéséért, melyek olykor jól 
kiegészíthették egymást. A kultúrpolitika tudatosan is gerjesztette az írók közötti ver
sengést, például azzal, hogy semmit nem ismert el egyértelműen, és senkinek sem 
engedte meg, hogy munkájával egy pillanatra is elégedett legyen. (Erre a taktikára
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jellemző az a beszámoló, amely 1950 októberében készült, és az író kongresszus előké
szítéséről szólt. A tervezett felszólalások témájának listáján már szerepelt a Csillag fo
lyóirat bírálata, holott a lap még csak egy hónapja, szeptembertől jelent meg az író- 
szövetség orgánumaként, s így aligha lehettek még komoly hibái. A Csillag korábban 
is működött 1947 decemberétől, kommunista befolyás alatt, de koalíciós szellemben.) 
Az alapelv tehát az volt, hogy mindenki tévedhet, sőt biztosan tévedni is fog, bár
mennyire igyekszik megfelelni feladatának.

A kultúrpolitika megfélemlítő hadműveleteinek és következetlenül alkalmazott 
kétfrontos harcának végül az lett az eredménye, hogy 1951-től a sematikus írók és a 
sematizmust ellenzők egyaránt kényelmetlenül érezték magukat; és bár írók csak na
gyon kis számban kerültek börtönbe ebben az időben, a politikai elítéltek példája táp
lálta a félelmet a sohasem eléggé jó alkotókban.

Az írótársadalom egyre nyilvánvalóbban (alapvetően) két pártra szakadt, és köl
csönösen klikkek létrehozásával vádolták egymást, szűkebb értelemben viszont csak 
az ifjú sematikusokat nevezték klikknek. 1952. július elején Horváth Márton egy fel
jegyzésben azt írta Révainak, hogy a klikk tagjai egyre elkeseredettebbek, és nem mer
nek a nyilvánosság elé lépni, amíg „a párt nem mossa le róluk a rágalmakat, amit az ellen
tábor rájuk kent. Minthogy közösen támadják őket, megerősödik közöttük a csoportszolidaritás: 
egymást nem bírálják, mert ennek őszinteségét úgysem hinné el senki, de nem is védik meg egymást, 
mert az rossz vért szülne. Az elvi álláspontok majdhogynem eltűntek a színről! Az a taktikájuk, 
minél kevesebb támadási felületet adni, kiböjtölni az időt az irodalmi vitáig, zavarba hoz,va a 
másik tábort, amelynek így nincs kivel hadakozni” A

Az irodalmi vita, amire Horváth Márton utal, a Felelet vitája lesz majd, de ennek 
tézisei ekkor még eléggé körvonalazatlanok. A kultúrpolitika irányítói csak azt érzé
kelték egyértelműen, hogy a klikkel szemben már kialakult Déry tábora főképpen azok 
közül, akiket Lukács követőinek és híveinek tartottak. (Mészáros István, Keszi Imre, 
Eörsi István, Abody Béla.) Ok elsősorban a Benjámin főszerkesztősége alatt megjelenő 
Új Hangban publikáltak, ami azt jelentette, hogy az igazi proletárirodalomért versen
gő Benjáminék hajlandók voltak társulni a „nagy irodalom” híveivel az ortodoxokkal 
szemben. (Utólag 1953 végén a pártvezetés ezt úgy értékelte, hogy a Benjámin- és a 
Déry-, illetve Lukács-tábor összefogása az „erkölcsi vonal” győzelme volt a világnézeti 
fölött).

1952 nyarától Dér}' kulcsfigurája a magyar irodalmi életnek. A Felelet második 
részének megjelenése élénk vitát váltott ki a sajtóban, miközben Dérynék rendkívüli 
módon megnőtt a tekintélye az írók között, s ez a kultúrpolitikai vezetést komolyan 
aggasztotta. A vita állásáról júliustól folyamatosan érkeztek a jelentések a párt agitá- 
ciós-propaganda osztályára. Déry múltját és óvatlan kijelentéseit már egy évvel ko
rábban is kivizsgálta a Központi Ellenőrző Bizottság, de fegyelmi határozatot akkor 
nem hozott. Révai kérésére Illés Béla megismételte egy évvel korábbi panaszait Déry- 
vel kapcsolatban, de most szintén Révai kérésére ezeket le is írta. Illés szerint Déryről 
közszájon forog, hogy szovjetellenes, Gestapónak nevezte a szovjet hatóságokat, Zsda- 
nov könyvére pedig azt mondta, hogy ezek miatt nem dolgozhatunk rendesen, nyu
godtan. Az állandó vádpontok kelléktárából előkerült az is, hogy Déry talán francia 
vagy angol ügynök volt. Révai utasította Kiss Károlyt, a KEB elnökét, hogy diszkréten 
vizsgálja ki az ügyet, mert Déry tehetséges író, akit „nem lehet egyszerűen elintézni”A Ré
vai hírhedten arrogáns viselkedése ellenére óvatosan bánt a tehetségesnek tartott 
írókkal, s bár több hónapon keresztül halmozódtak a jelentések, tanulmányok és ada
tok a Felelet-vitához és ennek mellékpereihez az irodalmi élet minden területéről
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(Lukácsról, Illyésről, Veres Péterről, Benjáminról, a klikkekről, az újságokról és a ká
ros nézetekről), a kulturális játéktér legfőbb alakítója nehezen szánta el magát a Déry- 
vitára. Nyár végére azonban oly mértékűvé vált az írók közti feszültség, hogy az író- 
szövetségben fegyelmi büntetés terhe mellett megtiltották, hogy bárki klikkekről be
széden. (Nyugtalanító volt az események nemzetközi visszhangja is, az, hogy júliusban 
egy bolgár és román költőnőküldöttség nem tudta mire vélni a magyar irodalmi élet
ben uralkodó zűrzavart. Még rosszabb volt az, hogy Aczél Tamást meghívták a szovjet 
nagykövetségre, és Horváth Márton értesülése szerint elismertették vele, hogy a se
matizmus elleni küzdelem címén a pártosság ellen folyik a harc, és ez Lukács műkö
désével kapcsolatos.)

