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DOKUMENTUMOK A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
1944 UTÁNI IRODALOMPOLITIKÁJÁRÓL 

I. Szociáldemokrata írók levele a párt titkárságához. 
(1946. november 22.)1 

Mi, magyar írók és tudósok, kik valamennyien a Szociáldemokrata 
Párt tagjai vagyunk, hosszas tépelődés, világszemléletünk eszményei-
nek s a magyarországi lehetőségeknek reális egybevetése után, írói 
erkölcsünk szigorú parancsát követve fordulunk a Központi Titkár-
ság2 útján a magyar munkássághoz s felajánljuk tehetségünket s 
munkakészségünket. 

Az a körülmény, hogy szükségesnek látjuk ezt tenni, arra mutat — 
kommentár nélkül is —, hogy eddig nem volt módunkban olyan 
mértékben részt venni a szociáldemokrata munkásság pártjának 
munkájában, mint szerettünk volna. Nem renyheségünk, nem az 
áldozatokat kívánó szolgálattól való húzódozás okán történt ez így: 
mindannyian készséggel engedelmeskedtünk eddig is a közösség 
akaratának, minden munkát elvállaltunk, amit a Párt ránk rótt. 
De mi keveseljük ezt a munkát, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy 
igénybevételünk esetlegesen, nem kellő tervszerűséggel történik s 
legnagyobb készségünk ellenére is kihasználatlanul maradnak erőink, 
elforgácsolódnak törekvéseink, kevesebb hasznot hajtunk a Párt 
céljainak, mint amennyi tőlünk telnék s amennyi valóban szükséges is 
volna. 

Bár szocialisták között ennek hangsúlyozása feleslegesnek látszik, 
elöljáróban két kérdést tisztáznunk kell. Az egyik az, hogy nem az 
érvényesülés vágya vezet bennünket: mindnyájunknak van becsületes 
megélhetést biztosító exisztenciánk s mindőnknek akad bőséges 
módja az irodalmi érvényesülésre. A másik az, hogy a kritika, mit 
gyakorlunk a Párt némely gesztusa felett, az önismeret erkölcsi 
kötelezettségéből s a segítő, javító szándék tisztaságából fakad. 
Elsősorban önmagunkat hibáztatjuk azért a bűnös késedelemért, 
hogy csak most fordulunk a Párt vezetőihez. 

Nem mellőzöttnek érezzük magunkat, nem az a panaszunk, hogy a 
Párt semmibe sem veszi munkaerőnket. Azt látjuk azonban, hogy a 
Párt szervezetében nincsen helyünk, hogy a Párt programja nem foglal-
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kőzik céljainkkal. Organizációs, sőt organikus hiányokra vezethető 
vissza az a körülmény, hogy nem kapcsolódhatunk be a Párt munká-
jába. A Pártnak van értelmiségi titkársága, van oktatási titkársága, 
van sajtó-osztálya, de nincs olyan szerve, mely az irodalom kérdéseivel 
önállóan foglalkozna, nincs olyan írókból s irodalomértőkből álló 
tanácsadótestülete sem, mely a Párt állásfoglalását irodalmi kérdések-
ben szakszerűen befolyásolhatná? 

Ennek a hiányosságnak következményei szembeötlőek. Pártunk 
napilapjaiban vagy nem jut hely az irodalomnak, vagy jórészt dilet-
tánsok foglalják el a j ó irodalom helyét s a közvéleményformálás, a 
szocialista szellemű nevelés egyik leghatásosabb eszköze, a szín-
vonalas irodalmi kritika nem kap hangot, vagy csak szórványosan 
juthat szóhoz a pártsajtóban. A Párt időszaki sajtótermékei, a Dolgo-
zók Világlapja s a Szivárvány4 irodalmi anyagában sem irodalmi, 
sem szocialista szempontból nem üti meg a mértéket — az esetleges 
anyagi haszon, amit hajtanak, nem ér föl azzal a kárral, amit okoznak 
kispolgári jellegükkel. A szocializmus pedig, örvendetes megújhodása 
óta nem vállalja egyik régi feladatát, a rendszeres irodalmi kritikát s 
irodalmi kérdésekben nem foglal állást. A „Népszava" könyvkiadó 
irodalmi programja — eddigi eredményeiből ítélve — szakszerűség-
ben, színvonalban mélyen alatta marad bármely polgári kiadó 
programjának, de lemarad a baloldali blokk másik két párt jának 
kiadói, a „Szikra" és a „Sarló"® megett is. A Pártnak irodalmi 
folyóirata nincs, holott úgy a Nemzeti Parasztpárt, mint a Kommu-
nista Párt gondoskodott arról, hogy világszemléletük leghódítóbb 
vetületének, az irodalomnak publicitást biztosítsanak. A Párt külön-
féle művelődési célokat szolgáló tanfolyamainak programja terv-
szerűtlen és szakszerűtlen és még ezeknek az ötletszerűen összeállított 
programoknak megvalósítására sem fordít senki kellő gondot. 
A Párt „Szabadegyeteme" azért fulladt többek között sikertelenségbe, 
mert még a pártsajtó is elmulasztotta propagálásukat. 

