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LATSZAT ÉSVALÓSÁG

A MUNKÁSIRODALOMRÓl

Ha a munkásirodalom kérdése körül támadt vita pusztán egy forrongó
társadalmi osztály belső szellemi ügyének lenne tekinhető, akkor semmi
sem indokolná azt a minden oldalról megnyilvánuló érdeklődést, amelyet
a felvetett probléma kiváltott. A különbözö bírálatok azonban éppen arra
mutatnak, hogy a munkásirodalomért való kiállás sokkal több, mint va
lami regisztrálásra sem érdemes szabványos szektamozgalom, Az a tény,
hogyamunkásirodalom és az érte való törekvés mindenféle állásfoglalással
találkozott, akaratlanul is bizonyíték a kérdés letagadhatatlan jelentősége

mellett. Hogyamunkásirodalom és a munkásirodalom ügye immár nem
fikció, hanem egy olyan valóságos megnyilatkozás, amely más, konvencio
nális törekvésekkel szemben kifelé is és befelé is a történelem követel
ményeihez igyekszik igazítani az irodalom és az irodalompolitika kérdéseit.

Azonban, hogy ez mennyiben és mennyíre sikerült, azt legkevésbbé
sem lehet egyetlen ilyen irányú antológián keresztüllemérni, még ha
figyelembe is vesszük azokat a gátló körülményeket, amelyek megakadá
lyozták, hogy ez az antológia egyszerre és minden irányban határozott
célkitűzésekkel -lépjen fel. Körülményeinek nehézségei folytán csak arra
szorítkozhatott, hogy először inkább befelé tisztázza önmaga kérdéseit B

legfeljebb közvetve érintsen kifelé ható, általános tételeket. A "Maga
tartás" c. brosura mégis olyan bírálatban részesült, mintha az valami
mindenre vonatkozó, egyetemes panacea igényével lépett volna fel s
mint ilyenben, azután mindenki könnyen hiányolhatott vagy elmarasztal
hatott valamit. Szóval, nem valóságban tekintették, hanem vonatkozásai
ban, hogy az mennyiben illeszthető bele valamilyen már meglévő maga
tartásba vagy szemléletbe. Ez azután még a munkásságon belül is, de
főleg a munkásságon kívül - részben megmagyarázható okok folytán 
olyan végkövetkeztetésre vezetett, amelyet az eredeti kép helyett sokkal
inkább a más szögből történő nézőpont tesz indokolttá.

Aligha más, mínt a "beállítás" magyarázza pl. azt a szinte már általános
vádat, hogyamunkásirodalom az egyetemesre való törekvés helyett a szár
mazás- vagy foglalkozás-elméletet igyekszik lényegének közéPpont jává tenni.

Hegedűs Zoltán, aki a Vigilia legutóbbi számában hosszabb tanul
mányban foglalkozik a munkásirodalom kérdésével, annak valósága he
lyett szintén a polgárí társadalomhoz és a polgári irodalomhoz való vo
natkozásaiban szemlélí a dolgokat s így, látszólag [ogosan, ő is vádat
emel a "Magatartás" írói ellen. A perhez, amelyben a munkásírókat el
marasztalni igyekszik, filozófiai· természetű érvelést használ fel, mely
szerint a munkásírók magától értetődő racionalista szemléletüket (leg
alább részben) feladva, irracionális ösztönalapon csoportokat akarnak ki
alakítani a munkásság körében. Egységalkotás és szintézis helyett tehát olyan
irracionális kategorizálást (munkásírót és li munkásságnak író íröt), amely
ellentétben áll a munkásságnak a racionalizmusból nyert öntudatával.

