
P R O L E T Á R I R O D A L O M , P R O L E T Á R -
M Ű V É S Z E T . SZÁZADUNK második évtizedének elején, de különösen a világháború 

után az irodalmi és művészeti életnek számtalan olyan jelensége 
született, amelynek megfejtése elől nemcsak a régi iskolában felnőtt 

kritikusok és intellektuelek voltak kénytelenek kitérni, hanem sokszor azok 
sem ismerték fel ezeknek a jelenségeknek belső törvényeit, akik hívei és művelői 
voltak az új irányzatoknak. Ezek az új áramlatok főképen a világháború után 
terjedtek el Európában és a nagy háborúnak és az Európán keresztülzajlott 
forradalmaknak kellett jönniök, hogy ezeknek a szellemi irányzatoknak okai 
és céljai a maguk valóságában megmutatkozzanak. Az új európai irodalom 
és művészet egyik legfontosabb problémája ma mindenesetre az, hogy honnan 
veszik keletkezésüket azok az új izmusok, amelyek egyre nagyobb mértékben tünnek 
föl az irodalom és a művészet minden színterén. Ezeknek az új irányzatoknak 
lehet ellensége vagy barátja akárki, de azt mindenkinek be kell látnia, hogy 
azokat nem lehet már a semmibe-vevéssel elintézni, sőt azt sem lehet művelőikre 
ráfogni, hogy egyéni túlzásból vagy különcködésből űzik az «épatez le bourgeois» 
régi jelszavát. Ha azonban ezeket a jelenségeket legalább részben meg akarjuk 
fejteni, akkor föltétlenül szükséges, hogy a kutatás közben azoknak az ideológiá-
jába kíséreljük meg magunkat beleélni, akik azokat létrehozták. A jelen esetben 
tehát tegyük fel, hogy e tanulmány mesgyéjéig elfogadjuk a proletáriátusnak 
az osztályokra vonatkozó megállapításait és ebből a szempontból próbáljuk 
megvizsgálni, hova jutunk, ha a saját ideológiájukkal bíráljuk őket? Mert 
nagyon sok jelenség van az irodalom és a művészet körében, aminek ma-
gyarázata és megoldása ma már teljesen lehetetlennek látszik a régi látószög 
és a régi jelszavak alapján. De talán az igazság megtalálásában is tovább 
jutunk, ha átmenetileg e szempont kiinduló pontjára helyezkedünk, mert 
végül is az eredmény meggyőzőbben szólhat majd igazságunk mellett. 

* *í * 

Az irodalmi és művészi élet törvényeinek magyarázói már évek óta azon 
siránkoznak, hogy az európai kultúra válságba jutott. Még azok is, akik nem 
állanak Spengler Osvald alapján és nem mélyednek el annyira az okok és oko-
zatok keresésében, mint Spengler — aki határtalan pesszimizmussal akarja 
bizonyítani, hogy az egész európai kultúra rohan a megsemmisülés felé — még 
azok is, akik csak ennek a kultúrának a külső megnyilatkozásait látják, el-
ismerik ezt a dekadenciát. Több oldalról igyekeztek már megvilágítani, mi az 
oka ennek a kultúrális hanyatlásnak, az irodalom és művészet elsekélyesedé-
sének és elerőtlenedésének és a kutatók közül már nagyon sokan állítják, hogy 
a polgári világ művészete és irodalma a legtöbb nyugati nemzetnél elbukott. 
Valóban, ha arra gondolunk, hogy a polgári világ irodalmának és művészetének 
új és új értékei már csak a meglevőket fejlesztgetik tovább, de az emberi élet 
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értelmét illetően alig tudnak új egyetemes és tömegeket hódító igazságokat 
hozni, akkor be kell látnunk, hogy ez a tétel nagyjában igaz. A legfontosabb 
jelenség ebben a kérdésben az, hogy a polgári világ irodalma nem hoz új réte-
gekből olvasókat az irodalom számára és művészete nem talál új rétegekben híve-
ket. Ennek az irodalomnak legnevesebb képviselői majdnem kivétel nélkül 
magasintellektuelek, akik csak olyan olvasórétegre támaszkodhatnak, amely 
végigjárta az úgynevezett «történelmi iskolákat». A polgári világ irodalmának 
mai reprezentánsait csak azok a rétegek tudják olvasni és csak azoknak a szá-
mára bír jelentőséggel ez az irodalom, akik már keresztülmentek a kellő 
kultúrális fejlődésen és ha szerényebb mértékben is, de együtthaladtak az 
alkotóval mindazokon a szellemi áramlatokon keresztül, amelyek magának 
az írónak egyes fejlődési fokait jelentik. H. G. Wells, Mereskovszkij és Romain 
Rolland irodalmát csak az az olvasótábor tudja megérteni és értékelni, amely 
általában tisztában van az előttük élt írógenerációk egész sorával és amelynek 
műveltsége már többszáz vagy ezer könyvön keresztül vezetett el idáig. Az az 
olvasótábor viszont, amely a mult század végén már megvolt, alig szaporodott 
valamit, noha azóta évtizedek teltek el. A polgári világ irodalmának olvasói 
csak abban a mértékben növekedtek meg számban és tömegekben, amennyiben 
a polgári társadalom és az intellektualizmus szaporodott. De például Anatole 
France aligha hozott az irodalom számára új olvasót, aki az ő művein kezdte 
volna az emberiség gondolatait megismerni önmaga és a mindenség felől. 