Ezek a szomorú, önmérséklő tárgyilagossággal összeállított jelen-
ségek messze túlmutatnak szembeötlő tüneteiken. Nemcsak arra 
vezetnek, hogy a Párt írói legértékesebb tehetségük gyümölcseivel 
idegenbe szorulnak, nemcsak arra vezetnek, hogy a gazdátlanul 
maradt irodalmi fórumokon dilettánsok, törtető féltehetségek a 
hangadók pártunkban. Mindezeken túl, kifelé azt a látszatot kelti, 
hogy az a párt, mely hajdan Ady Endrének, Kassák Lajosnak, 
József Attilának, Kunfi Zsigmondnak, Szabó Ervinnek szellemi 
fegyvereivel harcolt, ma közönyösen lemond az irodalom és a tudo-
mány segítségéről, nem becsüli a kultúra kincseit eléggé, nem törődik 
a munkásság szellemi osztályharcával. Pártunk igazi írói olyan 
gyéren jutnak szóhoz Pártunk fórumain, hogy ha nem lennének régi 
szocialisták, ha önként — s idegen orgánumokban olykor a szállás-
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adók számára kényelmetlenséget okozva — nem tennének hitet 
világnézetükről, sőt pártállásukról, az a látszat kelne, mintha Pártunk-
nak nem is lennének írói, irodalmi szakemberei. De ez a támogatás 
nélkül s tervszerűtlenül folytatott szocialista partizánharc sohasem 
keltheti azt a hatást, sohasem gyakorolhat olyan vonzóerőt a bal-
oldali értelmiségre s művelődni vágyó munkásságra, mint amit a 
szociáldemokrata írók egységes, tervszerű közösségi munkája kelt-
hetne. Vétkes rövidlátással becsüli le az az irodalom közvélemény-
formáló jelentőségét, aki közönnyel nézi, hogy népünk fiatal, még 
csak bontakozó tehetségű írói már csak azért is más pártok felé 
orientálódnak, mert a mi fórumainkon a publicitás legcsekélyebb 
lehetősége sem kínálkozik számukra. Az a szégyenletesen kis pozíció, 
melyet pártunk arányszámához képest elfoglalunk az irodalmi fóru-
mokon, a Művészeti Tanácsban, a Magyar í rók Szövetségében, 
a Magyar Tudományos Akadémián, a magyar egyetemeken, ez a 
talpalatnyi kis hely néhány szociáldemokrata író és tudós támogatás 
nélkül szerzett, egyéni pozíciója s ha a szellemi utánpótlásról, a szel-
lemi érvényesülés lehetőségének megnyitásáról nem gondoskodunk, 
ezek a pozíciók is elvesznek számunkra. 

Fentiek alapján a következőket kérjük a Párttól: 
1. illesszen a Párt organizációjába egy irodalmi tanácsadó testü-

letet, mely szoros együttműködésben a Párt értelmiségi, oktatási 
titkárságával és a párt-sajtóval, irodalmi kérdésekben éppen olyan 
illetékességgel bírjon, mint a párt egyéb szaktitkárságai a maguk 
területén; 

2. ezt az irodaimi tanácsadó szervet minden irodalmi vagy irodal-
mat érintő kérdésben való állásfoglalása előtt hallgassa meg a párt-
vezetőség és a főtitkárság; 

3. a kerületi pártszervezetek szellemi vezetésében kapjon helyet 
egy-egy író, a Párt oktatási programjának összeállításában, a párt 
irodalmi jellegű ünnepségeinek megszervezésében vegyen részt ez az 
irodalmi tanácsadó testület;6 

4. napilapjaink minden vasárnapi s ünnepi számában, időszaki 
lapjaink minden számában biztosítson az irodalom számára két 
oldalt; 

5. támogassa nemcsak anyagilag, de elsősorban erkölcsileg egy 
szociáldemokrata irodalmi folyóirat megteremtésére irányuló mun-
kánkat; 

6. végül pedig kérjük, hogy a politikai bizottságnak, vagy a párt-
vezetőségnek arra az ülésére, melyen beadványunk felett döntés 
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történik, hívjon be a párt politikai bizottsága ennek a memorandum-
nak aláírói közül néhány írót. 

