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2.
I.

B e v e z e t é s

Az olasz felszabadulás nemcsak a történ«ledben, az iro
dalomban Is uj korszakot nyitott. Mindazonáltal az uj kor
szaknak ie a korábbi korok örökségére kellett épUlniet nem- 
ceak ez olasz irodalom évszázados haladd, hanem a közvet
len előzményekre ia - a két világháború közti szellemi élet 
mozgalmaira, irányzataira, törekvéseire, A második világ
háború ée a fasizmus terrorja idején nemcsak a tiltekczás 
és a tanúvallomás kapott erőteljes kifejezést, hanem az e 
történél»! bizalom ia, amely e jövendő átalakulás tudaté
ból merítette erejét, valamint az a felelősségtudat, amely 

a* irodaié» seren következő tenriveiéit mérte fel,
A fsa sinus terrorja és a két világháború közti időszak 

feltételei talaján alakult ki a, mai olasz irodalomnak az a 
szerkezete, amely a felszabaduláskor született meg.

Ácsi ez olasz irodslonnek mástól eltérő fejlődési irányt 
szabott, adva volt az objektív feltételekben. Az olasz »ép, 
s Így az olasz irodalom átalakulásában is meghatározó volt 
1943« ju£ius ?5-e, «mikor Benito Mussolini letartóztatásával 
véget ért a fasizmus "két fekete évtizede",
1943 szeptemberétől bontakozott ki az ellenállási mozga

lom, amelynek nem egészen két éve alatt teremtődött meg, 
virágzott ki s vált s további fejlődést is nagymértékben 
befolyásoló tényezővé e korszak sajátos irodalma.
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A partizánhnrcok során, e hsrcokban született meg az uj 
olasz Irodaion ebből a sürgeti vágybél, hogy stz íré ki
fejezze közvetlen kapcsolatát a néppel. Az első müveket 
nő® a ezé heg. ományoe értelmében vett irék Írták, hímem 
többnyire olyan emberek, akik aktív részesei voltak a& 
erszényeknek., & meg akarták éket örökíteni. Az ellenállás 
irodalmában uj erkölcsi követelmények fogalmazódtak meg, 
körvonalazódott egyfajta néppel azonosuld, a néphez közel
álló irodalom, amely stílusában Is ujat hozott! egyszerű,

ipozmentes, dokumert*rista-jellegű nyelvezetet.
Az olasz iscdelomnak a felszabadulás idején egy másik 

vonulata a költészetben jelentkezett, A heractikus Iskola 
a harmincas _ negyvenes években Ungarétti ée Kontóié köré 
csoportosult. Példaképei a francia dekadens költők /?a- 
lery, hlmbaud, kellarmé/ voltak, A hermetikái? költik az 
ember létezésének tragikusságát kifejezi lirslságot ré-
zthitették előnyben, Jellemző rájuk ez a kettősség, esely 

egyrészt s költé.zet érdekelt védelmezte a fasiszta politi
kával nemben, másrészt igyekeztek távol maradni a kor tár
sadalmi valóságától,
A elszabadulás kora olasz irodalmának jellemzője továb

bá, hogy semmiféle jelentősebb kezdeményezés nincs s szo
cialista irányultságú költészet terén. Ka annál le érdeke
sebb lehet, mert Olaszország - legalább is északi terűle-



tel - Iparilag fejlett» a ennek megfelelően munkáesága is 
előbb szerveződött osztállyá* A szocialista irodalom hiá
nya a szubjektív feltételeken túl objektív körülményekkel 
is magyarázható /a baloldal erők gyengesége» kérőbb ille
galitásba kcnyeEerüléss, fasiszta terror/*

E tény következménye az is» hogy a második világháborút 
követően szinte rávetették magukat az audig csak illegá
lisan terjesztett marxista müvekre* Ekkor kezdték fordí
tani Marxot, Lenint» dngelat» ekkor vált azélsssbb körben 
ismertté az olasz marxista filozófusok - Labrlola» Gramsci 
tevékenysége» amelytől az előző húrz év aorán el voltak 
rekesztve*
Az olasz irodalom behozta ideológiai téren velő lemara

dását* l.z azonban nem a szocialista költészet megteremté
sét jelentette» hanem sokkal inkább az ahhoz kapcsolódé 
ideológiai vitákat* A nemzeti ¿sajátosságokból adódó elté
rések mellett a legszembeötlőbb talán az a más európai or
szágokban ia általános jelenség» amelyet nálunk Kassák 
Lajos munkássága példáz* Olaszországban is széleskörű vi
tát váltott ki ez a nézet» nmely a mtivéezetnsk forradalma
sító szerepet azán» mindamellett elutasította a művéazét 
közvetlen pártirányitósónak gondolatát*

Szocialista művészet tulajdonképpen nem alakul ki Olasz
országban* okkal inkább olyan művészek tevékenységéről van «zó» ekik marxieténak vallják ugjan ragukat» da nem
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párttagok vagy éppen párttagok, de n«e vallják am*ukot 
marxistának* 'lóhát céljaikban és eiképzeJÓeikben - réaz- 
ben vagy teljesen - azonosulnak erőkkel oz eszmékkel, a- 
©elyeket aarxismuo néven emlegetünk* Ilyen haladé, m dol
gomé tömegekkel azonosuló és emok iránt elkötelezett művé
szet bontakozott ki a neorealizmuaban *
A járőrét filmtrtivéuzeti alkotásain keresztül nemzetközi 

alkon is ismertté vált uj elkötelezett művészet fő célki
tűzései} a régi arisztokratikus, individuális témák helyett 
demokratikus társadalmi és történelmi tárnákat feldolgozni} 
a központben w< ember legyen m ©aga valóságos, hétköznapi 
életével} munkásokról, parasztoknál, partlzánokrél kell Ír
ni, életükről 4fí harcaikról* sztrájkokról, földfoglalások
ról, * yomorrél. Ezeket az uj témákat a remiizmus eszközeivel 
dolgozta tel, rutátta be - uj kifejezési formákat is keresett, 
elsősorban epikai műfajokban, uj szerű nyelvezetet próbált 
megteremteni, amely közel 411 a beszélt nyelvhez, mentes az 
irodalmi 3ZÓhasznalettél, merít a dialektusokul*
További sajátos vonása az olasz irodalomnak:, hogy szinte 

az irodaion perifériájára szorul a J)él é« a parasztság prob
lémája* Ez « témakör jószerivel a 19* századi verirta isko
la követőire nzükül le* Vedig a helyzet abszurd - a fejlett 
kapitálist» Észak és a sokhelyütt feudális jellegű gazdál
kodás bélen*
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Az olasz irodalomnak be a eze? kezete, amelyet e törté

nelmileg kialakult irány«»tok ás Íréi szerepek hősiek lét
re, olyan hagyományt jelentett, amely c ak szerves mádon 
fejlődhetett, illetve alakulhatott át a továbbiakban* A 
történelmi újrakezdés, illetve folytatás sok minőén hreon- 
lé, szándékaiban azonosnak mondható feltételek között in
dáit meg nálunk és Olaszországban, természeten#« a két or
szág sajátosságait sem szabad figyelmen kivfll hagyni* 
l&agynrorszá, or a felszabadulás a történelembe; egyértel

műen szakadást jelentett« a megdöntött régi renddel szemben 
kellett megteremteni se újat* á szellemi életben viszont 
elsődlegesen folytatni kellett a két háború közti haladé 
irodalom értékéé, ösztönző kezdeményezéseit*
Hazánkban ez irodaIsi életben három uralkodó vonulat fi

gyelhető meg 1945-ben. Egyrészt a Nyugat kerül csoportosult 
pol ári humanisták, e népi irék és a szocielleta eozaék 
vonzásában a lkot <5 irék iránya.