Mindezek után augusztus végén, a Szabad AVjfrbenjelent meg Révai első bíráló cikke 
Déryről, amit az akkoriban szokásos koreográfia szerint az írószövetség különböző fó
rumain többször megvitattak. Révai nyilvánvalóan sokat merített a Déry-kritika körüli 
találgatásokból és értelmezésekből, mivel erre az időre éppen a megfelelésért folyó 
verseny miatt az írókban már kialakultak az önkéntes önmeggyőzés módszerei. Az 
érvrendszer tehát hólabdaszerűen formálódott, amit vezetők és irányítottak közösen 
gyarapítottak.

A kulturális élet alakulását tehát sok tekintetben a politikusok és az írók között, il
letve az írói táboron belül létrejött erőviszonyok határozták meg, azaz a politika nem 
egyszerűen adminisztratív intézkedések függvénye volt. A Déry-vitát megelőző poli
tikai, művészi és személyes harcokban az irodalmi csoportok kusza szövevénye alakult 
ki, s a folytonosan változó viszonyokat a kultúrpolitika csak elvétve, bizonytalanul és 
koncepciótlanul tudta befolyásolni.

3. Az esztétikai minőség -  a profetikus idealizmus poétikája 
A teória
A sematizmus virágzásának idején, 1950-ben Révai József a Lukács-vitát lezáró cikké
ben arra figyelmeztette az írókat és a politikusokat, hogy a pártirodalom nem lehet 
gyenge színvonalú, hiszen ennek politikai haszna igen csekély lenne. „A szocialista rea
lizmus, a pártirodalom hegemóniája nem utolsósorban azon múlik, hogy siker ül-e fejlesztenünk 
színvonalát. 6

Éppen ezért megígérte, hogy támogatja a szocialista irodalom fiatal képviselőit, de 
elutasította a baloldali túlzásokat és a sematizmus abszurditásait. (O is, mint Lukács, 
Marxra hivatkozott, aki Lassalle-lal folytatott vitájában elutasította a schillerizálást, 
azaz az eszmék nyílt megjelenítését a művekben.) Révai a baloldali túlzókat arra in
tette, hogy értsék meg, nem lehet szocialista irodalmat adminisztratív rendszabályok
kal teremteni, az útitársakat pedig figyelmeztette, hogy „szövetséges és útitárs mivoltuk 
csak átmeneti állapot lehet, lépcsőfok, amelyen nem lehet megállni”. Az átmeneti állapot vég
pontján „az igazi, komoly irodalom”, a szocialista realizmus vágyképe jelent meg Révai 
előtt, s ezért a sematizmus elleni küzdelmet valójában nem az 1951-es írókongresz- 
szuson hirdette meg, s kétfrontos harcát sem 1952-től vívta, hanem kultúrpolitikusi 
tevékenysége kezdetétől fogva; vagyis Révai koncepciójában és politikai szerep- 
osztásában mindig is („már”) benne volt az egyensúlyozás, azaz az engedés és korlá
tozás kettős kényszere, amelynek gravitációs középpontjában a megvalósítható szo
cialista realizmus nagyravágyó, rögeszmés álma volt.

A szocialista realizmus fogalmának állandóan változó és a politikai körülményekhez 
igazodó értelmezésében lényeges fordulat 1952-ben következett be. A hangsúlyaiban 
új politika teoretikus megalapozását Lukács György vállalta februári cikkében, amely
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a Csillagbanjelent meg Asematizmus elleni harc mai állása és problémái címmel. 
Lukács másfél évvel az őt elítélő vita lezárása után minden bizonnyal nem önként lé
pett a nyilvánosság elé, s ha mégis megtette, ez azért lehetett, mert korábbi nézeteitől 
nem kellett nagyon eltávolodnia. írásában, amelyet az írószövetségben is felolvasott, 
kísérletet tett arra, hogy a műalkotás eszmei és művészi tartalmát égj' kompozícióelmé
letben a megfelelő világnézet elve alapján közös nevezőre hozza. Azt hangsúlyozta, 
hogy csak az egységes, egytónusú világnézet biztosíthatja az alkotás kompozicionális 
egységét és harmóniáját; ez a világnézet pedig a legmodernebb, legátfogóbb, (leg)- 
objektív(ebb) teória, a marxizmus-leninizmus. Olyan rugalmas poétikai formát keresett, 
amelyben az alkotó teljes mértékben szabad, mert az egyetlen helyes világnézetet önként és saját 
belátása alapján, minteg erkölcsi meggyőződésként, sajátjaként ismeri el, és tudja, érzi, hog 
műalkotásának teljességét, vagis megfelelő minőségét csakis ez az egy világnézet adhatja. A szo
cialista realizmus megvalósíthatatlan, fiktív poétikája talán ebben a teóriában nyerte 
el igazi alakját, s éppen ebben a formában volt Lukács és Révai művészetpolitikai el
képzeléseinek találkozási pontja, az idea és az ideológia érdekközössége. Amit Lukács 
1952 elején elmondott, az alig különbözött a nagyrealizmus követelményétől, tehát 
nem mondott lényegesen mást, mint korábban, és csak teoretikus emelkedettségében 
tért el Révai kultúrpolitikai vágyaitól, amelyekben szintén erős volt a folytonosság. 
(Érdekes, hogy a kitűnő hírszolgálattal rendelkező brit diplomácia magyarországi 
képviselete is felfigyelt a változásra, és a budapesti követség szokatlanul ingerült han
gú levelet küldött a londoni külügyminisztériumba. A jelentés arról szólt, hog}' a ma
gyar kultúrpolitika feltehetően moszkvai sugallatra megtévesztő propagandafogás
ként a szocialista realizmusnak égj' kevésbé politikus, elvont, teoretikus fogalmát akar
ja bevezetni, és ezzel akar újabb híveket szerezni magának itthon, de főképpen a nyu
gati közvélemény körében. Úgy gondolták, mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a brit nyilvánosság tájékozódhasson az ügyben, és megértse: Moszkva nem a kul
túra védelmezője az amerikai kultúriparral szemben, ahogyan azt magáról állítja, ha
nem éppen ellenkezőleg, az igazi kultúra „sírásója”. „Kétségtelenül ez az első alkalom, hog 
a kommunista irodalmi eszménykép sterilitása lelepleződik; mégis Mr. Lukács cikke a budapesti 
kommentárokkal kiegészülve olyasmi, aminek könnyen bedől a nyilvánosság. Sajnos e tekintetben 
a nyugati közvéleményt nehezebben tudjuk befolyásolni, mint a magyart. 71