A polgári világ irodalma azonban valamikor nem így indult. Mikor az 
enciklopédisták a francia forradalom előtt lerakták a polgári társadalom kritikai 
tudásának alapjait, akkor milliószámra jöttek a tömegek, amelyek magukévá 
tették a polgári tudomány és irodalom kincseit és több, mint egy évszázadon 
keresztül fejlesztették azt irodalmi iskolákon és új meg új világszemléleteken 
keresztül. A polgári világ irodalmának és művészetének is megvolt a maga 
hőskora, míg az intellektualizmusnak ez a minden országban kifejlődött rétege 
mai, huszadik századbeli számarányát és szellemi nívóját el nem érte. Ez az 
irodalom azonban most már fejlődésénél fogva alig tud elterjedni az alsóbb 
néposztályok között vagy legalább is nem terjed jobban, mint ahogy a polgári 
társadalom szívja föl magába az alsóbb osztályokat. Ilyenformán ezek miatt 
az egyszerű és természetes okok miatt a polgári világ irodalmának további 
fejlődése megakadt és ugyanez az állapot következett be az összes hasonló 
irányú művészetekben is. 

A polgári világ irodalma és művészete azonban nemcsak az olvasók száma 
miatt veszit csatát, hanem belső elkorhadtsága miatt is. 

A végzetes csapást belső összeomlása jelentette. Ez az irodalom már a 
világháború előtt eljutott odáig, hogy saját olvasói számára nem tudott új 
igazságokat mondani az életről és az emberről és iskolái is már csak a kifejezés-
beli különbségekre és a formára szorítkoztak. Ennek az irodalomnak már a 
század elején nem voltak fanatikus hívei és legmagasabb képviselői, a huszadik 
század irodalmának legnagyobb alakjai vagy a szellemes negáció álláspontjára 
helyezkedtek, vagy magas műveltségű esztéta lett belőlük, vagy otthagyták 
a polgári frontot és új ideológiákban kerestek boldogulást. A világháború után 
viszont új irányzatok tűntek fel mindenütt és a polgári gondolkozás keresztet 
vethetett az egész európai irodalomra és művészetre, mert egyáltalában nem 
értette meg az új «izmusokat» és úgy látta, hogy hosszú időre Európában meg-
halt a magasabb kultúrális élet és megállt a fejlődés. 
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A polgári társadalom iskoláiban felnövekedett és a történelmi művelt-
ségben kiképzett ember a háború után ezer és ezer jelenségét találta az irodalmi 
és művészi életnek, amelyet egyáltalában nem értett meg. A polgári kultúra 
például nem tudta felfogni, hogy mi az irodalmi és művészeti expresszio-
nizmus, és még kevésbbé értette meg az utána következőket. A felvilágo-
sultabb esztéták és kritikusok forma-analitikával igyekeztek közelébe férkőzni 
az ismeretlen jelenségeknek és különböző utakon és módokon próbálták ma-
gyarázni, hogy mi a létjogosultsága ezeknek az irányzatoknak. Magyarázták, 
a forma-analitikán kívül a mindenáron való újítás lázával, magyarázták az 
egyéni világszemlélet kilengésével és sok fantasztikus megoldást találtak ki, 
de végül még sem tudták megérteni. Hogy ezek a magyarázatok mindaddig míg 
polgári szemmel nézzük ezeket az új izmusokat, semmiképen sem váltak elfo-
gadhatóvá és sehogysem váltak igazsággá, az egészen természetes. Mert az utolsó 
évtizedek legújabb irodalmi és szellemi irányzatai az előbbi módszerekkel 
egyáltalában nem oldhatók meg. Itt sokkal nagyobb kérdésről van szó, mint 
ahogy a kritikusok és esztétikusok és, mint a művelt polgári közönség gondolta. 
Az új izmusokban ugyanis nem a formák harca, nem az egyéni látás és nem 
hasonló részlet-igazságok nyilvánulnak meg, hanem ezek az irányzatok ugyan-
olyan óriási szakadást jelentenek az egész európai kultúrát illetően, mint annak 
idején az a nagy szakadás, mely a francia forradalmat előzte meg. Itt arról 
van szó, hogy a század első évtizedei óta nagy erővel és talán még erejénél is 
nagyobb mértékű erjedéssel zuhan be a kultúra vérkeringésébe : a negyedik 
rend, a proletáriátus. Ahogy eddig a polgári társadalom különböző színezetei 
és árnyalatai tartották kezükben az irodalom és művészet irányítását, ahogy 
a polgári ízléshez igazodott az európai kultúra minden produktuma, úgy kezdi 
most ezt a kultúrát, irodalmat, művészetet és közízlést az európai nagy-
városok ipari proletáriátusa az európai külváros befolyásolni és némely helyütt 
már irányítani is. 