Budapest, 1946. november hó 22.-én, 
a szociáldemokrata írók megbízásából: 

û(*r\ 
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II. A szociáldemokrata írócsoport munkatervezete és indítványa 
hároméves terv keretében.1 

(1947. június 13.) 

A szociáldemokrata párthoz tartozó írók a magyar demokráciái 
építő hároméves tervet elsősorban alkotásaikkal, művészi teljesít-
ményük még teljesebb kifejtésével akarják szolgálni. Az a meggyőző-
désük, hogy a magyar nép érdekeit a szoc. dem. párt, a köztársaság 
kormánya és minden hivatalos testület és fórum, akkor védi meg jól, 
ha a magyar írókat e működésük kifejtésében, tehetségük szabad 
érvényesítésében támogatja. Éppen ezért a szoc. dem. párthoz tartozó 
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művészek író-csoportja a következő munkaprogram végrehajtását 
határozta le és ennek teljes, hathatós támogatását kéri : 

1. A könyvkiadás elősegítése 

A magyar írók nehéz anyagi helyzetét főleg az okozza, hogy meg-
felelő vásárlóképes olvasóközönség hiányában műveiket a könyv-
kiadók egyáltalában nem, vagy olyan kis példányszámban ad ják ki, 
hogy annak jövedelméből a magyar író egy évben mindössze csak 
néhány hónapig tud szerényen megélni. A könyvkiadás lehetővé-
tétele, illetve olcsóbbá tétele, elsőrendű nemzeti feladat. E feladat 
véghezvitelének megkönnyítésére a következőket ajánlom: 

a) Bizonyos számú művészi szempontból értékes könyvet olcsóbb 
papíron lehessen megjelentetni (a napilapok kedvezményes rotációs 
papírjának mintájára). 

b) Az idegen nyelvből fordított könyvek után 1 % v. 2 % jogdíj 
fizetendő egy közös alapba, amelyből az eredeti magyar munkák ki-
adását megkönnyítenék, illetve támogatnák. 

2. A művész-, író-, betegbiztosítás megvalósítása 

Az íróknak és általában a művészeknek, ha e hivatásuk mellett 
egyéb foglalkozásuk, illetve más hivataluk nincsen, se kórház, se 
orvos, se gyógyszer nem áll rendelkezésére. Meg kell tehát szervezni, 
hogy azok, akik más módon nem tagjai egyetlen betegsegélyzó stb. 
egyesületnek sem, felvétessenek a MABI vagy az OTI kötelékébe. 
Minimális hozzájárulást fizessenek csak. A nép, a közösség, az állam 
erkölcsi i kötelessége, hogy művészeit elesettségükben ne hagyja 
magára. 

3. A magyar nyelv védelmére, írók alkalmazása hivatalokban 

Sajnálatos, hogy a rendeleteket kikocsátó hivatalok nagyrészében 
a demokrácia idején is erősen veszélyeztetik a magyar nyelvet. 
Ezért okvetlenül szükséges, hogy a rendeleteket megszövegező és 
kibocsátó hivatalok, egy-egy írót szerződtessenek, akinek egyéb 
dolga nincs, mint a kiadó rendeleteket, törvényeket, hirdetményeket 
közérthető magyar nyelven írja meg. Végeredményben a törvényt és 
rajta keresztül az államot így hoznánk közelebb a magyar néphez, 
a köznéphez, amely ma a hivatalos fogalmazványok túlnyomó részét 
nem érti meg. A biblia is akkor került közelebb a néphez, amikor a 
hivatalos, a kevesek számára érthető latin nyelv helyett a nép nyelvére 
lefordították. 
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4. A vidéki kultúrnapok2 gyarapítása 

Szükségesnek tartjuk, hogy a vidéki kultúrnapokat az eddiginél 
nagyobb számban, méretekben és több helyen tartsák meg és abba az 
eddiginél több írót kapcsoljanak bele. 

5. Rendszeresítsék az üzemi kultúrnapokat 

Minden kerület üzemei 3 vagy 6 havonként egyszer közös kultúr-
napot rendezzenek, az írók bevonásával. így Budapesten évente leg-
alább 40 kultúrnap lenne, amelyen az eddigi silány irodalom helyett 
az élő magyar irodalom jó verseit, elbeszéléseit, színdarabjait mutat-
nák be. 