Az aggodalom persze felesleges és túlzott volt, hiszen a nyugati közvéleményt so
hasem fenyegette az a veszély, hog}' egységesen kiálljon a szovjet rendszer mellett. 
Két másik észrevétel azonban figyelemre méltó lehet a külső szemlélő nézőpontjában: 
az egyik annak feltételezése, hog}' nyugaton és keleten lényegesen eltérően ítélhetik 
meg a szocialista kultúra ideáját és ideológiáját, vagyis hogy az autentikus idealizmus
sal kapcsolatban nagyobb mértékűek lehetnek az illúziók, a másik észrevétel pedig a 
szocialista realizmus fogalmának értelmezésében beállott 1952-es magyar kultúrpoli
tikai változás.)

A regény
A minőségi hatalmi irodalom (a szocialista realizmus) vágya és teóriája és az ennek 
ellentmondó, főképp a sematizmust támogató politikai gyakorlat sajátos esztétikai pa
radoxont hozott létre: olyan utópisztikus poétikát, a szocialista realizmust, amelynek 
sohasem volt irodalma, hiszen a sematizmus nem volt az, és egy olyan irodalmat, a 
sematizmust, amelynek sosem volt esztétikája, hiszen a szocialista realizmus általános 
követelményei közvetlenül nem a sematizmust íiják elő. A kettő közé szorult művek 
esztétikai és politikai szempontú értékelései a legváltozatosabb képet mutathatják. Eb
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ben az ellentmondásos gondolatkörben mozog tehát az a feltevés, hogy a diktatúrának 
nem feltétlenül rossz irodalomra van szüksége hatalma megerősítésére, miközben a 
vele szemben állók csakis jó  irodalmat akarnának; inkább az alku tárgya és eredménye 
az, ami ilyen esetben leginkább kérdéses lehet.

1952-ben, amikor a sematikus irodalom normateremtő szerepére már nem volt 
szükség, és a sematizmus sokkal inkább az alkufolyamat, a konszenzus akadályává vált, 
a magyar kultúrpolitika bevezette a szocialista realizmus metafizikus, fiktív poétikáját, 
de innentől fogva az új irány ellentmondásos következményeit is el kellett viselnie. Ez 
a teória engedte egy jobb, irodalmibb irodalom kialakulását, de ezzel a szocialista rea
lizmus alapelveinek értelmezését kivonta a hatalmi kontrollálhatóság köréből. Az 
1952-es költészeti és szerelmi viták már erről a politikai-poétikai átrendeződésről szól
nak, amelynek időleges lezárását a Déry-vita jelentette.

Révai ez alatt az idő alatt végső soron mindig ugyanazt mondta, mert rögeszmés 
volt, és azon belül rugalmas. Csak hangjának akusztikája volt más a változó hatalmi 
erőterekben, amelyeknek alakításában persze ő maga is részt vett. Mégis szüntelenül 
küszködött a gyakorlati élet irányításával, mert az valahogy mindig valamilyen irány
ban eltért az akaratától. Révai jó irodalmat akart, olyat, amely magas színvonalú, és 
ezzel együtt és éppen ezért teljes mértékben meg tudja nyerni a közönséget a hatalom 
akaratának. Állandóan sürgette a regényes párttörténet megalkotását, mert meggyő
ződése volt, hogy a kommunista párt történetét az irodalomból lehet a legjobban meg
ismerni, nem a pártfőiskolai szemináriumok anyagából. A szocialista kultúra tervezője 
az irodalmi másként ábrázolás igazságára és tükrére vágyott, arra az igazságra, amely 
az európai szellemi hagyomány szerint a politikai tekintélytől és a gazdasági hasznos
ságtól egyaránt független tudott lenni, a magyar tradícióban pedig ezzel nem ellen
tétesen a politikai/társadalmi igazság megszólaltatója is volt. Déry készülő regény
trilógiája azt a reményt keltette benne, hogy a társadalom egész életét értelmező nagy 
eposz, a szocialista másként ábrázolás megvalósulhat. Az ekkor már hasznavehetetlen, 
sematikus írások tömegében Déry regénye a szocialista nagyepika ígérete volt, amely
ben az esztétikum és a kommunista világnézet teljes egysége teremtődött volna meg. 
Az 1952-ben elkészült második rész azonban csalódást okozott Révainak. Úgy ítélte 
meg, hogy Déry művének világnézeti hibái éppen azért veszélyesek, mert a Felelet 
irodalmi színvonala magas. Révai olyan regényt várt Dérytől, amely a politika igazsá
gát fejezi ki, de amit szívesen olvasnak az emberek, vagyis legitim hatalmi irodalmat 
akart. Nem tudni, mennyire tudatosan, azt feltételezte, hogy az emberek önkéntes, 
aktív és főként érzelmi feloldódása az ideológiában a történetmondás, a történetként 
megnevezés ismerős aktusában valósulhat meg. A nem fogalmi építkezésű történet 
mindenki számára érthető, és saját élményeivel, saját érzelmeivel kiegészíthető volt. A 
valóságos elemekből épülő fiktív világ felmutatásával a politika a déjá vu érzetét akarta 
kelteni úgy, hogy a történet rögzített igazságán keresztül ne a kitalálás, hanem a ráis- 
merés élményét ébressze fel az olvasóban, mintha már tudott dolgokra kellene emlé
keznie, s ekkor az irodalomban felfedezni véli az életet, majd az életben rátalál a fiktív 
igazságra. „A sematizmus elleni harc -  harc az olyan irodalom ellen, amelyben olyan figurák 
szerepelnek, akikben az ember nem ismer saját magára, saját jobbik énjére vagy az azt fenyegető 
veszélyekre. Az alakokkal nem tud igazán eggyé válni, velük gyűlölni és szeretni, és nem kap 
kedvet velük együtt harcolni és cselekedni. ” (Révai József az első író kongresszuson elhang
zott beszédéből. )8