* * * 

Bizonyos, hogy a huszadik századnak ezekben az éveiben a világtör-
ténelemnek ép olyan izgalmas fejezetét éljük, mint a francia forradalom 
előtt, vagy alatt: a negyedik rend, a proletáriátus — és szervezettségénél 
fogva elsősorban az ipari proletáriátus — most hatol be egész Európában 
az életet irányító osztályok sáncai közé. Fölösleges a proletáriátusnak az európai 
politikában való szerepére utalnunk. Ez a fejlődés Nyugat-Európában inkább 
lassú evolució. Velejár a munkabérek emelkedése, a proletáriátus megvagyo-
nosodása, politikai téren a parlamentbe való bevonulása és több országban 
vezető szerepe a politikában. És, ami itt a legfontosabb : teljes öntudatosodása 
és annak felismerése, hogy saját elvei szerint való harcához ízlése szerinti saját 
művészetre és saját irodalomra van szüksége. Oroszországban, ahol a proletáriátus 
forradalommal jutott uralomra, egészen külön irodalmi és művészeti világ 
keletkezett. De Nyugat-Európában is tökéletesen hasonló tendenciákat mutat 
az irodalom és a művészet fejlődése, mint Oroszországban, ami a tétel helyes-
ségét bizonyítja. Ahogy az enciklopédisták működésével annak idején lefek-
tették a polgári társadalom kultúrális «kataszterét» és ahogy a polgárság kritikai 
tudásából megszületett a polgári világ másfélszázadig uralkodó irodalma és 
művészete, úgy kezd most jelentkezni egész Európában a negyedik rend irodalma 
és művészete, amelyet a polgár alig ért meg, hiszen nem az ő számára, hanem 
a proletáriátus számára készült és nem az ő, hanem a proletáriátus életkörül-
ményeiből született meg. 
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Míg a polgári társadalom kultúrája a kritikai érzéken nyugodott, addig 
ez a másik, új keletű kultúra egészen más alapokon nyugszik. Az idáig vallott 
kritikai ész világára itt már nincs szükség az irodalom és a művészetek szem-
pontjából. A polgárság kitermelte a maga analitikus kritikáját és saját maga 
bírálva a maga korát és a maga társadalmi és államberendezkedését, végered-
ményben saját maga vetette meg az alapját a proletáriátus közgazdasági és 
politikai rendszerének. Ez a politikai és közgazdasági, valamint társadalom-
tudományi rendszer még szintén a kriticizmuson alapszik és ebből született meg 
a proletáriátus materiális életének irányító jelensége : a doktrina. A proletáriátus 
előbb szülte meg a maga politikai és társadalmi doktrináit, leszögezte a maga 
programmját a termeléstől kezdve a politikai formákig és azután megszülte 
az irodalmát és művészetét, hogy ez az irodalom és művészet ennek a doktrí-
nának az elterjedését szolgálja és ezt igyekezzék világuralomra vinni. Az új 
irodalom és új művészet legújabb jelenségeinek ez a magyarázata. Míg a polgári 
kultúra kritikai jellegű volt, addig a proletáriátus irodalma és művészete 
agitatív és így célja : a proletáriátus érdekében való agitáció, az osztálykultúra 
megteremtése és ezzel a polgári társadalom legyőzése. Polgári ésszel és polgári 
kriticizmussal ezért nehéz megközelíteni ezeket az új izmusokat, hiszen azok 
nem a «polgár» kritikai meggondoltságán, hanem az új proletár-társadalmak 
idegrendszerén és agitációján alapulnak. 