A szellemi mesterének Babitaot tekintő, Nyugat k rfil fel
lépő ool, éri humanista irodalom tő feladatét az erkölcsi 
és kulturális értékek védelmében találta reg. Az ellenfor
radalmi rer.ezerrel szembeni ellenzékisége különösen a har- 
rainoac években, a fos izmus előretörése ide én erősödött 
Míg, a táborán időkben pedig a szellemi ellenállásban is 
szerepet vállalt.
A népi irői mozgalom e húszas-harmincas évek í erduléján



lépett ezinre# Az ebhez a mozgalomhoz csatlakozó irék rz 
ország táreedalmi és politikai átalakításában e legnagyobb 
szerepet a parasztságnak *n a paraszti »zárrrazáeú vagy el- 
kötelezett értelmiségnek szántak. Réazben azoknak a felada
toknak a* elvégzőiére vállalkoztak, amelyeket © polgári 
baloldal és a munkásmozgalom nem volt képes megoldani«
A szocialista irodalom az első világháború ellen tilts- 

közé antimilitaráét© mozgalmakban született. A kezdeti bi
zonytalanságok, proletkultca szélsőségeit után az antifa
siszta ellenállás egyik fő szervezője lett.
A felszabadulás után ezt a haladé hagyományt kellett 
clytetni, eeely a Magyar Csillag működését Jellemezte. í

Illyés folyóirata ugyanis szellemi életünk legjobbjait 
Juttatta nyilvánossághoz; az irodalmi értéket, minőséget 
állította középpontba; e védekező összefogd«, a megőrzés 
akkor mindé nél fontosabb irodalmi morálját hangsúlyozta.

Ki kellett ugyanakkor rekeazteni a kulturális életből 
sz előző rendszer képviselőit, azokkal szemben meg kellett 
teremteni az irodalmi egységet. Hogy ez mégsem sikerült 
telje» eredménnyel, annak többféle oka van. Elsőként meg- 
indult a hidegháború télé vezető politikai fejlődés. Máé— í 
részt az irodalmon belül tovább élt a feledni nem tudás, 
a második világháborúban való részvételünk Íréi faggatá- 
00 .Végül közrejátszott ebben az elméleti - eeztétikel 
felkészültség viszonylagos leszűkítettaége is. Mám vették
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kellő türelemmel figyelembe azt, hogy van személyiségori- 
entált és társsdalcraorlentált iró. Akarva-akaratlanul fi
gyelmen kivíil hagyták az előbbi értekeit, külön törvényeit, 
morális érzékenységét. A személyiaégorientált író kapcsán 
folytatott vita során nem tudatosult, ill. elmosódott az, 
ami ténylegesen világnézeti-eszmei probléma volt, s az, 
ami pusztán müvész-pszichológiai-alkati.

Az irodalom egységét azonban más vitás kérdések is meg
osztották. így az iró öntörvényüségéről, a pártköltéezet- 
ről nyilatkozók közül a legáltalánosabban ismertek a már 
említett Kassák Lajos, valamint Lukács György gondolatai. 
Lukács György a Pártköltészet c. Írásában /1945/ kifejti 
a művészet és a párt viszonyának alapelveits••.Baz iga
zi pártkcltő mély egyetértésben van a párt történelmi hi
vatásával, a párt által kijelölt nagy stratégiai útvonal
lal. Ezen belül azonban egyéni eszközeivel szabadon, sa
ját felelősségére kell hogy megnyilatkozzék." \

Sokáig tartott a múlt irodalma és az irők az elmúlt tár
sadalmi eseményekben valő részvételének, illetve az azok
tól való távolmaradásuknak szentelt vita. A fegyveres el-\
lenállás elmulasztása miatti szégyen a a háború alatti \\r t

magatartás megítélésének szenvedélye közvetlenül a fel- 
szebadulás után tetőzött, de a felelősség kérdése s a ve-/\ 
le szorosan összefüggő uj szereposztás Ugye még huzamos \ 
ideig napirenden maradt.
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Perdöntőnek bizonyult a« Kk állásúfcg ;lelátta a népi iréfc* 

r& vonatkozású A* KKí nem a» irodalom amfáfájának pilla
natnyi erőviszonyai ¿>* rint foglalt állást, hanem törté
nelmi távlatba helyezve a káráért, a jövő erővl:ecnyeival 
la számolt, amikor a bírálatot a megbecsüléssel társítva 
a népi mozgalom centromét megvédte n kiközösítő íisáBdékek- 
ksl azembfcn, issei azonban az irodalomnak csak egy seg- 
o *té tényezőjét küszöbölték ki. A náseteitáréeek többsé
ge ne®! mérséklődött, e a »iivéezet «ináén ágában elvi je
lentőségű konfrontáclé bontakozott ki a* elkövetkésé évek
ben.

A fasizmus '.egbukáoe ée az ország felezeb&duláae vitat
hatót lenül korszakhatárt jelent Olaszország politikai és 
kulturális életében* Ám minőén korszakhatárnál felmerül 
a kontinuitás-diszkontinuitás kérdése, assz mennyiben je
lent ez a korszakváltás Olaszország számára folytatást 
s ugyanéi kor nzakitá ;t in.

a politikai életben a felszabaduláskor minden lehető
ség adva volt egy dencokretiku* fordulat végrehajtására# 
1943 nzeptemberéber « kommunisták vezetői ével megalakult 
a Semzeti Ielnsabsdlté Bizottság a fegyveres ellenállás 
feIvévé éré, szervezésére, v*?*été. éré, 1944-ben a fel-



esshoditc+t területeken újjá ¿.exvetett munkáspártok kép
viselői beléptek « kcrc.ányba, A* OKJ 1949 uecember-1946 
Januári V. kongresszusán OXöazovsrág demokratikue ujji- 
SSÜletá&ét tűzte ki célul, követelte a mcnopoliutóok, & 
bankok, biztositóintéretek állemoi itát át, a népgoadasá- 
gl tervétéi bevszeté ét, népi ellenőrzés megv&lőeltását 
a vállaldtoknál, & ieudális eredetű nagybirtokok átadá
sát a pe mos toknak, a poráért! szövetkezetek támogatását, 
az államgépezet derőkretisálé át, Az 1946-oa népszavazá
son a köztársasági államformát fogadták el, e a* ugyan» 
ekkor tartott alkotmányosé gyűlési válasrtáBOkcn a kát 
Biuakárpárt /uKP, GS2J/ a szavasatok negyven ásásé lékát 
kapta, 1947 decemberében elfogadták az alkotmányt, amely 
minden akkor érvényben lévő polgári alkotmány között e 
legdemok re tlkussbb volt, 1947-ben azonban repedés kelet
kezett az ellenállóéban likovácsolédott antifasiszta ás 
műnké; egységen, ünnek következtében e Soragat verette 
jobboldal kiválik a létrénerré as Ginre ¡Szociáldemokrata 
Jártét. Végül pedig még ugyanebben az esztendőben ae GKP 
áa ar t££J kiszorul a kormánybél,
ó szellemi életet vizsgálva megállapítható, hogy art le 

e politikai élet kettőssége jellerzi, Szcmbeötlik, hogy 
mennyire eltérő, más, sokoldalúbb a kulturális erféra a 
fasisteun végétől kezdve, innék olyan érthető okai vonnak, 
mint amelyekre már utaltam - 1943—tól uj minőséget teremt
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a*» hogy »zabad utat, lehetőséget kap az olasz irodalom 
eok, korábban teljesen vagy részben elfojtott, illetve 
emigrációba kényezartilt törekvése, tehetsége, tendenciá
ja* hegy olvashatták, íordíthatták, terjeszthették ez 
előző húsz év t orán megszületett olyan irodalmi, filozó
fiai ént €( yéb témájú müveket, amelyek i s «eret® feltétle
nül szükséges volt ahhoz, hogy Olaszország kulturális ér
telemben véve felzárkózzék burópóhoz.
A szeli« i élet eme diszkontinuitása azonban nem abszo

lutizálható, hiszen továbbra ia felszínen maradtak ez elő
ző korszak Írói, «kiktől ez újat képviselőknek el kellett 
magukat határolniuk, s akikkel a® is nehéz harcot vívnak 
ideológiájuk, meggyőződé szik érvényre juttatásáért.