A politikát ellentmondásos viszony fűzi az irodalomhoz. Szeretné, ha az irodalom 
a lenini terminus szerint a politikai munka csavarjaként működne, ugyanakkor hisz
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a fikció lélek- és társadalomformáló erejében, abban, hogy a vágyott valóság megje
lenítése valahogyan hatással lehet a majdan történőkre, s ezért mindenképpen elő
nyösen akar megmutatkozni a fiktív világban. Egyszerre tiltja és csábítja is az irodal
mat, amelynek az ideológia nem létező valóságát kellene úgy ábrázolnia, mintha az 
az igazság hordozója lenne. A politika annál inkább kényszerül az irodalmat és álta
lában a megjelenítést felhasználni saját léte és cé^ai igazolására, minél nagyobb a szük
ség és a lehetőség a mintateremtés érzelmi, képi formáira. Azaz nem modem társadal
makban az irodalomnak egyáltalán nem omamentális, sokkal inkább valamiféle má
gikus szerepe lehet az ember közreműködésének elnyerésében. Nagyon tanulságos 
az, amit Michel Foucault mondott egy interjú alkalmával a politika és a fikció viszo
nyáról. „A fikciónak megvan az a lehetősége, hogy igazságként jelenjen meg, mivel a fikció az 
igaz beszéd hatását hídja kelteni, és el tudja hitetni, hogy ez az igaz beszéd felmutathat vagy 
előállíthat valamit, ami így még soha nem létezett, és hogy ezt a soha nem létezőt a fikció által 
megteremtheti. Aki a történelmet apolitikai realitás alapján teremti újjá, és politikáját ezzel iga
zolja, az a politikának egy olyan képét, fikcióját teremti meg, ami a történelmi igazságban így 
soha nem létezett. ”9

Idea és ideológia úgy tűnik, a közös fikcionálásban (például a kollektív regény
írásban) találhatja meg érdekközösségét, amennyiben mindkettő hisz a művészet tár
sadalomformáló erejében, a művész hisz az alkotó történelmi felelősségében, a hata
lom pedig szavatolja a művészet kiemelkedő szerepét, ha nem is a társadalom életének 
alakításában, de az uralkodó ideológiában mindenképp.

Déry? Felelet című regénye két ambiciózus ember, az író és a politikus (Révai) vá
gyának kereszteződésében áll, mindketten hittek a szocialista realista fikció megvalósít
hatóságában, Dér)? az autentikus idealizmusban, Révai az autentikus ideológiában. 
Déry később nem szívesen emlékezett vissza a FELELET-vitára, talán éppen azért, mert 
ebben a regényében a szocialista realizmus lehetetlen követelményének meg akart fe
lelni. A műben valóban jelen volt azoknak a hibáknak a jó része, amiket felróttak neki, 
de mindenekelőtt az a kompozicionális és világnézeti kettősség (az egyéni és a közös 
morál kettészakítottsága), amit Lukács 1952 februárjában a teória síigán áthidalható- 
nak tüntetett fel. Révai ezt a kettősséget szerette volna megszüntetve látni, de úgy, 
hogy a regény mind mondanivalójában, mind pedig hatásában alkalmas legyen a le
gitimáló fikció szerepére. Lehetetlent kívánt tehát, hiszen ha Déry jobb regényt írt 
volna, fikcionálisan egységesebbet, akkor feltehetően csak Révai haragját sikerült vol
na kivívnia. Ha eleget tett volna a szocialista propagandairodalom sematikus, norma
tív elvárásainak, akkor sosem került volna a közelébe annak, amit Révai az igazi szo
cialista regénytől várt. Vitára egyik esetben sem lett volna alkalmas. Ez pedig azzal a 
tanulsággal járt, hogy ha a mű túlságosan zárt, az aktuális politikától nem befolyásolt 
univerzum, akkor a politika elveszítheti befolyását és irányító szerepét ebben a küz
delemben. Ha viszont a mű nagymértékben megfelel a politikai elvárásoknak, akkor 
a saját hitelétől foszthatja meg magát az alkudozásban, és ha az irodalom elveszti hi
telét, akkor megszűnik legitimálóereje is, és értéktelenné válik a politika számára. 
Megoldás pedig nincs, mert:

A Déry-vita eredménye azt mutatta, hogy az a mű, amely legitimációs alku ered
ményeként jö tt létre, mindenki számára kétes értékű, ide értve a politikust, az írót és 
az olvasót is.

A politizáló irodalom, ha az uralkodó hatalom mellett agitál, akkor a legitimációs 
folyamatnak csak rövid, korai szakaszában alkalmas arra, hogy feladatát ellássa (ennek 
bizonysága a klasszikus sematizmus rövid tündöklése és szükségszerű hanyatlása).
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Ha viszont a politizáló irodalom hatalomellenes, akkor ennek olvasását a hatalom 
megtiltja, és kialakul az irodalom szétválásának az a szellemi és érzéki területe, amit 
Szilágyi Ákos kiválóan elemzett Az érzéki csábítás irodalma című tanulmányá
ban.10 Ehhez hozzáteheljük még, hogy az ellenirodalom annyi helyet foglal el a poli
tikai és irodalmi játéktérben, amennyi a hatalomigazoló irodalom ellensúlyozásához 
szükséges, és olyan formában jelenik meg (politikus vág)' apolitikus irodalomként), 
amely ehhez a szerephez a legmegfelelőbb. Az irodalom politikai alkalmazásának két
féle módja már csak azért is feltételezi egymást, mert a tiltás elárulja, hogy a hatalom 
hisz az irodalom felforgatóerejében, és ezzel megteremti saját felforgató irodalmát, és 
megerősíti a társadalmi folyamatokra nagy befolyással bíró fikció mítoszát.