Ez a filozófiai érvelés azonban csak látszólag helytálló, mert a szo
cialista világszemlélet - tehát a "Magatartás" világszemlélete is - nem
racionális, a szónak voltaire-i értelmében, nem mechanísztikusan mate
rialista, hanem dialektikus. Nem öncélú, hanem a dialektikus mozgás
törvények alkalmazásával társadalmi törekvésű, olyannyira, hogy adott
esetben tudatosító értékénél fogva igenis fölébe helyezheti a munkásíröt
a munkásság sokszor heterogen velleítású írój ánál. Mert irodalmi vagy
emberi értékeinél fogva pl. Tamási Aran is a munkásság írója, de a
munkásosztály szempontjából mégis többet jelent a nemcsak művészl,

hanem tudatosító értékkel is bíró Nagy István. Ennek megállapításához
nem is kell különösebb partikulárizmus s talán az is kiderül belőle,

hogy a munkásírót nem csupán a kenyérkereső foglalkozása határozza
meg, hanem az osztályával azonos szemlélete, hogy egy annak minden
törekvésével. s hogy ezt elhihető erővel ki is tudja fejezni. Igy bát,· ha
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valaki valóban munkásírő, akkor nyugodtan ott hagyhatja pl. a kaptafAt,
mert egy szerkesztőségi íróasztal mellett is munkásiró marad.

A fentiekből következik az is, hogy a munkásirodalom legkevésbbé
Bem l'art pour l'art irodalom, hanem formai és tartalmi kifejezésében
egyaránt nevelési szándékú, konstruktiv [ellegű. Nem a talajtalan "hu·
mánum", nem a már metafizikává lényegült "magasabbrendii művészet"

védelmezője akar lenni, hanem, mint Hegediis Zoltán is érinti, a társa
dalmi tudat kifejezője, hogy utat nyithasson eszme- és értékrendszerének
tisztább és igazabb megvalósulása felé. Hogy ehhez ma még nincs meg
a kellő tekintélye, felkészültsége és ereje, hogy párt és tömeg nem min
dig azonosak az iróval, ez jottányit sem befolyásolja a munkásirodalmat
leladatainak vállalásában. Ha nem is tud, mint ahogy nem is tudhat, tár
sadalmi kérdéseket megoldani, de tudatosítani kívánja és felszínre hozni
míndazt, ami hozzájárulhat a társadalmi kérdések megoldásához.

A munkásírodalom lényegét tehát belső törekvéseiben kell keresni.
Nemcsak ott, ahol jellegzetesen a korszerű társadalmi átalakulást célozza,
de ott is, ahol dialektikus összefüggésben már kulturális átalakulást szol
gál, ahol eleddig hozzáférhetetlennek és megingathatatlannak hitt igaz·
ságok és fogalmak átértékelésével egy új, magasabbfokú kultürszíntésíst
kíván létrehozni. Elveti az önmagáért való sallangokat, cikornyákat, pá
toszokat, anélkül, hogy ezért kultúra-ellenségességgel lehetne vádolni.
Mindössze a már csupán formai tökéletességéhez ragaszkodó dekadens
polgári irodalmat lépi túl s helyette tartalmi igényével egy új, sokkal
szélesebb távlatú irodalom felé fordul.

Igy a munkásirodalom annyit is jelent, hogy a mai társadalmi for
mák között kezdeti stádiuma egy holnapi társadalom irodalmának, szóval,
hogy érdekességében, nyugtalanságában és élményeinek talán ösztönös
kifejezésében átmenet egy a maitól különbözö új tökéletesség felé. A
munkásírodalom a holnapi szoeíallsta írodalom felé akarja a maga oldaláról
megnyitni az utat, afelé az irodalom felé, amelyik a mainál sokkal inkább
egyetemesebb lesz, egyetemesebben magyar, de egyetemesebben emberi is.

Ezért úgy elmarasztaini a munkásírodalmat, mintha az minden más
sal szemben kizárólagosságra törekednék, legalább is elfogultság. Soha
sem akarta és sohasem állitotta, hogy írók és irodalmi alkotások" elbirá
lása vagy csoportosítása a társadalmi honnanva16ság szerint történjék B
így elnyomjon olyan értékeket, amelyek hiányolják ugyan a munkáseág
gal való szorosan vett sorsközösséget, de máskülönben azonos szemléletűek.