IX*
F o l y ó i r a t o k *  v i t á k

Ja faXszabndulée után kialakult irodalmi életben különfé- 
le Írói tfgyénirégek, erzwei és ctiFtvéssl irányzatok Óe ono- 
portosttlások mim Vélkodtok egynráe Kellett* Az irányzatok 
áe iskolák versenyét ösztönözte & kor politikai álét« la, 
amely több párt koalíciójára épült.
Az irodalom általános társadalmi ág közéleti Jtlentőaé- 

gét mutatták e kialakult viták, A megélénkült irodalmi é- 
let* oa egymással ver aengő irányiatok számos* nemegyszer 
elvi és művé* zeti polémiát eredményeztek, s gyakran két
ségtelenül politikai töltetük ie volt. E nyugtalanságról 
tanúskodik a korszak néhány folyóirata« La Huove Epoca*
XI Jáondc, La üitta Liberal az elaő kulturált, fclyÓiret- 
ki érietek« Aretusa, Mercurie, II Ponte* Costarüs* « Socie- 
ta é. a La a^aegaa d f Itali»3 első számol,
Aaok a kulturálté ée irodalmi csoportosulások váltak a 

legjeltstSzebbekké, amelyek uj, építő* tisztázó tzéndékú 
vitát kezdeményeztek, A legtöbbet vitatott kérdőnek köaöti 
cserepeit« politika-kultura áa a haladó erők viszonya* 
Fokozott hangsúlyt kap a Fartra-i elkötelezettséf nyomán 
at Írók téréadf: 1*1 felelőssége* azzel J* lemre, hegy a tör
téne lai helyzet átalfkulásával már nem elegendő a kultúrát 
ez intellektuell privát tevékeny«égének felfogni# Számon*

u *
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kérték az irék ektiv részvételét a politikai én társadal- 
mi harcokban. Mindenki - marxisták* katolikusok, liberá
lisok - olyan uj* demokratiku irétipunrél álmodott* aki 
népét szolgálja* birtokában van az erkölcsi és társadal
mi igazrágnak. Kérdésessé teszik a hensetizmuf? ém n fa
siszta diktatúra korának egész romáimét, hibáztatv© az 
irék kösömtfeeéglt >3 egoizmusát.

A fasiszta diktatúra é s  a második világháború drámai 
helyzete rádöbbentette az irékat megváltozott helyzetük
re 4 : oldataikra, üiaiae fintor hirensé vált levél-vég
rendeletében Írje e torokat* "...sense la fusrra io serei 
rimáét© un intelltttuale con interesei prevalentemente 
letterari. A un certo momento gli intellettuali devono 
essere capaci di traeferire la leró eeperienza sül terre- 
no deli1 utilitá comune ... Mueicisti e serittori, dob- 
biamo rinunclare ai nostri privilegi per sontribuire «11a 
llberesione di tutti." /I/ Az elkötelezettség eme prog
ramja termékeny talajra talált a háborútél eujíott or zár
ban, mé azempontbél azonban Idegen volt ennek az évszá
zadok éta jelenlévé arisztokratikus irodalomnak, amely 
hozzászokott a kevéssé közérthető akadémikus nyelvezet
hez.

Ez a kettős helyzet váltotta ki az éles vitákat - foly
tatás avagy töréa-e “ 6 közelmúlt irodalmáréi. Az olasz 
társadalmi helyzet megváltozásával az irodalmi ée kultu-



rális élöt megújítása is szükségessé vált« A megújulás 
ese igénye több tényesőre ic kiterjedt. Egyrészt megörö
kíteni ex addig a társadalom peremére szorult rétegek 
szerepét a társadalmi váltósatokban, másrészt tudatosíta
ni e változásokat. ü viták során egyenek eljutottak a po
litika-társadalom ás kulture azUkségeserU kapcsolatának 
tagadásáig.
Az CKI orgánuma, a La Binescita c.folyóirat 1946 Júniu

sában megállapítja, hogy ez emb*.r cselekedetei egységük
ben tekintendők, és nem korlátozódnak művé*zi-kulturális 
vagy politikai tikra. "Ion aiemc copad di ©levare barri
ere artificióse tra le ofere diverae deli' attivitá-econo- 
mica, politice, intollcttuale - di un© nerione. Hon aspa
rle»© e non poseiamo eeparere le idee dai fatti, il coreo 
del pendiere dallo *viluppo dei napporti di forze reoli, 
la política dali' economía, la cultura dalla política, i 
aingoli dalla acólete, l' arte dalle vita reala. In qu»s*e 
concealone un taris e realística del rondo intiero e la 
noetra ferze, la forma dalla dottrino Eerxlste." /2/

As Aretuaában o ¡Rinescita részéről Fabizio Onofri bí
rálja »z Aretuaát, amiért sz teljes égéssékaa elfogadj*; 
a háború előtti h^rmetikua ée» ..zfJrrealista költészetet. 
Kár ebben a vitában kiderült, hogy &e olasz csztétikai-fi- 
lczófisi én irodalmi kérdések, amelyek ez újabb olasaor- 
, zégi termést érintették, összekapcsolódtak ée egymást
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feltételeztek* Ebben « problénafelvetésben megvolt ez a 
veszély, hogy ez ideológiának alárendelik a művészi vonat
kozásokat* Qnofri egy ®ngel»—idézetre utalva mondja, hogy 
a íaairzta perlód«« irodaIna elszakadt saját korátél, a 
Ítéletet is mond* *In ima acciete nella qunle tutto il pc- 
polo steve per stiblrs l' cpreeaio* e piu spietste e aveva im- 
pegneto unó lőtte a norte per 1» prepris libéria - acrit- 
tori, rtieti, eritlel, fiiteofi non aentirono la neoee- 
sita di rchier.- rei doelismerte accer.to deli’ unó o degli 
altrif ami, premtesero di «■arzéné in oiuparte, di ri* 
manore al Ui>. fuori e el di sopre deli« fílBchia**1 /3/
Tehát a nem-részvétel, r. távol maradás jelieszi a fa iz- 
mue minden 1 odaírni és művészi irányét, 4b ennek a dikte- \ 
"arával rzenben! el nem kötelezett«égnek a lobogdja Croce ■ ̂  
1925-ös ««¡»ifestoja* így fejezi be inofrii "SÍ devra dun- 
que oondannsre tutt' intern l' arte, la lettsratura, la 
cultura italiana ael véntennie fosol®te? 0® un punto di 
vlsta atorioo ampio, la rispost* non puó erstere dubbla*
L* arte, la ¡éttérét ro, la oulta e italiana r dn honno 
fatto niente per opporei al faaeisco** /4/
A* nemcsak a marxisták nyilatkoztak elítélően a közel