6. A baráti államokkal közös művésztársaságok aktivizálása 

A Művészeti Tanács3 kebelében megalakult különböző népközi 
művésztársaságok egy része nem működik. így pl. a m a g y a r -
csehszlovák, a magyar—osztrák stb. irodalmi és művészeti társaságok 
névleg már megalakultak, de nem működnek. A magyar irodalom 
külföldi megismertetése és a külföldi irodalom Magyarországon való 
megismertetése szempontjából szükség van arra, hogy minél több író 
e társaságokba bekapcsolódjék és a munka ezen a vonalon is meg-
kezdődjék. 

7. A magyar író jogdíjának védelme 

Ugyanúgy, ahogy a zeneszerzők és szövegírók műveinek előadásá-
ért fizetni kell és e jogdíj beszedését megfelelő rendszabályokkal 
biztosítják, ugyanúgy az irodalmi művek előadásának jogdíját is 
biztosítani kell. 

8. Új szerzői jog törvény 

Elengedhetetlenül szükséges, hogy a Magyar Köztársaság új tör-
vényt alkosson a szerzői jog védelmére. 

9. Az írók és az ifjúság közvetlen kapcsolata 

Az ifjúság szellemének átformálásában, lelkének kialakításában 
fontos szerepet játszhat a közvetlen kapcsolat, a szellem embereivel. 
Ezért javasoljuk, hogy a magyar írók havonta egyszer egy-egy órát 
tartsanak minden középiskola és tanonciskola minden osztályában, 
ahol 14 évnél idősebb diákok vagy diáklányok tanulnak. Ez az óra 
beszélgetés lenne a fiatalság és egy-egy író között. A szocialista írók 
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készségesen és örömmel vállalkoznak a maguk részéről erre a mun-
kára, természetesen önzetlenül, minden díjazás nélkül. 

10. Művészház létesítése 

A Művészeti Tanács és a Magyar írók Szövetsége jár jon el közösen 
a szoc. dem. párt és a testvérpárt támogatásával, hogy a kormány 
megfelelő épületet bocsásson a magyar írók, vagy általában a magyar 
művészek rendelkezésére. Ezt művészháznak kell berendezni. A be-
rendezéshez, a helyrehozáshoz szükséges költségeket egy demokrata 
dekameron (a „Magvető" mintájára)4 kiadásával, a zenészek és 
színészek előadások megrendezésével, a festők kiállítás rendezéssel és 
képek rendelkezésre bocsátásával teremtenék elő. E művészház 
létesítésével a szabadság év programját , a centenárium év alkotásait 
lehetne méltón gazdagítani. 

Fentiek túlnyomórészben állami feladatok. 

Szorosabban a párthoz a következő indítványokkal fordulunk: 

11. Egy ú j „Társadalmi lexikon"5 kiadása, az írók és megfelelő 
társadalmi tudósok és újságírók közreműködésével. 

12. A párt könyvkiadó bizottságába delegálják az írócsoport meg-
bízottait. 

13. A szervezetek kultúrmunkájába az írócsoport megbízottai, 
illetve tagjai bevonandók. 

14. A szociáldemokrata írók felajánlják, hogy — természetesen 
díjtalanul — mindegyikük havonta egy előadást tart valamelyik párt 
vagy szakszervezetben vagy valamelyik üzemben. Az írócsoport kéri 
a párt illetékes szerveit, hogy ez ajánlatukat vegyék figyelembe és 
önként felajánlott munkájukat vegyék igénybe. 

A Szociáldemokrata Párt 
művészeinek írócsoportja 

III. Fejtő Ferenc levele Justus Pálhoz.1 

(1947. augusztus 21) 