Ha ezt tenné, ha tartalmi, eszmei belső értékek (vagy értéktelenségek)
helyett pusztán a származás felé tenne megszorításokat, akkor valóban
irracionális lenne és kétes értékű egész vizsgálódása és annak eredménye.
A munkásírodalom azonban még úgy sem akar színtelenné és céhszerüvé
válni - s ezt talán csak nem hangsúlyozta ki kellően - mintha csupán
önmaga területe érdekelné, a munkásélet még alig feldolgozott sokrétű

sége, szóval, kimondottan társadalmi honnanvalósága. Dialekitkus termé
szeténél fogva igenis átcsap, átcsaphat nemcsak mínőségben, de valóság
ban is más területre, azt figyelve, hogy a társadalom mozgásíránya és a
világ egésze ott milyen mentalitású s hogy az mennyiben bat vissza saját
létére és tudatára. A társadalmi átalakulás történelmi igenlésével a hon
nanvalóság helyett tehát sokkal inkább a "hová"-valóságot hangsúlyozza B
ezért még a polgári társadalom keretein belül is, éppen szemléleténél
fogva, irodalma mindig sajátosan más lesz, mint a polgári irodalom. Ab
rázolásában mindig minden másképpen fog jelentkezni, legyen a tárgya
akár az ember, akár a természet, akár a szerelem, akár pedig egy el
dobott gyufaszál jelentéktelensége.

Történelmi előjelei ellenére a munkásírodalom távlatait ma még ta
lán csak a benne való hit igazolja. Különböző okok folvtán azonban sok
kal újkeletiibb is, semhogy műveíben már az egéSz társadalom ábrázo
lását akarhatná B így elsősorban vaíóban önmagába, a dolgozók osztá
lyába tekint; tudatosítva, a munkáséletet kivánja ábrázolni, nem kintről

és leereszkedve, hanem bentről és önmaga értékeinek számon tartásával.
Erre nemcsak önismerései, de a társadalom feltárásának és megismerte
tésének szándéka is készteti. Ezért az elfogadott és értékeiben elismert
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para~ztirodatom mellett, ba elkésetten is, de minden öntetszelgés. nélkül
a saját életéről, vágyairól, törekvéseiről, mozgásirányáról kíván szölní ez
az újkeletű munkásírodalom. Ahhoz pedig, hogy hangban és ábrázolásban
egyaránt hiteles legyen ez az irodalom, művelői természetesnek éS el
fogadhatónak tartják, hogy azok jussanak elsöbbségbez, akik (kellő mű

vészí felkészültséggel rendelkezve) maguk is benne élnek vagy benne él
tek az osztályban s így izig-vérig ismerik annak minden rezdülését, egy
szóval, hogy élményközö88égük van.

Hegedűs Zoltán a "Magatartás" állásfoglalásával szemben itt teszi a
legélesebb ellenvetéseket. Megállapítja ugyan, hogy a már kész műveket

élményük, belső tartalmuk, társadalmi hovávalöságuk, szóval karakterük
szerint csoportokra oszthatjuk, ugyanúgy az írókat is, de magát az élményt
nem fogadja el, mint a művet előre meghatározó tényezőt, Szerinte az
élmény nem egyszerű magánvaló. hanem irracionális származék. Nem
szimpla átélése -valamínek, hanem a legkülönbözőbb összetettségű bonyo
lult vonatkoztatás; olyan meghatározhatatlan érvényességű komplexum,
melyet tér, idő, egyéniség stb. egyformán befolyásol s így puszta fogal
mában nincs eleve meghatározó jelentősége. Ez igaz is, ha a szót filoz6fiai
értelmében használjuk. A "Magatartás" minden metafizikát kerülö írói
azonban gyakorlati vonatkozásban használják az "élmény"-szót s így fóleg
olyasmit értenek alatta, amit Hegedűs Zoltán cikke más részében tapaszta
latnak, ismeretnek, szemléletnek, az eszmények külsöséges átvételének
nevez. Ezeknek a hiányát tekintik élményhiánynak s így továbbra is ér
vényben lévőnek tartják, hogy "kényelmes karosszékből" csak a fantázia
segítségével lehet munkáséletet ábrázoló műveket írni.