múlt irodalmáról; olyanok, akik csak távolabbi kapcsolat
ban álltak marxizmussal, a a függetlenek szintén hasonló 
szavakat hangoztattak a "megtisztításról”*
Jelentősebbek Koravia nyilatkozatai, amelyek a űoraeniea-
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bant aa jó a Ttera Letterariáten jelentek ®eg# Az elnő 
19*4 augusztuséban, * *á odik 1946 októberében látott 
napvilágot• Kkkor oz eltelt két év sér elég rálátást 
adott* hogy reg lehessen Ítélni m háború tánl irodelsi 
termést. Kora Via ne® esronosuXt teljesen a bírálókkal, 
mondvén, heg;/ a* előző hú«* év Írói valóban hlbéstatha* 
t<Sk távolmaradásukért, viszont megvédi őket, mert hűek 
■aredtak a 4 orcái siépség eesméjéhes* * Quelle che ei 
vuole - mondta koravia - e sclto piu sercplice a non eeolu- 
de ne la vita né il deecrc Torsaié, SÍ vtiole che gli 
ffcrittori ni iapegcine con tat te le leró ferse, per »ezso 
e attraveroo le loro opera, in Daniéra eaplicita e eiate- 
aatic»." /5/ laenetre 4a ©•■st erekre van azükaógf ez ü*e- 
net ne® más, fiint "un oorpo dl ccneigli pratici, di ef- 
fersaaloni toriche, di casenrasiími ^ritiche • di. defi- 
rsiaioni «oraii che, tramlte la l«tteratura, tendono a 
eeercitere un' influenza non «oltonto aulla lattaratora 
eteaaa m  anche aul < V ta-e" a M f t «* P«di* oly«»
Író, aki "pur facendo opera di poesia, ®ire, aojtwepev©!*
sente e con .e* uentenente, a dirirere la ctudotta altról11.
/?/

A úoaenicában Ben t ©cipeli i válaszolt fcoráviének, amjd 
bekapcsolódott inrico l&lqui la* C később a "fekete ?o év” 
irodaiménak érvényeeeégét hangsúlyoats /öeazegyBJtbtte 
eaen a elmen a tárgy re. vonatkozó véleményeket/, a ő krl-
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tizálte a leginkább azokat, akik litélték amt# A Lercu- 
riőbar. 1944-b<m megjelent cikkében a fasiszta koraiak iro
dalmát védelmezők is támadók vitáját a formai!:, ták 4a a 
tartalmat hangsúlyozók polémiájára vezette vizaza. Amaz 
szerinte a rzenredélye* vitáknak semmi újdonságértékűk 
nem volt, jobbára a háború előtti irodalmi áramlatok 
folytatásai# alqui úgy véli, hogy i.elytelen elitélni a 
fasizmus alatti kulturális, Irodalmi tevékenycéget# sze
rinte nem volt v.%6 irodalmi ás kultúrálta elzárkózásról*! 
a fasizmus «incent elkövetett, hogy .regfej tea a* irodalmi 
életet, a* Írék viszont teljesítették kŐtolosaégUket, 
természetesen a cenzúra által megszabott keretek között 
úgy, hogy wchi dovevs cepire, capí". /&/ végül Falqul 
megáilepitja, nogy az úgynevezett formálta irodalom alap
jai és céljai nem estek egybe semmiféle tekintetben a fa
sizmus érdekeivel, sokkal inkább az antifasizmuséivá1• 
Termeszeteken akadtak olyan Írók, akik n fasizmus ide

jén már érett Íréként harcoltak müveikért, emberi méltó- 
águk éa «UvéeSi jelentőségük megvédéséért, hogy bebizo

nyít aákt barmi történt 1®, olyan örökvéget hoztak létre, 
amelyet az uj nemzedéknek nem elutasítani ée regtagadni, 
hanem továbbfejleszteni ée kiaknázni kell. "Credo che 
aver lavereto coce női abbiemc fatto ela atato utile non 
soitento per női, ma anche per chi vérré do; o dl r>oi#



i m á n  erwto un llnguaggic re' plioe, modem©; ebbiam© 
pariétcf se non all' uomo nalle aoeietr, all' u o m  in sm 
cteeaof sbhiaeo rltrovaté alcuni alámenti iradizicnali 
reprlo se* te l1 ©dió deli« piu domestica tradlzlone ita- 

lián»; abbiorto assisii lato mól ti elesicBtt universali sotto 
la piu siratta bi^ottérié naziorallzta*" /9/ - nyilatkoz
ta Corrado Alvaro a Vie líueve «• folyóiratban 1947-ben*
Természetes Jeleniig az l«f hogy ogysnee az iregenerá

ció a fasizmus által rákézyezerltett feltételeknek aég ae 
emlékét is el akarta t eleji teái* 1 ráncé ec© Jovin© m La 
Huovu Európában 1945 januárjában tagadta, hogy azeosbe le
het állítani a fasiszta 4a az antifasiszta irodalmat; 
wohi cella giovaa® generálion# tent<!> durente il faeciemo 
dl espriscorai aeoondc la aua vera ieplrazione le fece a 
rmo danno* L& prudenaa dové guldargli la Kano.cen’promet- 
tendo coai irrirí-ediabilcento 11 valóra deli’ opera.***
/10/

Carlc 3© a Che cos1 ara 1 asaenza c* értekezletben egy 
olyan áramai korszakot vizsgál, rmely különleges elkötele
zett ¡éget rótt ez Íróra, s amelyet ®ost távolmaradással 
bélyegeztek reg. Bo nagyon ezigoruan vélekedett a fasiz
mus irodaiadról a Costurnéban megjelent cikkében* A máso
dik szánban megjelent boa c ' ere piu lettaratura c* cikk
ben tartózko ott egy aizdtnkin vonatkozó, élteláncé Íté
let kimondó étól* Különbséget tea» a közép-zerü Íróknak
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a faalamuzhoa való csatlak?»«a« 4» Fela»»sschl elvhüaége 
kősött. lennek allonére a lap következő seámában agy nem 
eai&nált cikkben, ömelyet neki talajdonittmak, igy irti 
"Bisogna se^nare la nostre oolpet II peccato cíA ommioaioxie, 
non ©re teapo dl v&o«m&a e per t:- oppi é stoto addirittura 
tempó di diverti«enti « dl disstipssióne." /ll/

Csrlo So a Lett trotilra com© vita c. cikkében megfő* a 1- 
frawwit hogy caekben a» években mit jelentett a» elkötele
zett aéti;, s hogy számára miként körvonaloződott a kösnapi 
élettől valé távolmaradás. B cikkében visszaüti»* it ja es 
idő által gú»ob8kötött irodalmot, & asembteeáll aszal a 
íelfogással ie, amely a» irodalmat a válás életet elfeled* 
tető e»<5rákosáénak tekinti, '»érinte a» irodalom ne la 
vita stesra, é cioe la parte ®1< lioro e vera della vita.
V
S una letteratura che nega 11 calcclo, evita le vérita 
pa tieolari, ... iapegna lo serittoré /cioe l‘uoao/ a 
coroprometteei fin© in fend© ... non sérvé pár conoscere 
ma e in ee nteesa una conoseensa.” /12/

Heves vita lángolt fel a hermetikus költők témái körül* 
szorongás, helál, isten utáni vágy - mindezek a konkrét 
feladatoktől velő eltávolodást jelentették, a konkrét 
kérdések helyett n végső kérdéseken való töprengést.