. . . Másodszor Szép Szó} Sajnálom, hogy nem jöhettél el a hétfői 
esti összejövetelre, amelyen sikerült a Szép Szó szerkesztési elveire 
vonatkozólag megegyezésre jutni. Elutazásom előtt Déryvel, majd 
Barabás Tiborral is megbeszéltem a dolgot abban az értelemben, 
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hogy az ő közreműködésükkel pártok feletti marxista irodalmi jelle-
get3 adjunk a folyóiratnak. Kértem Barabást, hogy e jelleg kidombo-
rítása és a lap irányvonalának konkrétabb megfogalmazása érdekében 
lépjen veled is érintkezésbe és hogy Remenyikkel, Komlóssal és 
Szabadossal együtt alakítsatok egy szűkebb komitét, amely Ignotus 
Pali és az én levélbeli megkérdezésünkkel előkészítse a lap karácsonyi 
megjelenését. így képzelem, hogy a lapon, mint londoni szerkesztő 
Ignotus Pali, mint párizsi én lennénk feltüntetve, felelős szerkesztő 
Komlós Aladár, budapesti szerkesztőbizottság ideiglenes névsora a 
következőkből állna: Barabás Tibor, Bóka László, Déry Tibor, 
Faludy György, Faragó László, Füst Milán, Gáspár Endre, Hatvany 
Lajos, Jusztus Pál, Képes Géza, Komlós Aladár, Mátrai László, 
Nagy Lajos, Németh Andor , Remenyik Zsigmond, Szalai Sándor, 
Vas István. Kérlek, közöld sürgősen e névsorra vonatkozó észre-
vételeidet. Hangsúlyozom, nem végleges, még Ignotus Pali ítéletének 
is alá akarom vetni. Esetleg az öreg Ignotust is rávesszük még. 
Nem tudom, mit csináljak Hatvany Bertalannal? Hárs Lászlót, 
Nádast azért nem vettem föl, mert ők úgyis a Kortárs szerkesztőiként 
szerepelnek. Ugyanezért nem gondolok Grandpierre és Kassákra. 
Talán kell még majd egy vagy két fiatal is, mint Vészi Endre, Palotai 
Boris stb. Ismételem, a névsor nyitva áll. De nem annyira dekórumo-
kat akarok gyűjteni, mint olyan munkatársakat, akik a Szép Szó 
ügyét szívügynek fogják tekinteni. Azzal a benyomással jöttem el, 
hogy a Szép Szó meglesz és hézagpótló, j ó lap lesz. Szeretném, ha 
mint társszerkesztő és barát segítenél ebben. 

Ne haragudj, hogy ily hosszú levéllel zaklatlak és ép akkor, mikor a 
választási izgalom a tetőfokára hág. Abban a hitben teszem, hogy 
dolgaim és terveim Téged is érdekelnek. 

Kérlek add át meleg üdvözletemet feleségednek, Rieszéknek, 
Böhm elvtársnak, Zolinak, Marosán Gyurinak, akinek már nem volt 
módom gratulálni pompás pártnapi beszédéhez, Schiffernek, Icának 
és a többi elvtársaknak. 

Szeretettel köszönt Fejtő Ferenc 

IV. Kassák Lajos levele Révai Józsefhez 

(1946. december 2.) 

Kedves Révai József! 
Nem szoktam panaszkodni, de úgy érzem, most mégis szóvá kell 

tennem a Szabad Nép december 1-i számában megjelent „Művészeti 
hét Fehérváron" közölt cikket, amit Máray Tibor írt. Én most a 
Kultuszminisztériumban dolgozom, külön osztályt szerveztem, mely-
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nek az a feladata, hogy országszerte megrendezze a „Demokrácia 
kultúrnapjai"-t. Nehéz feladat, az eddigi tapasztalatom azt bizonyítja, 
hogy nagyon sikeres munkát végezhetünk ezen az úton. Föladatom-
nak tartom, hogy a részben gyanakvóan elfogult, részben gyűlölkö-
dően alattomos vidék érzületét föloldjam s az arra alkalmasnak látszó 
embereket megnyerjem az újjáépítés szellemének. Tudott dolog, hogy 
a vidék erősen klerikális befolyás alatt él, a diákság észrevehetően 
ellenforradalmi szellemű, a munkásság egy része szintén közömbös, 
vagy erősen hajlik még ma is az antiszemita megnyilatkozásokra. 
Nem könnyű munka ilyen légkörben barátokat nyerni és megnyitni 
az egészséges fejlődés lehetőségét. Első kísérletünk mindenütt nagy 
ellenállásba ütközik, de helyes taktikával föl tudjuk oldani ezt a 
magatartást s eddig mindenütt sikerült olyan barátokat nyernünk, 
akikben fölkeltettük az érdeklődést és úgy hagytuk ott őket városuk-
ban vagy községükben, mint akik hajlandók és tudnak is tovább 
dolgozni az általunk megvilágított módszerekkel és a helyes ügy 
érdekében. Kétségtelen, hogy rövid időn belül nagyon szép eredmé-
nyeket érhetünk el az érzelmek föloldása és az eszmék tisztázása 
vonalán, ha gyatra akarnokok, vagy tapasztalatlan radikálisok el nem 
ködösítik ezt az utat. Sajnos, a Szabad Nép vasárnapi számában 
közölt Méray Tibor-féle cikk, őszintén mondhatom, nagyon is káro-
san befolyásolhatja eddigi munkánk eredményeit és jövőbeni kísér-
letezésünket. Közelebbről nem ismerem ezt a fiatalembert, de cikke 
után az a véleményem róla, hogy nem érti feladatát és félvállról, vagy 
azt is mondhatnám: fölületes rosszindulattal, helytelenül nyúl hozzá a 
kérdésekhez, nem tárgyilagosan tudósít s így akarva, vagy akaratlanul 
is még jobban elidegeníti a vidéket. 