A legkülönösebb az apolitikus irodalom helyzete, amelyben mindenki megtalálhat
ja  a saját politikai értelmezéseit is. Ébren tarthatja az autonóm gondolkodás vágyát, 
és ugyanakkor a hatalom nézőpontjából: elterelheti a figyelmet az ember politikai, 
társadalmi kötöttségeiről. (Nem véletlen, hogy az Újhold körét a hatalom egyáltalán 
nem tudta és nem akarta integrálni, de még Erdélyi József esetében is óvatos volt, 
mert mint mondták, nagy mestere annak, hogy verseiben gondolatokat rejtsen el.) 
Az apolitikus mű a politikához való viszonyában azért is nehéz helyzetben van, mert 
értelmezésének tág lehetősége folytán felhasználható a hatalmi viszonyok konszolidá
lódásával szemben, ugyanakkor megfelelő ideológiával be is illeszthető ebbe a folya
matba. (Ezért sürgették néhányan írótársaikat az 1953-as júniusi fordulat után, hogy 
az új folyamatokat egyértelműen támogató verseket íijanak, holott nyilvánvaló volt a 
politikus irodalom válsága.)

A vita végeredménye
Az Előadói Iroda vitája, azaz a tulajdonképpeni Déry-vita, amelyre 1952. szeptember 
végén, október elején került sor, a hatalom kényszerű engedményeinek tehetetlenségi 
nyomatéka folytán nem érte el célját. Molnár Miklós, az Irodalmi Újság akkori szer
kesztője erre így emlékszik vissza: „A Déry-vita [...] egészen mást hozott, mint Révai remélte. 
Megint helyreállt valamiféle egység, de ezúttal az engedetlenség egysége. A Déry és barátai elleni 
éles pártkritika révén a párt felső vezetése elvesztette legjobb íróinak kilenctizedét, és megingatta 
hitében a maradék egytizedet is, amely nem kapta meg a várt támogatást.5,11

Néhány hónappal Révai leváltása után, 1953 októberében és novemberében Hor
váth Márton irányításával elkészültek azok a tézistervezetek, amelyek az addigi iroda
lompolitikát tekintették át. Ezek arról szólnak, hogy a vita nem tudta megszüntetni 
az irodalom kettészakítottságát, azaz nem sikerült egymáshoz közelebb hozni a sema- 
tikusokat és a „Déry-Lukács-irányzatot”. „Csak alig néhány íróra tudott a párt támaszkodni 
-  az írók túlnyomó többsége a »két fronton« helyezkedett el. A párt számára úgy nem maradt más 
választás, mint a »harc két fronton« -  a sematizmus ellen -, amely azonban így átalakult harccá 
»mindenki ellen«, olyan küzdelemmé, amelyben a párt úgyszólván magára maradt. Az 1952 
őszén tartott előadói irodai vita és a kormányprogram nyilvánosságra hozatala közötti időszakot 
a párt elszigeteltsége, az írók elkedvetlenedése jellemezte. ”l2

Az 1952-es fordulatot Rényi Péter a következőképpen jellemezte egy vele készült 
inteijúban: „A zárszó után [...] fölmentünk Horváth Márton szobájába. Horváth keserűen 
megjegyezte: »Bevégeztetett; a pártnak nincsenek többé írói. Egyetlen lehetőség van -  fordult 
Gimeshez te fogod írni a verseket, maga, Rényi, a novellákat, én meg a regényeket. Ez lesz a
magyar irodalom. A’13
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A Révai-tragédia14

1953-ig a politikai szereposztásban Révai kapta a legnehezebb feladatot. A diktatúra 
legitimáló ideológiáját kellett megteremtenie, úgy is mondhatnánk, a politikai hata
lom legitimációs image-ét ő tervezte meg, és ami még nehezebb volt, megkísérelt egy 
legitimációs folyamatot az ideológia eszközével elindítani, majd az így megszerzett át
meneti egyezségeket megtartani. Dalos György azt írja egy tanulmányában, hogy sze
rinte az MDP hitt az irodalom létfontosságú társadalmi szerepében15 -  én azt hiszem, 
hogy ebben elsősorban Révai hitt, akinek az lehetett a meggyőződése, hogy az ideo
lógiában a fikció a legitimációs bázis megteremtésének a leghatásosabb eszköze. Ké
pességei alkalmassá tették a legfőbb kultúrideológus szerepére: biztosan ítélte meg, 
hogy mi az irodalom, és azt is, hogy mi hasznos a politika számára. 1951 elején megfelelő 
időben érezte meg, hogy mikor kell váltani, vagyis egy évvel a szocialista realizmus és 
a proletárirodalom hegemóniájának meghirdetése után, az erőltetett, feszített tervek 
bevezetésekor, amikor a sematikus irodalom már föltűnően eltért a tapasztalt való
ságtól, és amikor a derékhad kis csoportja annyira megerősödött, hogy irritálta a hi
vatalos irodalomból kiszorult és többségben lévő írókat. A váltást Révai valószínűleg 
nem tervezte meg, de úgy viselkedett, mint egy nyomásmérő műszer felügyelője; ál
landóan szabályozni igyekezett a politikai élet különböző területein felgyülemlett fe
szültségeket, ami a legitimáció elengedhetetlen feltétele volt. Segítette őt ebben a sze
repében korábbi meggyőződése, amely a társadalmi, politikai átmenetet hosszabbra 
tervezte. Emiatt 1948 novemberében a sztálini formula meghirdetésekor mint az ideo
lógiai és az elméleti munka felelőse igen kínos helyzetbe került. (A sztálini formula: a 
népi demokrácia betölti a proletárdiktatúra alapvető funkcióit, tehát ehhez az elvhez 
kell most már mindenkinek felzárkózni, ehhez képest és utólag is önkritikát gyako
rolni.) Révai a Lukács-vitában is éppen azért hangsúlyozta a Blum-tézisek hibáit, 
mert ez elfedhette, hogy a nézeteltérések ellenére a húszas évek végén, és 1948-49-ben 
is, rokonszenvezett a Lukács-féle elképzelésekkel. Csakhogy ő a Blum-TÉZISEK vitáját 
és a Lukács-vitát is túl akarta élni, hogy ezek után, bár sokkal óvatosabban, de ugyan
abban a szellemben folytathassa (kultúr-)politikai elképzeléseinek a megvalósítását. 
Szenvedélyes politikus volt, és szenvedélyesen szerette a hatalmat.