Q.B. Angiöletti tserker*téaében jelent meg a Piera 
Letteraria c. folyóirat a»»el a Bsándékkel, hogy es a 
lap legyen minoeníéle ir<5 találkozási helye, bármilyen
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irányzathoz tartozzanak is, bármilyen Íródni«! ár? poli
tikai gyakorlatot :'cl«jt;asannak* A ?l«rs letteruria igy 
nem egy áramlat lapja lett tolna, hanem valamiféle "meg
békélés" ©rgánuxa, aszal a céllal, hogy megtereateék az 
irod&lzon «ltíuló tér* ad alom ar ©delijét, ©melyben ez iio- 
de lom á© o sUvácit-t érvei a legnyomé^ebbek* Ez a nemes, 
ám zavaros ábrán© odáig fajult, kegy az cls5 számban ez 
levitt ágii intellfettusi! ü* Európa diairól megjelent cikk
ben orréi von ezé, hogy Olaezorrzáfs lenne a központja az 
egész kontinenst átfog/ békéé és autentikus, irodalmon ala
púié táre&dolos központja.

A Fi éra Lettersri» azon törekvése, hogy nemzeti «¡ére
tő kulturális lappá váljék, számos ©korlati eredményt 
hozott* lseknek volt bizonyoe visszhangjuk is, te hama
rosan formálissá vélt a lap funkciója*
A Tx-ooba toréban jelent meg a. Let tere tora e popolo c. 

cikk* i.s lontecntk tartja a nép által • népnek irt iro* 
dalom megteremtését* A íróéba toré r. legélesebben kikelt 
a fasiszta korszak Íréi ellen, ezek elleti, akik el akar
ták akpkit«ni ez irodalmat ez élettél* Ezek csak az éke© 
stílusra törekedtek, n erre nég büszkék i© voltak, te 
mivé1-n formai szép jég hajszolé©m, megfűszerezve egy kis' 
pszichoanalízissel és szexualitással az uralkodó osztály 
intellektuális élményéül szolgált, a feaizmuj idejének 
irodalma /kevés kivételtél eltekintve/ kényelmesen együtt
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élhetett a fasizmussal.
Angloletti válasza nem ookálg vére tot t magáréi /Fiera 

Letter&rie, 194£ október/. Cikkében neracsnk saját kor
osztályát veszi védelmébe, hanem támadja a* ifjabb nem
zedéket í r . Abbéi indal ki, hogy a művészet nem társa
dalmi« hrnem individuális jelenség, a hogy a művész nem 
csupán egyetlen osztály képviselője, mivel minden tár
sadalmi osztályt képe» átfogni) « nép nem azt várja az 
irétél, hogy emelje fel őt nyomcrából, elkeseredettsé
géből, mindennapi fáradaImáibél az élet bűneitől megfer
tőzött irodalmi ábrázoláson keresztül, hanem tegye ezt a 
szépség segítségével. Angloletti e vigasznyájtás eme képes
ségét sokkal inkább az elmúlt 2o év Íréiben leli meg, sem
mint az uj generációban.

alán ennyiből is kiderül, hogy miként változott a po
lémiák arculata. Hem abban tévedtek, hogy állandóan öaz- 
ezeh^sonlitgatták e müvéaz és a politikum tevékeny»égét, 
hogy szembehelyezték az Írét az emberrel, a legsúlyosabb 
hiba az volt, hogy minden átmenet nélkül egyik fémáréi a 
másikre váltottak, még mielőtt tisztázták volna, hogy 
milyen kapcsolatnak kell lenni az irodalom éa az etiksi- 
politlkei vonatkozások között. Ily mádon az egyes vélemények
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Ítéletnek, fenyegetésnek, vádaskodásnak hatottak*
Ugyanakkor felbecsülhetetlenül pozitív hátáén volt e 

vitáknak az olasz irodaiad, szellemi életre* hiszen ezek 
során ismerhették reg ás mérhették fel az átfog/ világ
nézetként érvényesülő marxista esztétika jelentőségét*
A napirendre került irodalomelméleti és poétikai kérdé
sek vitájában az irodalmon túli vonatkozások termékeny 
feszültséget okoztak, & próbára tették az okfejtéstől 
elszokott vitapartnereket. Azt lehet non ani, hogy ek
kor minden kérdés, az oleaz Irodalom közelmúltjának ée 
jelenének minden fontos tényezője viták kereszttüzébe 
került, Így az avantgards, a ¿él problémája, a hermeti- 
kusok, a világirodalom olyan jelenségei mint James Joyce, 
Vertre munkássága*
A viták értéköléeekor figyelembe kell venni, hogy részt 

vevőik épp akkor szabadultak fel a fasiszta diktatúra ál
tal rájuk kényszerítőit szellemi renyheeég és a rettegé
sek alól* A viták pozitívuma nem ez, hogy az elmúlt 20 
év irodalmáréi egységes véleményt alakítottak ki, A múlt
ról folyó vitát egyre inkább a jelen kérdései váltották 
fel* Xrék ás költők vizsgálat alá vethették saját tudás 
tukat, lelkiismeretűket és a társadalmat - az olasz iro
dalom elkezdte Kereani önmagát, A helyzet tisztánlátásá
hoz természetesen értékelni kellett a múltat, ezt megta
gadni eir. helyes, ®em lehetséges nem lett volna, mivel 
épp annak a talaján bontakozott ki az uj tapasztalat.



ho&y a* e¿?fc>rer ®ír «'lkdvetfctt téuadóreket r*r «Enbrtd «tg- 
it>a4teluli "Anche noi «ppartecietce «lia vecchlu cultura - 
lita Vitterial - «e vc&liasro usolrnc"* /l?/
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Ili,

A P o l i t é c n i c o  
á l t a l á n o s  b e m u t a t á s é

Munkásban e Politécnico e» folyóirattal foglalkozó»
A korsEek többi orgánuma között, amelyek réaEt vettek 
a vitákban, kr lőnie*?: s helyet cg,lel el ess a folyóirat» 
Yltteriniék is o többi folyóirat regállapiiáeaiból én 
Ítéleteiből indulnék ki, de az a esőd, ahogy®» több mint 
két évig vivták harcukat, «inőégileg; t&«s a többinél* 
Túllépnek ásson a kérdésen, hogy * fsaiéira» korénak iro
dalmát el kell-e Ítélni ve&y aem» Ok se újfajta ©lköte- 
leeottséget ; körték regleta Inneni»
A Politécnico, amelyet iilio Vittorini alapított és 

Bserkeeztett, ee Elnaudl kiadásában jelent meg Milánó
ban 1945 szeptemberétől 1947 decemberéig előbb hetente 
/2B »Kánban, 1946 áprilisáig/, najd havonta /a* ufclaó 
11 zám/• i. folyóirat a más-iOdik vila háború atánl idő- 
zak talán logharcoaatob, legnzenvedélyeaebb orgánumé»

!• zekben se években reálimek tűntök a háború ée a foeiez- 
ta diktaturs rettenetéi elél felrzabadult értelmiség vá
gyai, hogy ft enU f reiöEtn erkölcsi-politikai elkötele
zettség bázisán közvetlen kapcsolatot teremtsenek se or
szág forredelmi-cernrkratikus er<3vel és társadalmi való
ságává 1.



a lap a lSiiiáiail b zsenié citsU t o l y ó i m t r é l  r eveste «1 
kegajuláei én aegttjitás* t?tá»iékot hirdet. A ** 4 n -  