Ahogy Európában megszületett a proletáriátus közgazdasági, politikai 
és társadalmi frontja, úgy született meg ez a front az irodalomban és a művé-
szetekben is. Amit a polgári világ irodalma már nem tudott megtenni, azt 
megtette a proletáriátus irodalma. Ezer és milliószámra tudott a saját irodal-
mának új rétegekből olvasókai hozni és míg a polgári művészet faragta, csiszolta 
karcsúbbá és egyre mázosabbá tette kultúrájának régi tornyait, addig a prole-
táriátus egészen új tornyokat kezdett építeni. A proletáriátusnak új olvasó-
tábora támadt, amely a proletár-írókon kezdte az olvasását és teljesen az ő 
ideológiájukban nőtt fel. És amit a polgári irodalom nem tudott megtenni: 
a proletáriátus irodalma a maga ízlése és a maga igazságai szerint a maga 
olvasóinak hozott új megoldásokat. Nem véletlen az sem, hogy a ma élő írók 
között azok, akik olvasottságukat és az egész emberi életre való hatásukat 
tekintve is a legkimagaslóbbak, javarészt a proletáriátus soraiból kerültek ki. 
Ezek az írók, Knut Hamsun, Gorkij és társai, Pontoppidan, Andreas Haukland, 
az északi és germán proletárok, továbbá az oroszok, akiknek legújabb gárdáját 
nem is ismerjük, az emberi szó és az emberi írás elterjedésére ma már sokkal 
többel jelentenek, mint Shaw, France, Rolland, Gide, Cocteau és a polgári társa-
dalom termelte írók együttvéve. Nem véletlen az sem, hogy a képzőművésze-
tekben az új izmusok megalapítóit is majdnem kivétel nélkül a proletáriátus 
rezervoárja szolgáltatta, vagy legalább is az ő ideológiájához tartoznak. Ahogy 
a regényírásban az európai szépirodalom képviselői felerészben szocialista írók 
és óriási mértékben munkásolvasók, úgy tartja kezében az új orosz, német, 
cseh drámát a proletáriátus világszemlélete. Ahogy a proletáriátus előretörését 
jelentik a képzőművészetben a kezdeményezők: Boccioni, Russolo, Carlo 
D'Carra, Vaszilij Kandinszkij, Marc Chagal, Picasso, Braque, Fernand Léger, 
a szobrászatban Meunier, Ernst Barlach, Rudolf Bellin, Archipenkó, ezek 
követői, iskolái és a többiek, — ugyanúgy a proletáriátus eszmevilágát jelenti 
a drámaírásban Fritz von Unruh, Ernst Toller, Paul Ernst, a rendezésben 
Meyerhold, az ő egyre növekvő iskolája és így tovább. 
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Ezek után az a kérdés, hogy mi az alapja és a gyökere a proletáriátus új, 
születő kultúrájának és hogy ez a kultúra, mely egységes és nemzetközi, milyen 
értékeket fog adni az emberiségnek. Az előbbiek előrebocsátása után nyilvánvaló, 
hogy a proletáriátus irodalma és kultúrája, vagyis «esztétikai agitációja» ugyan-
onnan veszi származását, ahonnan közgazdasági és politikai doktrinái. Ezek 
szerint a proletárirodalom és a proletárművészet ugyanazokkal a törvényekkel 
áll vagy bukik, mint a proletáriátus gazdasági és politikai harca. Épen a prole-
táriátus élete bizonyítja a legjobban és legteljesebben, hogy minden művész 
és minden író egyúttal politikus és bizonyos politikai osztályokat szolgál a politikától 
legtávolabb eső írásaiban és más alkotásában is. Igy a proletáriátus egész 
szellemi frontja a munkásság életében, a külvárosban nyeri magyarázatát. 
A kapitalizmus bűne volt, hogy az ipari munkásságot a külvárosokba száműzte, 
amelyek egy-két évszázaddal ezelőtt a koldusok, csavargók, a cigányok, a 
ghettó és a társadalomból kitaszítottak lakóhelyei voltak. Az ipari munkásság 
így különült el teljesen a polgári társadalomtól, így keletkeztek sajátos élet-
viszonyai, így vett fel külön életstílust és külön világszemléletet. A nagy ipari 
centrumok közelében máról-holnapra tradiciók nélkül keletkeztek a külvárosok 
és az ide száműzött munkásság a nyomor évtizedeit élve itt alkotta meg a 
maga külön világát. Először megszületett politikai és közgazdasági elméletük 
és utána az irodalmuk és a művészetük. A szocialista proletártömegek leg-
láthatóbb főelvei is a külvárosban nyerik magyarázatukat. A nemzetköziség, 
a magántulajdon relativitása, az egyházellenesség és a pacifizmus csak ott 
verhet gyökeret, ahol hiányzanak a tradiciók. Lám, a fajok és nemzetek, tár-
sadalmi osztályok, falvak és városok sehol sem nemzetköziek ebben a mérték-
ben és ebben az értelemben; egész Európában csak a külvárosok nemzetközisége 
áll fönn, hiszen ezek a külvárosok teljesen egyformák Brüsszelben és Moszkvában 
is és pontosan egyforma életlehetőségeket és életszemléletet nyujtanak itt is, 
amott is, annak, aki bennük lakik. Ezekben a külvárosokban mindenütt egy-
formán él az ember. Mindenütt egyformák a közgazdasági törvények, lakói 
egyformán ki voltak zárva évtizedekig a politikai élet színteréről, egyforma 
munkabérekért dolgoztak Madridtól Budapestig mindenütt, egyformán jutottak 
kapcsolatba az egykori ghettók zsidóságával és még talán a lakóházaik is 
mindenütt egyformák voltak. Igy él évtizedek óta a külvárosokban mindenütt 
egyformán az ember és így keletkezett a külvárosokból, mint egyetemes óriási 
élet egységből az ipari proletáriátus egész Európában egységes szellemi frontja. 
Mikor azután a közgazdasági és politikai front megszületett, akkor ugyanilyen 
nemzetközi és ugyanilyen egységes lett egész Európában a proletáriátus iro-
dalma és művészete is. 