A kész mü értékelésénél azonban - s ezt megint hangsúlyozni kell
- nem pusztán az élmény, hanem annak átéltsége, őszintesége és az írö
elhítető művészi ereje a döntő. Ezek hiányában valóban érvényessé vál
hatik a szellemes hasonlat, mely szerint a mű csak olyan értékű lesz,
mint egy expedició leírása. De ha a mű alkotásához szükséges értékbeli
adottság birtokában vannak a dolgokat belülrlJl szemlélő munkásírönak,
akkor a műve mégis csak hitelesebb lesz azon író művénél, aki szintén
kellő felkészültséggel, de kiviilr61 közeledik a munkásélethez, Mert nem
mindegy az, hogy tárgyunkat, a munkásokat, mintegv természettudományo
san, akár a zólaí naturalizmus legaprólékosabb részletezésével is írjuk-e
le, vagy pedig engedjük, hogy vizsgálódásunk tárava önmaga szólaljon
meg és mondjon el mindent magáról. Az irodalomfejlődés mai állása mel
lett aligha kétséges, hogya fentiekben nyert kétféle eredmény közül,
melyik az értékesebb.

Anélkül, hogy ezzel a különbözö irodalmi csoportok szűkítését tartot
ták volna szem előtt, a "Magatartás" írói, de általában a munkásír6k előtt

természetesnek látszott tehát, hogy a munkásokr61 elsősorban a munkásírók
írjanak. Hogy ez az egyszerű és logikusnak tekinthető következtetés mi
ért váltott ki azután mégis olyan állásfoglalást, amilyent kiváltott, annak
regisztrálásánál - különbözö félreértések mellett - akaratlanul is vala
mi létet vagy nem létet jelentő ösztönös önvédelemre kell gondolni.

Mert a parasztirodalomnál éppen fordított volt a helyzet. Természe
tesnek tartották, hogyaparasztokról csak a parasztok vagy parasztszár
mazásúak írjanak s a realista élményírás hitélességét látták veszélyez
tetve, amikor romantikus álparasztok álnépiessé fertőzték a valóságot fel
táró parasztirodalmat. A munkáeirodalommal szemben azonban, úgylát
szik, más szabályok érvényesülnek. Talán a munkásirodalom szoeiálísabb
ize, radikálisabb és távolabbi célkitűzése, tudatos és harcos szemlélete
adott "veszélyességet" a dolognak, hogya más oldalon álló kritika szinte
egyöntetűen ellene fordult s hogy az, bár lényegében igyekszik a kérdés
Bel foglalkozni, mégis csupán félreértésekből vaJ':y korai féltékenységből
származható tételekben marasztalja el a munkásirodalmat.* Valid Ferenc

• Hegedas Zoltán munkatárollnk katonai szolgálatot .,teljesít, nem .tud.i"k, v.d.laozol.e
va!11lvd.laszofhat.e Vadd Ferenc cikkére. A magunk résrérű! csak .anny't ]egy!u1}k mea :
adja Isten; hogll miné! réltékenyebbek lehessenek egyesek a munkasirodalom tel]esltménllei
re, mert ez az ..gyetemes magvar irodalom llazdWfodását jelenti majd. Mi maS/unk a ISS/
nagyobb örömmel adunk helvet eseknek. lU alkotásolmak. A szerkesztI!.
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