áék k e ttő é  irá n yú veit» e g y r é sz t tí m « t a i  *e cl*® * kul- 
tarát provinciáit = b* knpc cí^cjíí a nevitt*
ItíKe*. kulturális ól»tb«f »ásré»at irirgTign 1 sasai agj ol>»n 
aouern, aséletkörU kaltar«fc#sela*«tf fusel? e, sscrcocm vett 
irodaiéi értekeken túl »agába i foglalja - m ini ahogy **t 
faéf Csrlo Oatteneo, a la, ásásáéi Folitecalce eserkeast5— 
4« in akarta - a todosányekat ér » Itfivéeseteket, ptliti- 
kei i?ss gf»ndraáí,t életet, vegyit* a todeni&yek «se» ágasa- 
tait ia, nmeinek a sodern kor esheíének fejlécé át bittó- 
oltják*
A folyóirat tevékenységi körét aséle en hatérosták ©g* 

•» ttfées kulturális 4i<*t stSSSNlf tort4sár« * {¿rekedtek} e 
íapet uj re«'se ti eseilemet, aj teeseti fttosenléletst te- 
reoito <s t;émajM> bánták* I*apjelzi helyet kaptak as. egjeás— 

I ifi »selír ni lég távol eső' *ser*6k le* Xs »«gfelelt fitten- 
cl ásón v>'lenén) ének, saely aseriat as eless kultúrának 
» festőm»« idején elatsenveúett vereségét élt©ledtétni, aj 
kait arát regtersstenl c;mk egy eindenleit át lógó, kulturi- 
ért létrehozott t cettel leketnégea, A »érái sséteeett, 
esért es eoberl áioiek aj e kölcwr© van asükiége, Melynek 
stgterestéeében kivétele» eserep vár e süvé«stkre# «* ér
tei»! «égre«

Klec: »sásaiban többnyire u6ptnarUalt59 infomáié fankeié
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dcsinált, köeib^ «gira » ¿cb teret »zenteit sz ce*:-el 
vitáknak /ceas iteleé «c bim ez CKJP kritikáinak következ
tében, ©teljek bírálták Vitterininek a eerxizt üstéi el» 
bajlá rée telt/, központi kordéissé a palit-ka éa kulturr* 
riszonya, p * Íré öntörvényűaé^e vált, amely viták a 
Tltterlai éw es főtitkár«* keledre fcglUtti ko» 
aö'ti hiren 1« v Iváltáeban érték el tetőpántjukét.
A ¿olitecniac necprébá1< dazseagyestetnl c,l;yén credea- 

di«e tátrai eső coliakat, aint elitlka 4« kul ura, g»tdt* 
áfti élet é>- ÍTC(i«le«| ain c l N M tI- keraastányaár* tud » 

rf>ányo© cndelkcdáz és hurnniit® i . Uindes: demokratikus tu- 
victct igényelt, • ugyanakkor tiratában kellett lemittk a 
kitűzött cél ; lé rés* előtt éllé nfcfedélyofckel é*» a fela
dat nagjsálával* VI tcrlniék »ár aa eled számok megjele- 

•."1 r •4: • re talp Ifi:*, le tudtak kilz-.enl n b 1 u 
; ?’ lé«*kát b vále í. okát, enelyefc «rinden bizonnyal he*»
* Járultak a fel^élrat ^»a működé. át végigkísérő fa» 
«•fii béghez*
A clitecnleo te-há- rz élet különféle szférái ezátaára 

ti lgozett ki t ic■■* fttteka4. • enclklopéfiikaei é* m  tülekedett, 
ahogy ez i-re é»léb<Sl i ki .e j1. Ka © pro reá 1946»be» 
a Incénkül Ikretek 17»lh# ŝémában Jelent -eg, « "téli— 
aei*! festéseden -«¿jaré* ék r.eg .itterini ¿xllte^mleoval 
kapeecletoe ezénuékni*.

A relitecnlec nanketáraalt ez álét »ináén területim új-



r& leáő <i©aokrt.tiBKue# az -n ifeeicete ellenálló de~ok- 
rf*.tizmu a hevítette# Air. ez m deaokretizmu; többnyire bi~ 
zcnyou érzelmi, kritikátlan kotssunlnttibéli a "ccmpegni 
dl ¿'re a" estent tűséből feka&t# 'e némiképp bizonyta- 
len ideológiai helyset következtében .egyre vilá, cöebbá 
váltak az egymással izemben állé felfogát ck, amelyekre 
b Pclitecnicc okcear., ám gyakorlat lenül, olyke ez aks- 
áély kát megkerülve reagáltehelyett, hegy pontosan meg
fő elodázta volna őket#
A havonta megjelenő Pelitecniec már első számaitól kezd

ve bővebb teret enged az okfejtésnek, ez érvelésnek# Az 
a szinte névtelen csoportmunka, amely a hetilapot jelle
mezte* megszűnt• Rendeseresor jelentek mag cikkek a ré
gebbi éti az egyre agy óbb számú újabb munkatársaktól, a- 
kik kbztil nem egy részt vett a folyóirat által kezdemé
nyezett vitákban in# Vlttorini, .errata, Preti, lortlni, 
Terra neve rellett rendre látnak napvilágot Cantcni és 
Be esszéi, ücntempelli, Bee, Bratclini, Brar.eeti Írásai# 
kontale, aha versein kívül publikálják Catto, ereni.

Hinteni, űiei költeményeit is# Megfigyelhető gr a 
ezandúk, hegy egyre nagyobb mértékben juttassák ryilvá- 
noeeéghos a iatel Írókatt Calvl&ot, Bel Bocát, Del 
. ucnot, lM terit, :i;, r isist# vM tVMl/l ?UI|
különbőső városaiból é. orozó; áhél érkezett riport, tu
dó itás jelenít eg# Az .tolső old;lak voltak általában



a legérdekesebbek, legszineeebbek. Itt ugyani© a hagyómé- 
nyo© könyv-, fiira- etb. kritikák helyett viták, véleményku
tatások, könyvekről, filmekről, különféle problémákról és 
eseményekről kénzitett körkérdések kaptak helyet.
Időközben Vittorinl elkezdi publikálni a magával ragadd 

ás mély lónyeglátáau Storia délIs lettératúra araerlcérnát•
A filmművészeti necrealizEue ie megjelenik a Polit^cnicc- 

ban. Nem pusztán a képregényekben, hanem abban a stílusban 
is, amely az egyes városokat, szituációkat bemutató fctó- 
elbeszélésekbon megnyilvánult.

Lfjitő módon fordult a vers- és prózafordítások feló. A 
költői anyagban ugyanis ©okkal inkább egy felkínált lehető
séget látott, semmint a hagyományosan értelmezett fcröitás- 
rs váró szöveget. A fordítások közül mindenképpen meg kell 
említeni Hemingway Akiért a harang szól c. regényét, de 
fordítottak Lenint, í'aeternakot, Brechtet, francia népköl
tészeti alkotásokat, Hölderlint, Blictct, Kafkát, Binbaud- 
' t* Aragcnt, V.hitmant, Lorcát, ¿¡ajakovazkljt.