A közgazdászok és szociológusok után jöttek a proletárírók, akik a 
a proletáréletről írtak a proletár számára és ezt épúgy megértette az Angyal-
föld lakója, mint Berlin külvárosának vasmunkása. A képzőművészet mutatja 
a legtisztábban a külváros óriási hatását. Ha megnézzük a kubista és expresszio-
nista képet; az egymásradülő sárga házsorokkal, amelyből kitör a rideg, kietlen 
életszemlélet, a nyomor és a tüdőbaj, ha megnézzük Meunier szobrait, amelyek-
ben az egyetemes munkásforradalom fanatizál, akkor megértjük a későbbieket, 
az expresszionizmust, a kubizmust és a dadaizmust is. Igen, a regényírásban, 
a költészetben és a képzőművészetben mindez egyetlen dolgot sugároz magából, 
harcot a polgári világ művészete és a polgári társadalom ellen minden vonalon, 
agitációt a proletáriátus érdekében és az osztálykultúra alapjainak lerakását. 

De hogy az irodalom és művészet ilyen megnyilatkozásai a legszorosabb 
Napkelet. 2 7 
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összefüggésben vannak a proletáriátus helyzetével és életszemléletével, azt a 
legtisztábban a színház mutatja, mint a legkollektívebb és legszintetikusabb 
művészet. Ha megnézzük az új berlini vagy a moszkvai színpadot, tisztán 
látjuk az önálló fejlődést, amelynek már semmi köze a polgári stílusformákhoz 
és azoknak fejlődéséhez. Ha teljesen eltekintünk a tartalomtól és a tárgytól, 
—hiszen mondanunk sem kell, hogy a regényírásban, a képzőművészetben és 
a drámában is egyformán a proletársors és a proletárküzdelem a legfőbb művé-
szeti tárgy — akkor is meg kell látnunk a proletártársadalom művészetének 
merőben új stílusát. A képzőművészetben az előadási stílust elsősorban a fel-
fokozott deklamáció jelenti, aminek lelki gyökerei az agitátor személyében 
és jelentőségében rejlenek; a másik legfontosabb jelenség a kórusok szerepel-
tetése, ami az egyén teljes letörését és a kollektív munka diadalát szimbolizálja, 
és a kulisszák helyén fogaskerékrendszereket, lendítőkereket és csavarokat 
látunk forogni, amelyek néha semmiféle logikai viszonyban sincsenek a darab 
témájával. A polgár, aki más viszonyok közt él, mindezt természetesen 
nem érti meg, noha a dolog a lehető legegyszerűbb. Minden közönség a saját 
maga életét akarja látni a színpad dobogóin és ez a színpad a gépekkel dolgozó 
gyárimunkás világa, ez a stílus a kietlen külváros életszemlélete és a mechaniz-
musba kényszerített életnek ilyen kell, hogy legyen a színpadi kifejeződése. 
De ugyanilyen törvények magyarázzák a proletáriátus születő zenéjét is, amely 
a gépzakatolást utánozza. Mint egykor az előnyomuló polgári front, olyan 
egyetlen szellemi front ez a külváros frontja, mely a társadalomtudománytól, 
a közgazdaságtól, a politikai agitációtól egészen az irodalomig, képzőművészetig 
és zenéig egyetlen világszemléletet hirdet, a proletáriátus világuralmát. 

* * * 

Nyilvánvaló, hogy a proletárirodalom és proletárművészet lassan 
átmegy az osztályművészetbe, stílusa, amely a nemzetközi nagyvárosból és 
nemzetközi külvárosból táplálkozik, szintén nemzetközi és tradiciótlan (tehát 
könnyen terjed), de csakhamar oda fog jutni, ahová a polgári társadalom iro-
dalma és művészete eljutott, amely a mai formák és keretek között szintén 
nem életképes. Mind a két társadalmi osztály művészete és irodalma pontosan 
egyforma társadalmi és művészeti törvények alapján született, egyforma tör-
vények alapján is fejlődött és így a proletáriátus irodalma és művészete is 
ugyanolyan okok miatt fog elbukni ugyanolyan mértékben, mint az előbbié. 
Nem kell tulságosan nagy részletességgel és hosszadalmasan megvonni a pár-
huzamot a kettő között, hogy egyöntetű igazságra jussunk. A polgári világ 
irodalma és művészete, ha ebből a társadalompolitikai szempontból nézzük, 
tartalmilag a felszabaduló individuum vágyait hozta és érvényesülési lehető-
ségeit fektette le. Először tudományosan, közgazdaságilag és politikailag 
teremtette meg a polgár küzdelmét az életben való érvényesülésre és az emberi 
jogok elérésére, azután irodalmába is bevitte a polgári témát és ezután zajlottak 
le kultúrájában a különböző iskolák irányharcai. De most térjünk át az eszté-
tikai összefüggésekre. Formájában a polgári világ irodalma és művészete eleinte 
semmiben sem különbözött a nemesi világ irodalmától és művészetétől. Tudjuk, 
hogy Voltaire és társai is még a nemesi világ klasszikus formáit használták 
az epikától a drámáig és ugyancsak a nemesi világ formaművészetét kultiválták 
a polgári társadalom első képzőművészeti megnyilatkozásai is. A régi formákba 
azonban Lessing és társai behozták az új polgári tartalmat a drámaírásban, 
Goethe polgári tartalmat vitt az eposz addig csak isteneket és királyokat tűrő 
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formái közé és mikor a polgári elv a politikában, a közéletben és az irodalomban 
és művészetben is győzedelmeskedett mint tartalom, akkor megszülettek utána 
az új önálló polgári formák. Mint látjuk, az ember társadalmi evoluciójával 
együtt hordozza esztétikai szemléletét. A győzelem után így jött az irodalomban 
a polgári regény és líra, a képzőművészetben a naturalizmus és száz éven 
keresztül polgári formákat uralt Európa egész kultúrélete. 