Kedves Révai Elvtárs! Azért hívom fel figyelmét az ilyen jelensé-
gekre, nehogy közös munkánkba nem kívánt zavart keltő motívumok 
kerüljenek bele. Látom az Ön módszerét, taktikájának értelmét, 
higyje el, hogy amit csinálok, azt én is meggondoltam s ügyünk 
érdekében teszem. Semmi értelme a célzatos piszkálódásoknak és 
alaptalan vádaskodásnak. Én csak addig vagyok hajlandó ezt a 
munkakört betölteni, ameddig a munkáspártok tevékenységemet 
helyesen és megbecsüléssel értékelik. Ha Önök úgy gondolják, hogy 
ezt a munkakört más valaki helyesebb értelmezéssel és több ered-
ménnyel tudja betölteni, készséggel átengedem a helyem. Dolgozni 
hajlandó vagyok, de már rég meguntam a hozzá nem értőkkel való 
veszekedést. 

Kérem Révai Elvtárs, vegye figyelembe soraimat s ha úgy gondolja, 
megbecsülésével legyen segítségemre. 

Maradok elvtársi barátsággal: 

Kassák Lajos 
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V. Kassák Lajos levele Révai Józsefhez 

(1946. december 2.) 

(PI. Arch. Révai Hagyaték) 

Bár a levélben említett Demokrácia kultúrnapjai elnevezésű 
rendezvénysorozat nem a szociáldemokrata párt akciója volt, hanem 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumé, mégis ide illőnek érezzük 
a levelet. Egyrészt Kassák, amíg ennek az akciónak az élén állt, 
igyekezett annak munkáspárti és ezen belül szociáldemokrata jelleget 
is adni. Részben a politikai vagy ideológiai jellegű előadásokban, 
részben a művészek és más előadók kiválasztásában. 

1. Méray cikke egyrészt megrótta Kassákot, általában a szervező-
ket, hogy a művészeti hét előkészítésében túlzott mértékben támasz-
kodtak egyházi szervezetekre és erőkre, másrészt az egyik vitaüléssel 
kapcsolatban a szociáldemokrata fiatalok és Kassák között kirobbant 
vitában marasztalta el Kassákot. A munkáspártokra való támaszko-
dás fontosságát hangsúlyozta, továbbá azt, hogy a politikamentesség 
jelszavával ne tegyenek engedményeket a reakciónak. 

2. Nincs tudomásunk arról, hogy Révai válaszolt volna Kassák-
nak. 

VI. Kassák Lajos levele Justus Pálhoz 

(1948. május 19.) 

Kedves J u s t u s Elvtárs! 
Az alábbi sorokkal fordulok Önhöz, mint a Pártvezetőség kultúr-

megbízottjához s így a „Kor tá r s" eszmei és gyakorlati céljának köz-
vetlen ismerőjéhez. 