Révai 1953-ig reformdiktátor volt, egyezkedő és esztétizáló, aki lágy diktatúrát 
akart megvalósítani a kultúra területén, s akinek nem kedveztek apolitikai körülmények, 
amelyek mást vártak tőle, mint amit engedtek neki. Révai feladata a legitimáló ideológia 
megteremtése volt, ami nem működhetett a politikai diktatúra szabályai és logikája 
szerint, különösen nem a szocializmus építésének kezdeti szakaszában, az eredeti ál
lamosítás időszakában (később a kádárizmusban már igen). Révai tragédiája, ha volt 
ilyen, nem az volt, hogy tehetsége ellenére részt vett a hatalmi politizálásban, hiszen 
képességei éppen erre tették alkalmassá. Működésének alig feltárható rejtélyei inkább 
abból adódnak, hogy a diktatórikus hatalom gyakorlásához legitimációs játékszabá
lyokat igyekezett komponálni, de ekkor ez még nem volt időszerű. Szükségszerű kí
sérlet volt, de nem időszerű, és ezért az általa kitalált vagy inspirált kultúrpolitikai 
elvek politikát alkottak a politikában. Révai tevékenysége nem volt annyira ellentmon
dásos, mint amennyire annak látszik, sőt bizonyos szempontból nagyon is következe
tes, legfeljebb nem tűnik logikusnak. Ez annak a következménye, hogy ez a fajta ha
talmi logika nemcsak direktívákkal és adminisztratív úton kormányoz, hanem már a 
felvilágosult diktatúra igényeit követi, vagyis sokat alapoz az önkéntesség elvére, ki
alakítja az önkéntesség kényszerét, felkínál az értelmiségnek bizonyos helyeket és sze
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repeket a társadalom életében, és ezeket alku tárgyává teszi, s ilyenformán elismeri 
és elismerteti a legitimációs folyamat összjátékjellegét. Végül ebben a játékban min
denki részt vesz, az is, aki nem, hiszen aki ellenáll, az is csak a játékszabályok által 
kialakított, az ellenállás számára fennmaradt formákat választhatja. Ezért volt olyan 
nehéz 1953 után ez ellen a hatalom ellen lázadni annak az értelmiségnek, amely maga 
is részt vett a megengedő játékszabályok kialakításában. Nagyon pontosan fogalmazza 
meg ezt Illyés Gyula az Egy mondata zsarnokságról című versében:16

„s mert minden célban ott van, 
ott van a holnapodban, 
gondolatodban, 
minden mozdulatodban;

mint víz a medret, 
követed és teremted; 
kémlelődsz ki e körbőit 
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába jutnál, 
fogoly vagy, s egyben foglár; 
dohányod zamatába, 
ruháid anyagába,

beivódik, evődik 
velődig;
eszmélnél, de eszme 
csak övé ju t eszedbe”

Révai tragédiája tehát nem az irodalom és a politika közötti személyes meghason- 
lásában volt, hiszen 1953-ig mint kultúrpolitikus praktikusan és jól gondolkodott; 
meghasonlása 1953 júniusában kezdődött azzal, hogy éppen akkor került ki a politi
kából, amikor reformirányzat kezdett kialakulni a politikai vezetésben, miközben a 
négyes fogat másik három tagja továbbra is hatalomban maradt. De az erőviszonyok 
Révai számára voltak a legkedvezőtlenebbek, mert egy kemény diktatúra legitimációs 
ideológiájának megtervezése olyan ellentmondásos feladat, amely szükségszerűen 
tartalmazta a bukás lehetőségét, és amikor ez bekövetkezett, jó  ürügyet szolgáltatott 
arra, hogy Rákosi őt okolhassa az események menetéért. Erre utal, hogy 1953 őszén 
az MDP KV októberi határozatának irányelveit még mindig Révai dolgozta ki, számí
tottak tehát a tapasztalatára, holott már nem volt tagja a PB-nek, és nem ő vezette 
már a Népművelési Minisztériumot sem, a párt kulturális ügyeit pedig Farkas Mihály 
irányította. Az 1949 és 1953 közötti irodalompolitika értékelésére viszont bizottságot 
neveztek ki, amelyben Révai mint kompromittált személy már nem vehetett részt.