A proletáriátus harca szaksztott ilyen volt és ilyen ma is. Az első proletár-
írók még a polgári világ formáiban írtak. Az öreg Csizmadia Sándor, az első 
magyar proletárköltő, még Arany János verselését követve írta meg a nemzet-
köziségről és a munkások kiuzsorázásáról elmélkedő verseit. De világviszony-
latban ugyanígy írt még Verhaeren is és a polgári világ formáit használták 
a nagy proletárregényírók is valamennyien. Mikor azután a világháború alatt 
és után úgy látszott, hogy egész Európa összeomlik, az eddigi államkeretek 
és közgazdasági berendezkedések s az eddigi világrend nem tartható fönn és 
az emberiségnek e roppant vérvesztesége után a proletáriátus és annak világ-
szemlélete veszi uralmába Európát, ebben az első ütközetben születtek meg 
a proletárirodalom és proletárművészet első új, eredeti formái. Az expresszionizmus-
tól a dadaizmusig terjedő korszak, belefoglalva a futuristákat és az összes új 
izmusokat, a proletárművészet új formáinak első fogzási lázát jelentik. Ezek az ú j 
izmusok tehát egyrészt nem értéktelen eredetieskedések, mint sokan lenézően 
hiszik, másrészt pedig nem a művészetek végső dekadenciáját jelentik, hanem 
ellenkezően egy új társadalmi osztály megnyilatkozási formáit, kezdődő művészetét 
reprezentálják. 

De logikai képtelenség is feltételezni, hogy az ember nagy gazdasági 
és politikai céljai és művészeti megnyilatkozási formái között ne legyen ilyen 
szoros összefüggés. Amint a régi romanticizmus mindenütt a nemzeti újjá-
ébredést jelentette, úgy a mai izmusok mind a negyedik rend: a proletáriátus 
ébredését jelentik. Ezek az irodalmi és művészeti megnyilatkozások a tömegek 
politikai gondolkozására óriási befolyással vannak és — fordítva. Az alkotó 
szempontját véve is teljes lehetetlenség annak föltételezése, hogy egy expresszio-
nista művész például ókonzervatív legyen, föltéve, ha nem divatutánzóról van 
szó, hanem önálló gondolati egyedről, aki minden téren egységes világkép ki-
alakítására törekszik. 

* * * 

A proletáriátus irodalma és művészete azonban épúgy el fog bukni, 
mint a polgári társadalomé, sőt máris bukóban van pontosan ugyanazon 
okok miatt, mint ahogy az a polgári társadalom már sok tekintetben csak 
vegetatív kultúrájával történt. A néhány évtizedes európai munkásmozgalom 
irodalma és művészete fanatikus híveket szerzett magának az irodalomnak 
és művészetnek, de egyben a mozgalomnak is. Amint azonban a polgári társa-
dalom olvasó- és közönségrezervoárja kiapadt, épúgy ki fog apadni és már is 
kiapadóban van az ipari proletáriátusé is. Igaz ugyan, hogy amit nem tudott 
megtenni France—aki társadalmi osztályának olvasóin kívül alig hozott más 
olvasót az irodalomba, mint a proletáriátus intellektuellé magasodott vezetőit 
és csak már a meglévő kultúrállagot építette tovább ilyenformán — azt meg-
hozta Gorkij, akinek kedvéért százezerszámra kezdtek olvasni a tömegek. 
Azonban a proletárírók tartalékjai is kiapadóban vannak. A proletáriátus 
és a nemzetközi külváros irodalma és művészete azt hitte eleinte, hogy képes 
lesz hatást gyakorolni a parasztságra is és ezzel megerősödve meg fogja tudni 
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vívni a maga «végső harcát». A szocializmus megalapítói és vezetői azt hitték, 
és sokan még ma is azt hiszik, hogy a mozgalom lehetőségei végtelenek és nem 
vették észre, hogy politikai és közgazdasági mozgalmuk, de irodalmuk és művé-
szetük is még sokkal szűkebb körre van determinálva, mint valamikor a polgári 
társadalomé volt. Az ipari proletáriátus, mint társadalmi tényező, mai formájában 
Európában már férfikora delén áll és most már bizonyos, hogy a külvárosokon 
kívül terjedni sohasem lesz képes, legalább is úgy, hogy most forrongó erkölcsi 
és esztétikai világszemléletével új életformákat és új művészeti formákat 
szabjon az emberiségnek. Amint ugyanis a proletáriátus egész politikai és köz-
gazdasági doktrínája és irodalmi és művészeti szemlélete a külvárosban és 
annak viszonyaiban gyökerezik, úgy határa is a külváros határán vagy a nemzet-
közi nagyváros határán van. A földmunkás és a paraszt, aki nem lakik a kül-
városban, hanem a szabad mezőn, egész Európában sehol sem szocialista és 
kommunista a szó világnézeti értelmében, még ha politikailag az is egy nagyobb 
helyzeti energia vonzása miatt. A parasztság és földmunkásság egész Európában 
bármilyen koldusszegény is, nem egyházellenes, nem nemzetközi és minden-
áron magántulajdont akar és igyekszik szerezni. Ilyenformán az az irodalmi 
és művészeti agitáció, amely a külváros ipari proletárjának doktrináját akarja 
rákényszeríteni az egész emberiségre, alig van hatással a paraszt és földmunkás 
tömegekre. Egész Európának egyetlen paraszt-írója és paraszt-művésze sincs, 
aki a proletáriátus formavilágát élné. És, mint a polgárságnál, a proletáriátus 
irodalmának és művészetének elbukását is az mutatja, hogy hívei már csak 
önmagából kerülnek ki vagy a már elbukott polgári rendből, de az alatta fejlődő 
új, egészséges néprétegek felé semmi terjedési lehetősége sincs ennek az iroda-
lomnak és művészetnek. 