IV.
M ü v ó s s s e t i »  f i l o d f  i s i  , t u d ó -  

e á b j1 c s 6 & a k t u á l i s  t t á k 
e P o l i t e c n i c c b a n

Vitt oriol at «I06 veeéreikkhen /Una nueva cultura* X* 
se* 1945* f'«epte«ber 2 9 */ féltéséi a kérdést* kit árt a 
legnagyobb c apás a háborús boroalc akboo* A legneryobb 
ve Bteeéget a kultúra »«envedte el, ©mely "e ateta el
leniemé, pensiero greco, románticeeiao, orlatia»e«i*o 
latino, eriotianeeime medioeval©, umaneeloc, rifóme, 
illuffiioiaffio, liberális®©" /l/, » affiely képtelen volt gá
tat vetni a f* alemas bűneinek, elvecieiteft# feloeabndité 
eredét* " (T é Platón® in que ♦© cultura - menü Ja Vittorl- 
ni, X c e Críete* Dicot e' e Cristo. Mm  ha avutr- che 
acarea influente Geau Őrlető? fűti éltre* Bglt mólt« ne 
ha avuta* 2 o e ©tata Influenea, la aun, e di tűtte la 
cultura fino ad eggi, che ha genernt© cutfuaenti quesl 
solo nell' intelletto degli aemlni, che ha generóte e 
rigenerat© d ínque ne steeea, » «sai © guasi «ai* rlgene- 
rato, dentro alie poseibilita di faré, anche l' uoiao. 
Penalero greco, penaiero latino, pem iero cristiano di
cgstl tempo, senbre non abblano dato egli uctaini ©he il

4 alantifieare, o sd&irittur® dl ren-modo di travestiré e l  *
dér técnica, lo barbarie dél főtt, loro* S quelite netú
ráié déllé cultura di non poter influiré oui fatti degli

29*
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ucmini? Ic lo - ego* - e qu&ai mai / m  Ivó in portod! iao- 
lati e o, • X ell* J, •■'•-./ la cultura ha potuto influiré 
sut fatti de¿11 uoroini dipende solo dal sodo in cui la 
cultura i « - a ñ i l - ' . e w  predícalo, t,s> ir. segante, 
Ja» Olahot ato principi e valori, ha seopertc continenti • 
Costruit’.. raechin©, ma non si e identifícela con la • .ccie,- 
tc, non .<©vert r-to coa 1- .ociote, ner, he ©cr-dottc cser*
citi per la eocietiu” /2/

& programadó vezércikk nagy visosbongot váltott ki a 
különféle pá:tálláau és eltérő ideóle, lei nézeteket val
ló. olvasókból, mivel sin»annyiakat felszólítja, hogy 
csatlakozz* r ak ez uj, demokratikus kultúra megteremt'só
ért létrehozandó fronthoz; “Ic mi rivclg© e tutti gli 
intellettueli che benne conoeciutc il fascismo. hon ai 
marxisti soltanto, • (■ anche a li ideálist!, anche ai 
cattniici/anche ai mlctici* ¥i r i deli* ideá
ll eme o dél enttoliceeira© che .1 opponronc elle traefer- 
mazione delin cultura in una nueva cultura capoce di let- 
tare centro la fama e 1© ecfferenze?" /3/ - irja Vitte- 
rini ez Una nueva culturaban*
Krisztusnak kultúrái!r ténykénét veló felfogása megin

dított bizonyos enyhülési folyamatot a hívók táborában, 
ugyanok ko? negfigyelhetó a megváltás nem vállár! szem
pontú értelmez óval esőmben! bizalmatleme t; ic* Corlo 
i© cikkében /Co.- turné 9* szám, 1943*október 15*/ f meg-
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ujalás éa sa elköte esett -% szándékát megmer~lsiti a© 
Örökérvényű bűn tudata* •' ... 11 cattclicc se ehe 11 maié 
e ineuperxbile* anzi © necassaric: teli ccme 11 peccator© 
ccnta piu d é l eante* cos*« sl potrebbe dere la vitt nmnzn 

quenti eg&ettl dl prcvs f renza queste misár© offert® ©1 
nőst re eaerlfielo e allé: nortra vilii*? 1 rinsedi in cui 
apera Vlttorini non ci poraenc dér® nesetm aiutc vére; 
slacjo pionti a comb*» t tere con lui coatre l’lngluftisla 

qualeoaa aentre dl nol ci övverte che queste iivius- 
tlftl© comlnci© <la nci, che 11 eal© che vediamc In epsven- 
te®e ior e teriorl he una esett© riapondenaa nel noatrc 
cuore.’ /4/
á 3* ©dóiban /1945. október 1)./ jelent m g  « baloldali 

katolikus felle© 3- lbc cikke Lettem dl un ce ttcllco cite~ 
fflel* amelyben © aser©Ő* bár ©elmií^V©.. .̂pon - .::c-
nál &ck‘-h\ hí* - ár ezott sbb elkötelesetted^—igényről be all*

Vlttorini a Polémia© e no. Per una nuove culture /7.ez. 
19d5*noV'..rrbeí ló./ c. cikkében szenvedélyee* polémikus 
hangon válaszol nem csupán Carlo főnek* hnnora Maeaim© 
Miiének is, ©ki egy idealisztikus kulture-felfogás tala
járól rótt; fel Vitt őrlőinél« t politikai éa morális :-©o- 
li&aritd hiányát © Oiuotiela e Libériában. Vi"toriul re
agál ülancerlc Vigorelli éa Brúnó i-omeni szavaira is* a- 
kilc rámutattak* hogy a T. lltecnlco munkáját miért é*
%■ nnylben fenyegeti a tapr©tálat lanrág, ém ne® fejtették



32.

ici. hogy mikánt lehetne kialakítani -Tímflunj párfceazá- 
» •gyUttmüktídá ;t as uj kultúra megteremtése érd okában • 

Bcnak és a többieknek, akik kizárólag ez egyéni üdvö
zli lé ben hisznek, Tittorini 'elváaoljs est a* utat, amelyet 
követve el lehet jutni ez egyes embertől az emberiségig, 
fi vigaszt nyájtő kulturátől az agáét társadalom s úgy Én
ekkor az egyse ember boldogulását íb biztooité kultúráig.

¿'errata e öue Cattoliceeimi c. irárában /3o. szám.
1946. juniua 3o./ a marxizmus ás a katolicizmus közötti 
fipceolattal foglalkozik. Ugyanié annak ellenőre* hogy 

igei' n«gy stamú katolikus hivő belépett a kommunista párt
ba, s hogy már «ram egy szer igen gyümö loeöső eredménnyel 
«£} ttmüködtek a marxisták ás a kitelikíack, az egyház 
mereven elutasítja a rarxlsou t. Ferrat* elképzelhetőnek 
tartja, hogy valamikor - Cézárhoz éa Auguatuahos kasanlő- 
en - karxot is elfeledje ez egyház. Feleleveníti a polgár- 
rág felemelkedésének korát, ««iker az egyház e pol árság 
egyik legnagyobb ellensége volt, idővel májaié annak vé
delmezőjévé vélt. Talán a «arxizmueaal is ez fog történ
ni.
A marxizmus ér a katolicizmus kapcsolata a tárnája 

* - tierini Questo ritorno al cettől]öcsimé c. cik ének le, 
amely e 31-32. számban látott napvilágot /1946 julius- 
augu ztue/. Kifejti, hogy Marx ömtaga történél*! megvelő- 
üitápéban látja ez ember szabadságának zálogát. Azért



nevesi a vallást a népek ópiumának, mert a* megállítja ez 
embert a hitnél, gátolva ezzel & történelmi dnrnegvalósitáut.