Az 1953 előtti irodalompolitikát értékelő feljegyzések szövegvariánsai meglehető
sen bizonytalanok Révai szerepének megítélésében. Egyfelől elismerik, hogy a sema
tizmus elleni harc jelszava helyes volt, sőt olyan politikai hibákra mutatott rá, amelyeket 
lényegében csak a két évvel későbbi kormányprogram tárt fel. Másfelől azonban azzal 
vádolják Révait, hogy az általános politikától eltérő politikát folytatott. „[...] az irodalmi
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hibák elemzése közben pártunk helyes úton járt, mivel azonban nem az országos politika irány- 
mutatása segítségével, hanem sok ponton annak ellenére jutott el az irodalompolitikai program
hoz, célkitűzéseit nem tudta valóra váltani, sőt sok esetben célkitűzései el is torzultak. 5,17

Ezek az elemzések úgy érvelnek, hogy Révait a párt általános gazdasági és politikai 
programja akadályozta abban, hogy irodalompolitikai elképzeléseit valóra váltsa, de 
ha már így volt, mindenképpen ő a felelős az irodalmi közvélemény jobbratolódásáért. 
Révai tehát, aki a sematizmus elleni harcot meghirdette, nem azért került ki a közvet
len politikai hatalomból, mert adminisztratív és diktatórikus eszközöket használt, hi
szen ezzel nem volt egyedül. Az írók és művészek persze fellélegeztek, hiszen Révai 
liberális művészetpolitikusnak egyáltalán nem volt nevezhető, jó modorúnak még ke
vésbé. (Ennek ellenére az írószövetség októberi ülésein néhányan félénken érdeklőd
tek leváltásának körülményei felől.) Bukásának igazi oka az volt, hogy az ő diktatúra
elképzelése eltért a Rákosiétól, és feladatát tekintve el is kellett hogy térjen. Révai tehát 
nem volt jó  vagy jobb diktátor, mint Rákosi, csak egy másfajta diktatúrát képviselt, 
aminek viszonylagos különállását már érzékelni lehetett, de lényeges jellemzőit még 
nem igazán. Ezért azt mondhatjuk, hogy a politikai hatalom legitimációs ideológusá
nak sorsképe van inkább, mint pályaképe, mivel az államszocializmus hőskorának ve- 
zéri szereposztásából a szükségszerű, de nem időszerű szerepet kapta.

Révai számára 1956 októbere jelentette az igazi megrendülést. Egyfelől saját 1953 
előtti engedékenységével magyarázhatta az események alakulását, másfelől a vele 
szemben megnyilvánuló ellenséges érzéseket az is táplálta, amit 1953 előtt tett, és az 
is, amit nem tett meg 1953 után.

1956 után már nem tudott bekapcsolódni annak a politikai formának a kialakítá
sába, amivel korábban kényszerűen kísérletezett, s ennek különössége főképp abban 
van, hogy a hatvanas évek elejétől fokozatosan kiépült lágy diktatúra hatalomfelfogá
sának folytonossága nem a Rákosi-diktatúra általánosjellemvonásai között keresendő, 
hanem sokkal inkább a Révai-féle kultúrpolitikában és annak 1953 utáni módosított vál
tozatában. Vagyis a kádárizmus általános jellemvonásainak előzményei talán egy sző
kébb szférában és más szinten vannak. Az pedig a hatalmi, ideologikus legitimációs 
modellvizsgálata szempontjából tanulságos lehet, hogy ebben a kultúrpolitikában mi
lyen nagy szerepet játszott az irodalmi fikció körül folytatott alkudozás.

Révaizmus Révai nélkül

Horváth Márton, Darvas József és Király István 1954-es szereplését Aczél Tamás és 
Méray Tibor úgy ítélik meg T isztító vihar című könyvükben, hogy előbbiek elvte
lenül szembefordultak korábbi felettesükkel, Révaival, és csupán karrierizmusból áll
tak a reformok mellé. Ez részben így is volt, hiszen nem kétséges, hogy személyes eg
zisztenciájukat tekintve sem volt mindegy, hogy mikor és milyen mértékű lelkesedés
sel csatlakoztak a reformtörekvésekhez. Ezzel együtt viszont kitartottak egy liberáli
sabb irodalompolitika mellett, és főnökük bukása után ők a szélsőbaloldal ellenében 
továbbra is a révaizmust képviselték Révai nélkül. Hováth Márton az 1954. február 
3-i PB-ülésen visszautasította Méray Tibor irodalompolitikai elképzeléseit, és vele 
szemben kifejtette, hogy továbbra is fenntartja azt a véleményét, miszerint a közvet
lenül agitáló irodalom egyoldalú követelése ebben a helyzetben helytelen. „Amikor ő 
ezt a részt erőteljesen hangsúlyozta, az vezette, hogy ragadja végre kezébe a párt a művészet zász-
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Iáját is. Szűnjék meg az a helyzet, hogy mi védjük a politikát, Déry, Illyés stb. pedig a művészetet”16 
-  érvel Horváth Márton saját állásfoglalása mellett.

Révai kultúrpolitikájának folytatásaként újra egyezséget ajánlottak a kiemelkedő 
íróknak. Erről tanúskodik annak a határozattervezetnek az 1953. november 28-i vál
tozata, amelyet az említett PB-ülésen vitattak meg. Nem utasították vissza az alkotók 
prófétai ambícióit, de igyekeztek ezt ismét alku tárgyává tenni. „Örkény és mások azzal 
léptek fel, hogy az íróknak a mi viszonyaink között is vátesznek kell lenni, a párt hibái azt bizo
nyítják, hogy ma is szükség van az Írók prófétai nemzetmentő szerepére, mint a múltban. [..JA 
párt örömmel üdvözli azt, hogy az írók a maguk felelősségét olyan magasra értékelik, mint a párt 
felelősségét, szívesen fogad minden helytálló bírálatot, amelyet munkája felett gyakorolnak. 
Amennyiben azonban az írók úgy vélik, hogy a párt tapasztalataira, elméleti és gyakorlati segít
ségére nincsenek rászorulva, úgy megfosztják magukat egy ilyen jelentős segítségtől, amely épp 
arra hivatott, hogy lehetővé tegye, megkönnyítse az íróknak elfoglalni helyüket a nép, a nemzet 
élén.”19