Ami a művészi lényeget illeti, ezzel a proletáriátus által hangoztatott és 
terjesztett nemzetközi kultúra szintén elbukott. Kiderült, hogy a proletáriátus 
irodalma és művészete a polgári társadalom beteg l'art pour Vart vegetációjából 
teljesen hasonló végzetes betegségbe esett és ez a proletáriátus művészetének vég-
zetes forma-betegsége, a forme pour forme. Az úgynevezett nemzetközi kultúra 
pedig végzeteset bukott a legprimerebb művészi megnyilatkozáson, a zenén. 
A proletáriátus a külvárosok zenéjét akarta rákényszeríteni tömegeire és azt 
akarta, hogy ezt a legagitatívabb művészi eszközt, a zenét is besorozza harci 
tankjai közé. A zene azonban sohasem nemzetközi,1 hanem mindig faji és az 
úgynevezett «nemzetközi zene is» a legerősebb zenei faj hegemóniáját, skála-
rendszerét és tektonikáját jelenti, amelyet a többi fajok kultúrája kénytelen 
átvenni és magába szívni. A huszadik század egyik legnagyobb eseménye épen 
a faji jellegű népzene megszületése, amely hivatva van megnyitni a paraszt-
tömegek muzsikális ösztöneit. Nem véletlen, hogy ezen a téren Magyarország 
jár legelői. 

A zene mutatja a sok tekintetben nemzetközi polgári irodalom és művészet 
és a teljesen nemzetközi proletárirodalom és művészet elbukása után követendő 
útat és ez az út a faji irodalom és faji művészet. Amint ugyanis az ipari prole-
táriátus az elkövetkezendő években még talán a mostaninál is nagyobb mér-
tékben fogja kezébe venni Európa gazdasági és kultúrális irányítását, ezt 
a hegemóniáját kikerülhetetlen törvényszerűségek miatt csakhamar el fogja 

1 Épp oly kevéssé, mint az igazi és örökértékű irodalom és képzőművészet. Szerk. 
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veszteni és a gazdasági és politikai hatalom, sőt a kultúra továbbápolása és 
fejlesztése is a paraszttömegek kezébe fog kerülni. Az újonnan keletkezett államok 
parasztdemokráciája Finnországtól a Balkánig mind ezt mutatja, de ugyanezt 
mutatja az orosz parasztság előretörése és a Nyugat-Európában is egyre terjedő 
parasztmozgalmak újabb és újabb térhódítása is. A proletárirodalom és művé-
szet, amely nagyjában kigyógyult már a formalizmus béklyóiból, még fog 
bizonyára maradandót alkotni, de már keresni szeretné az útat az eddigi nemzet-
közi külváros-kultúrából a paraszt, a faji irodalom felé. Gorkij Maxim már 
faji alapon áll és a faji kultúrát hirdeti, mint amelynek partikuláris jelenségeiből 
és értékeiből kell fölépíteni az egyetemes emberi kultúrát. És ahogy már fél 
Európa fejlődése a parasztvegetáció fejé tendál, a kontinens ki nem égett fajaiban 
úgy fog megszületni az új faji irodalom és művészet is. Ez az irodalom és művé-
szet már nem lesz nemzetközi abban a beteg értelemben, mint ahogyan a 
gyökértelen proletárművészet az, hanem nagy néptömegek hitét, fanatizmusát, 
életakaratát és gondolkozásmódját fogja kivetíteni. Ez a faji művészet sokkal 
szélesebb rétegekre fog támaszkodni, mint a proletáriátusé és sokkal szélesebb 
rétegekre, mint az utóbbi évtizedekben fél nemzetközivé lett polgári társa-
dalomé. Míg a polgári világ művészete racionális volt, a proletáriátusé agitatív, 
addig az új paraszt, faji művészet bizonyára az ösztönök művészete és irodalma 
lesz és fel fogja szabadítani azokat a tömegben szunnyadó erőket, amelyek még 
csak itt-ott tűntek föl eddig. 