Személyesen több ízben elpanaszoltam már Önnek a „ K o r -
t á r s " szerkesztőségében minduntalan előforduló és mind tartha-
tatlanabbá váló konfliktusokat. Az ellentéteket, amikből mind tűrhe-
tetlenebb kellemetlenségek és bajok származnak, Hárs elvtárs emberi 
magatartása és kellő hozzáértéssel alá nem támasztott ambíciói 
idézik elő. Annak idején, mint ö n bizonyára jó l emlékszik rá, azzal a 
megállapodással kezdtük el a lap szerkesztését, hogy az az én szer-
kesztői elgondolásom szerint készül, tartalmát és külső megjelenési 
formáját szerkesztői gyakorlatom és irodalmi múltam tapasztalatai 
határozzák meg. Az első időkben zökkenő nélkül folyt a munka, 
aminek eredménye a lap fejlődésén meg is látszott, később azonban a 
szerkesztőség belső helyzete, mint már említettem, Hárs elvtárs mind-
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egyre tűrhetetlenebbé vált magatartása miatt szétzilálódott s a ki-
alakult helyzet ma már határozottan akadályozza a lap további 
fejlődését, munkatársakban való gazdagodását, formai tisztaságát. 
Önnel való beszélgetés közben több olyan esetet említettem föl, amiket 
Hárs elvtárs önkényesen elkövetett s ezek az esetek mindannyiszor az 
б taktikai érzéketlenségére, károssá vált meggondolatlanságára 
vallottak. Ezeket az agresszív beavatkozásokat megkérdezésem és 
tudtom nélkül követte el. Ilyenek voltak a lapban leadott reflexiói, 
a kommunista párt oldaláról leadott támadásokkal szemben,1 ilyen 
meggondolatlan és erőszakos beavatkozás volt ismét tudtomon kívül 
a lap május 1-i számának külső átalakítása, ami valósággal a lap 
megszűntének érzését váltotta ki barátainkból és ellenfeleinkből 
egyaránt. De mindezt túllicitálva s ami miatt ezt a levelet végre meg 
kell írnom, az történt, hogy a május 15-i számban megkérdezésem és 
tudtom nélkül Szélpál Árpád cikké alól elhagyta az aláírást.2 Holott 
én Önnel és Horváth Zoltánnal megbeszéltem, hogy — mivel Szélpál 
ellen semmiféle párteljárás nincs — cikke és neve a „K o r t á r s"-
ban hozható. De tovább megyek. Hárs előttem telefonált Horváth 
Zoltánnak ebben az ügyben s Horváth elvtárs neki is azt válaszolta, 
hogy igen, Szélpál hozható a lapban. Az említett cikk ezután került 
szedés alá s mikor a kész lapot átnéztem, Szélpál cikke alól hiányzott 
az aláírás. Számon kértem tőle, hogy miért csinálta ezt az újabb dol-
got, kijelentette, hogy ő nem tart ja lehetségesnek Szélpál nevét hozni a 
lapban. Tiltakoztam ez ellen az önkényeskedés ellen, mert inkább 
Rákosi elvtárs véleményével azonosítom magam, mint az övével: 
ne bélyegezzük meg azokat, akik nem érdemlik meg. Hárs elvtárs 
eljárását egyrészt inkollegiálisnak, másrészt valakik tudatos félre-
vezetésének tartom. És itt telt be a pohár, hogy úgy mondjam. 
Se jellememmel, se írói múltammal, se szocialista etikámmal nem 
tartom összeegyeztethetőnek, hogy valakinek a cikkét, akit állítólag 
nem szabad hozni a lapban, név nélkül leadjam. Ha ez a gyatra 
taktikázás kitudódik, ellenem fordul a félrevezetés vádja, holott én az 
egészről nem tudtam s ha tudtam volna, semmiesetre sem egyezem 
bele. 

Ezek után írói és szocialista kötelességemnek tartom, hogy szóvá 
tegyem Ön előtt, illetve Önön keresztül a Pártvezetőség előtt, hogy így 
egy lapot szerkeszteni nem lehet, Hárs elvtárs viselkedése meggátol 
irodalmi elgondolásaim keresztülvitelében és lehetetlenné teszi szer-
kesztői munkámat. 

A föntebb elmondottakra hivatkozva kérem Önt, hogy tegye 
lehetővé a tarthatatlan helyzet tisztázását. A magam részéről a lap 
nyugodt fejlődése érdekében kérem Hárs elvtársnak a „ K o r t á r s"-
nál viselt pozíciójából való elmozdítását, vagy pedig az én szerkesztő 
megbízatásomnak felmondását. Nincs értelme, hogy további erőt 
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fektessek be egy olyan küzdelembe, ami eleve eredménytelennek 
látszik, sőt végső értelemben csak károssá válhat a számomra. 

Levelemre kérem J u s t u s Elvtárs mielőbbi helyzettisztázó 
válaszát. 

Békásmegyer 1948 V. 19 Barátsággal üdvözli 

A j á n l v a 

JEGYZETEK 

Jelen alkalommal a Szociáldemokrata Párt — SZDP — irodalom-
politikájának néhány alig ismert dokumentumát adjuk közre. A párt 
irodalompolitikáját is áttekinti A Szociáldemokrata Párt művelődés-
politikája 1944—1948. című kismonográfiánk (Kossuth Könyvkiadó, 
1987). Mostani jegyzeteink is elsősorban erre támaszkodnak. 

I. Szociáldemokrata írók levele az SZDP Titkárságának 
1 Gépelt, eredeti aláírásokkal. Lelőhelye: az MSZMP Központi 

Bizottságának Párttörténeti Intézete Archívuma — a továbbiakban: 
Pl Arch-al rövidítve - 283. f. 10/356. ő. e. 