A révaizmus továbbfejlesztése viszont az a törekvés, hogy a második vonalból előlépett 
új kultúrpolitikusok nagyobb érvényesülési lehetőséget ígértek a kevésbé tehetséges 
és a nem föltűnően sematikus írók számára is. Erre azért volt szükség, mert ezek az 
írók elnyomóttságról beszéltek, és azt panaszolták, hogy 1953 előtt a párt elitpolitikát 
folytatott. Ennek megváltoztatására az irodalompolitika régi-új irányítói azt tervezték, 
hogy a szakkönyvek csökkentésével és a „felesleges szovjet művek kiadásának felszá
molásával” papírt biztosítanak a „középkáder” írók műveinek megjelentetéséhez; s ez 
már a diktatórikus politika organikus fejlődőképességét jelentette. Elhatározták, hogy 
bővítik a könyvkiadás lehetőségeit, az Irodalmi Újságot hetilappá alakítják át, növelik 
az Új Hang terjedelmét, és egyes napilapokat (például a Magyar Nemzetet) vasárnapi 
irodalmi melléklettel látnak el. Minden eszközzel igyekeztek bizonyítani, hogy a ki
emelkedő írók és a békés szándékú, nem makacsul ellenálló középkáderek egyaránt 
megtalálhatják számításukat az irodalmi életben. (Az integrációs kísérlet azonban, 
amely most a korábbinál jóval szélesebb körű volt, az elkövetkező három évben ismét 
a politikusok szándékával ellentétes folyamatokat idézett elő.) „Az írókat szorosabban be 
kell vonni a társadalmi munkába, társadalmi megbecsülésüket növelni kell, arra kell törekedni 
különösen a békemozgalomban, hog jelentős események alkalmából írók tartsanak gmlési beszé
deket, referátumokat. Az országyűlési képviselő írókat fel kell szólaltatni a Parlamentben. (A 
legjelentősebb írók arcképeit meg kell festetni és ki kell adni kisebb formátumban.) A jelentősebb 
írók gondosan válogatott régebbi és új műveit sorozatban meg kell jelentetni. (Irodalmi esteket 
kell szervezni.) A nagyobb szabású irodalmi esteket komoly társadalmi esemény rangjára kell emel
ni. Az írószövetség számára 1954-ben egy reprezentatív épületet kell rendelkezésre bocsátani a 
város centrumában, amelynek megfelelő előadóterme és klubhelyiségei vannak. -  Minél előbb 
végre kell hajtani az írói honoráriumok folyamatban lévő emelését. ”2T) (A szövegben zárójelbe 
tett mondatokat a szerzők áthúzták.)

A politikai és az irodalompolitikai cezúrák

Az előzőkből talán kitűnik, hogy a politikai és az irodalompolitikai cezúrák nem fel
tétlenül esnek egybe. Az irodalompolitika eseményei 1949 és 1952 között rendkívül 
sűrűn tagoltak, s ennek oka a legitimációs összjáték hatásainak kiszámíthatatlanságá
ban van.
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Az irodalmi fordulat és az írók ellenállásának kezdete sokkal inkább 1952-ben volt, 
mintsem közvetlenül az 1953-as nagy politikai váltás után, amikor, éppen ellenkező
leg, az írók körében zavart várakozás figyelhető meg.

Feltételezhetjük ugyanakkor 1953 előtt egy valamelyest önálló irodalompolitika lé
tezését, amelyben az engedmények kényszere és struktúraformáló hatása „mindig is 
már” jelen van, s ez a folyamatos ellentmondásosság minduntalan felborítja a vizsgá
lódás cezurális rendjét.21

Lehetséges, hogy a politikai gyakorlaton belül kétféle hatalmi elképzelés élt egymás 
mellett: az egyik a fizikai erőszakra és a megfélemlítésre épült, a másik viszont irányító 
és megengedő volt egyszerre, s ami engedte a politikai játékszabályokat változni. Ez 
utóbbi a fölvilágosult szocialista diktatúra kísérlete, amely ebben az időszakban nem 
élhetett az abszolút szocialista diktatúra erőszakot demonstráló állandó jelenléte nél
kül. A kettő együtt kombinációs kényszer volt, de ebben az ideológia nem követte min
dig és mindenben pontosan sem a hazai politikai gyakorlatot, sem a szovjet mintát. A 
követés valahogy olyanformán történt, mint egy dallamváltozatokból építkező kánon, 
ahol a variáns dallam követi az őt megelőzőt, és közben vannak ütemeltérések és hang
súlyos, fordulatot jelentő egybeesések is.

A szocialista realizmus

Ha a szocialista realizmus fogalmát nem csupán a sematikus irodalommal próbáljuk 
összevetni, akkor az jelenthetne egy olyan eszmét, amely felmutatná az emberi törek
vések leglehetetlenebb paradoxonját s a modem értelemben vett művészi profetizmus 
alapját is, amelyik megkísérli a szociális kötöttségeket és az emberi autonómiát egy
másban tökéletesen feloldani. Ennek esélyeiről szól az a beszélgetés, ami Bufiuel és 
Picasso között zajlott. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a szocialista realizmusról, 
Picasso állítólag azt felelte: „A szocialista realizmusról különlegesen jó a véleményem. Csak 
éppen senki nem csinált olyat. Senki. Becsaptak minket. Minden vágyam, hogy szocialista rea
lizmust tudjak csinálni. Senki sem képes rá.5,22

1949 és 1952 között a magyar kultúrában mégis hárman próbálkoztak meg ezzel, 
és mind a hárman látványosan kudarcot vallottak: Lukács marxistaként a teóriában, 
Déry szociálisan elkötelezett íróként a regényben, Révai pedig leninistaként a kultúr
politikában. A különös az, hogy folytathatóság tekintetében egyedül Révait igazolta 
az idő; de a politikus szocialistarealizmus-vágyát a gyakorlati élet praktikus érdekei 
alakítják, s így ö nem volt és nem is lehetett az autentikus idealizmus prófétája.
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Szentpéterváron újra

B CaHKT-neTepöypre chobú

Leszállt a köd nem tudtam merre járok 
Az utcatábláig se láttam el 
Valahol elmaradtak a barátok 
Vacogtam és nem volt számomra hely