A proletariátus irodalmának elbukását jelenti azonban az is, hogy ennek 
az irodalomnak a nagyjai közül egy sem tudott megmaradni a proletáriátus 
keretei között. Knut Hamsun humanista lett, Gorkij a faji kultúra alapjaira 
helyezkedett és a szocializmus legtehetségesebb írói már mind belátták, hogy 
az osztályművészet és osztályirodalom, ahogy ők eleinte képzelték, eleve halott 
dolog. A tehetségesebbek hamar keresztülestek az első lázon és lemondtak arról, 
hogy külön irodalmi és művészeti formákat konstruáljanak a proletáriátus 
számára és már kezdik keresni az embert, amely nem formát, nem doktrínát, 
nem megmerevedett kereteket, hanem új lehetőségeket akar itt ezen a földön. 
A hírneves proletáríróktól kezdve Kassák Lajosig, nagyjában mind otthagyták 
a beteg izmusokat és megnyugtató, hogy most már azokat csak a proletáriátus 
után kullogó polgári írók utánozzák hivatottság, hit és fanatizmus nélkül és 
amellett kevés szerencsével. 

Ha azonban a parasztság, az agrármunkásság és azok az alsóbb társa-
dalmi osztályok, amelyek nem élnek a proletáriátus mai szervezeteiben, poli-
tikai és társadalmi téren olyan erőre fognak kapni, hogy ősi foglalkozásukból 
eredő világszemléletüket rá tudják erőszakolni a mai vajúdó társadalmakra, akkor 
irodalmuk és művészetük is fog hozni legalább annyit, mint hozott a polgár-
ságé és bizonyára mérhetetlenül többet, mint a proletáriátusé. Kellő idő el-
multával az új agrártársadalom a maga győzelmén kívül el fogja érni esztétiká-
jának bizonyos fokú győzelmét is és az új parasztírók és művészek (de nem 
azok az intellektuellek, akik a saját szórakoztatásukra írnak a parasztról) 
meg fogják keresni és meg fogják találni a maguk formavilágát is. Ha tehát poli-
tikai és társadalmi téren Európa sorsa errefelé halad, akkor ez lesz a jövendő 
irodalom és a jövendő művészet útja is. 

* * * 

Ezek a megállapítások természetesen csak irodalmi és művészeti irá-
nyokra vonatkozhatnak és csupán azt mutathatják meg, hogy az evolució 
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merrefelé vezet, de arról már nem beszélhetnek, hogy mivé fog fejlődni, hol 
fog megállani és hogy egyik társadalmi osztály művészete és irodalma milyen 
mértékben fogja lerontani és a maga szuggesztiója alá vetni a másikét. Nem 
szólhatnak arról sem, hogy mekkora értékeket hozhat egy ilyen új művészet, 
nem szólhatnak már azért sem, mert e sorokat elejétől kezdve nem az eszté-
tikai szempont vezette, hanem annak megvilágítása, hogy a társadalmi és politikai 
élet milyen mértékben van befolyással az esztétikai szemléletre és ezen túl-
menően is milyen hatással van az új irodalmi műfajok és új formavilágok 
megszületésére. 

Mert az irodalom és a művészet célja új tömegek meghódítása a kultúra 
számára, hogy azután ezek a megnövekedett tömegek megnövekedett szín-
vonallal és életprogrammal valósítsák meg az emberiség új, nagy céljait. A töme-
gek megszervezése, a célok megmutatása és megérzése a politika, a társa-
dalomtudomány és a közgazdaság dolga, de a stílus megkeresése, amellyel ezeket 
a tömegeket föl lehet keresni és meg lehet találni, vagyis a célok artisztikussá 
tétele és az örök ember kinyilatkoztatása — ez az irodalom és a művészet. 

Makkai János. 

KÉT BAJI ALKONYODÁS. 

Izzó, lobogó 
Hajrás kedve az égnek 
Kihül, szelidül, 
Még üzenetje 
Jött csak az éjnek, 
S már sápad a vágy, 
Hiúság, akarat. 
Elhúznak a gond-madarak, 
Csobbannak a csend 
Tükörébe. 
Lehajlik a messze magasság, 
Csupa lágy, jó, tiszta igazság, 
Csupa béke. 

Sűrűsödnek az árnyak. 
Gondos bölcs törpeanyók 
Settenkedve vigyáznak, 
Kiabáló vad színeket 
Puha nagykendőkbe takarnak, 
Hökkenve lehiggad a szél. 
Halkan tapsol a nyárfalevél! 
Vége a napnak. 

Zsindely Ferenc. 
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