2 Az SZDP-nek központi titkársága nem volt, de volt Főtitkársága. 
3 Az SZDP már 1945 tavaszán létrehozott egy író-újságíró csopor-

tot. Ebben azonban nem vettek részt a párt jelentékeny írói. A csoport 
tevékenysége nem volt számottevő. 

4 A Dolgozók Világlapja bulvár-jellegű hetilap volt Erdődy János 
szerkesztésében. A párt vezetői gyakran írtak bele. A Szivárvány még 
könnyedebb hetilap volt. Kéthly Anna és Szirmai Rezső szerkesztette. 

6 A Szikra a Magyar Kommunista Párt, a Sarló a Nemzeti Paraszt-
párt könyvkiadója volt. 

6 Nem tanácsadó testületeket, hanem művészeti tagozatokat hoztak 
létre 1947 elején és — mintegy összefogó szervezetükként — meg-
alakították a párt Művészeti Bizottságát. Elnöke Kassák Lajos lett. 
A tagozatok: film-, színész-, írói-, zenei- és képzőművészeti tagozat. 

A beadvány hátlapján Justus november 27-i feljegyzése Szakasits 
Árpád és Bán Antal részére. „Komoly, meggondolandó észrevételek, 
ha néhol túlzottak és egyoldalúak is. A memorandum feltétlenül 
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megérdemli, hogy a politikai bizottság és a pv elé kerüljön. Én addig 
is bekérem illetékes osztályunk (kultúra-, oktatás, értelmiség) véle-
ményét és javaslatát a nálam lévő másolat alapján. 

Ugyancsak a beadványon Szakasits december 4-i — „Lássa Justus 
Pál elvt." címzésű megjegyzése: „A benti keserű panaszok nagyjából 
indokoltak. Javaslataik többé-kevésbé elfogadhatóak. Kérek jelentést 
és előterjesztést." 

II. A szociáldemokrata írócsoport munkatervezete. (PI Arch. 283. f. 
35/32. б. е.) 

1 1947 tavaszán—nyarán minden SZDP művésztagozat készített 
hároméves tervet. Az írói tervjavaslatot Hárs László, Kassák Lajos, 
Komlós Aladár és Nádass József készítette. (PI Arch. 283. f. 35/1. 
б. е.) 

2 A vidéki kultúrnapok megszervezésében fontos szerepe volt 
Kassák Lajosnak, aki 1946 végén került a Keresztury Dezső vezette 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba. Az akció 1947 elején már 
kezdett kifulladni és később elhalt. 

3 A Művészeti Tanács a korabeli kultuszkormányzat tanácsadó 
testülete volt, 1945 második felében alakult, elnöke Kodály Zoltán 
tagja Kassák Lajos is. 

4 A Móricz Zsigmond által összeállított — 1944-ben megjelent — 
irodalmi antológiáról van szó. 

ä Társadalmi lexikon Madzsar József szerkesztésében 1929-ben 
elent meg. 

III. Fejtő Ferenc levele Justus Pálhoz. 1947. augusztus 24. (PI Arch. 
283. f. 10/397. б. е.) 

1 A levél itt nem közölt első részében Fejtő arról tájékoztatja 
Justust : hogyan áll az ő kinevezése a Károlyivezette követségre 
sajtóattasénak. Ehhez kéri a pártvezetés támogatását. 

2 Fejtő a III. alatt közölt cikk-tervében említi, hogy 1947 januárjá-
ban találkozott a Szép Szó volt munkatársaival és készülnek a lap 
újrakiadására. 

3 A „pártok feletti marxista jelleg" a szociáldemokrata baloldal 
kedvenc teóriája volt. Ilyen alapokon igyekeztek létrehozni még 1945 
végén, 1946 elején a Szabó Ervin Klubot, a kommunista és szocialista 
társadalomtudósok közös műhelyét. 1947 végén hasonló jelleggel a 
két irányzat íróinak együttes klubját kívánták létrehozni. Egyik 
akció sem sikerült. 

11 
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VI. Kassák Lajos levele Justus Pálhoz. 1948. május 19. (PI Arch. 
283. f. 10/369. ő. e.) 

1 Hárs László a szerkesztőbizottság tagja volt. Hold Lakó álnéven 
ez időben rendszeresen vitatkozott a kommunista irodalompolitiku-
sokkal a Kortársban. 

* A Kortárs 1948. május 15-i számában (16.) egyetlen cikk alatt 
nincs aláírás. Ez pedig : Vörös Béla és az elefántcsontfaragás. A 480. 
oldalon lévő I. részt Laj ta István (Párizs) írta alá. A 481. oldalon lévő 
II. rész nincs aláírva. Feltehetően ez származik Szélpál Árpádtól. 