Vri" torin- különbséget tesz mailéi é& egyház között« Ar
ra a kérdésre, hogy vajon milyon jogon gyakorol hatalmat 
az ««berek fölött egy olyan egyház, aoelynex vallási alap
jai »ár régen a semmibe tűntek, a vallás jelleg ben találja 
meg a választ* la religione si pone volendo ensere,
de ogni suo priuclpi© » ogni sua partenzo, msniera di 
eoiatere che Integra e eorpaaeatutte le altra, e attivita 
unica üell’uomo, regno unicc, reallztazione unica, déllé 
presunta easenza umane/t>/

megvizsgálja, hogy ®i ez oka annak, hogy a háború után 
cly sokan térnek viasza a valláshoz, a ne» csupán a legyő
zött, hane& a hoborubél győztesen kikerült országokban, 

ügyes 1 Államokban ia* Ügy véli, hogy az öaazez közül 
a Katolikus ».gyházaak van i legnagyobb vonzereje, mivel 
világi, társadalmi konzervál/ t-rővé vált,

felvázolja ezt a történelmi fejlődéit, amelynek során 
ezt a jelleget megára öltötte az egyház, Már a polkámig 
hatalomra -törésé idején ia tárraualmi konc- válás volt a 
célja, mereven elutesitott minden változtatást• S mivel 
éppen ezért a polgár ág egyik legnagyobb ellenségének te
kintette, megszületett a reformáció mozgalma, amelynek 
során a polgárság létrehozta saját akkori halódé tzelle- 
»ánek taegfeielő vallásét. üst nevezi Vittorini a második



ásokÍ1S.Í' r. akik a katolikus agyhásat
«agujhlá*.m veié képteleneé*«» «.iáit húzták el, most t> 
katolikus; c*yháuiuk éppen esen konnexválé jeliébe «sieti 
térnél: thhofc vle&M. 8 a kfetclikt*& egyhás befogadja éket, 
»ért* ¡»ir.úen tlyas társadé i d  erőt táaogat» eiaely a® ál
tala kldíikitcti tél o«c&l»i raoa »egérsftfcét szándékozza* 
Mért tartja jcsósnak Vittoiloi« hogy a ka tolika« agy hé* 
sat fasisztának neves««, hogy * katoliciraae ««ót akár 
a fBöiacueaai h'slyotiasitee.
A hal adó társ&áalai ar5| képviselő ytlgéTaágfr 1 állít* 

ja pérhásaaba a proletérlátást. iáival a prolutáriátua 
»a® tehat eleget ogy«serre a «aját balsé, vil&gátelaki- 
tf igényelnek 6« a katolikus egyház »«»vénák* le kell 
gyárai« ■•agábar. *s utóbbit* üa iegyásheti-e ágy, hogy 
közben ¡¡&«g»arod katolikusak? dyőshei-e anélkül, hogy 
s polgársághoz hasonlóén &«&terestee a aaga kereostény** 
»égét, a herai-dik keiee&téayeégetf 
A 31-32,asálban /194í> 4aliae-aagtte«t*ie/ közölték Stae- 

rmele a.í-Mialer-tol a« agónia dél Criotiaaeeleo e* cikk 
fordítását• is eredeti a ízarai« ¿aprít c* ioly¿iratban 
Jelent mag, X* a lap olyan előéleti ér politikai peei- 
ciét kívánt kialakítani, ©»oly »¿á»oi «« egyuócs»! aaem- 
ben állá liberális, kerecstény 1» MUTXlet* »«»«ékkel, 
Mcamier cikke bizonyltja, hogy a kére«aténydemokrata



pártok előtt állá feladatok hasonlóak « különb ző euró
pai állomokban.
A keresr ténydefrokröták politikájának el kell határol

n i«  magát a vallástál. Meunlar kifejti, hogy amikor a 
karoszténydemekrata pártok létrejöttek, hegy felszaba
dítsák a kor« sétány világét, art kockáztatták, hogy va
lamiféle utolsó menedéknek tekintik ókét* M ... Che ti 
Crlstiareeiroo venga » confondersi ccn la tiasidzzza sccie- 
le, con lo aplrltc d'equilibric e con la forda paura 
dél popolo, ecco quello che női non potreroc Kai perroet- 
tere che e'aecreáiti fra női ..." /6/
ügy véli, hogy válságban ven a keseestén?eég - ig»z, 

hegy csak a „ocl árságé, hiszen az uj társadélrol rétegek 
meg fogják teremteni « maguk keresztény«égét•
Az egyház ás a kere ztényaég jövőjéről nyilat oeett 

Sartre is a Polliecniconak adott nyilatkozatában. Kifej
ti, hogy a vallásosság örök ezbori tulajdon ág| úgy - nin 
Bt ember, tara«deImi körülményeitől függetlenül, érint
kezésbe akar lépni Istennel* e kapcsolatielvétel formá
ja Ködösül p történelero órán. Egyetért Marxszal abban, 
hogy a vallás alibi, menekülési áss ne* egy bizonyos tár
sadalmi - történelmi környezetből, hanem általában az 
emberi létből. Annyi ember-Icten kapcsolat létezik, a- 
hány embert az ateizmus is az Istennel való kapcsolat 
egy főmé ja.
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A humanista eteizmun mellett áll ki, amely azt jelinti, 
hogy yindenütt felszámolják r vallás marad-vány ült. *Eee© 
e 1» perpasslcme che l’uoac e un ereator© o eh© e abbén- 
dorato, col©, *il nendo. l'c. telem© non e colnál un alleg
ro ottlslrrro, mr, nel »00 seae© pia prefondo, un© dispe- 
razlene.” /7/
A& els3 ezáo vezércikke /Une nuova cultura/ más vonst- 

kcEÍBokban ia vitát váltott ki. A lt.számban /1945.decem
ber 1,/ © L*altro péricolé c. cikkbe© fellő« Beibe ahhoz 
kívánt hozzászólni, hogy mi a kialakít?mdó uj kultúra föl
adata.. léceretesek Vitte ríni ezrei kapcsolat©» nézeteit 
"Petrám© mai overe une cuiturs che ©appia proteggere l*ucm© 
dalié aofferenze invece di limitáréi a ceneolerlc? Una 
c ilturs eh© le impediacr, eh© 1© »con&iuri, che aiuti © 
©Imiimre 1© sfkíxttsmento © 1« schievitu, e a vincere 11 
bl'ogno, queote e la cul ura Itallena in col occorro che 
el traiifonri tutié le vecchie cul tűm." /* /
Balb© úgy váll, hogy a világháborúkat, kiválté véleég 

ok© abban áll, hegy az ipar, a pénzügyek etb. velaeint 
a pelitike, a jog, p fileséfi© fejlődési ©gyereúlya meg- 
bomlott, mivel <-*í •jt'-'h-dek túl lassúak volt. k. Az uj kul
it*» feladata szerint« helyreállítani est ss egyenruiyt, 
biztosítva Így a hamenlku& továbbfejlődést. Fclhivja e 
Ügyelmet erre e veszélyre 1«, amely e technikai civilizá
ció őe az egyén küzbtt áll fenn - e teclnikf* uniformizálja.
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elpusztítja nz ember belső, lelki r zféráját. L veszély #1- 
’itt' ¿re. Balbo z*.rint uoek a cselekvő ember képes*
•:.rre h ciKkre reagált az II pe*lcolo c> «enspre le c ttasc 

c. iráe /li, acáa, 194f . január 2< Antcni© Giclitti 
uíSy véli, hogy a politikai roekci ár. a technikai ctvili- 
sáolá egyrs nagyobb térhódítása nem kát különüli veszély* 

tárjak, a természet feletti uralom megszerzésének min
den egyes lépéoe az ember a;;yobb fokú szobi-, deákét bizto
sítja* A technikai fe jlődés által némileg; »¡raboddá vált 
emb-.aek közösséget akarnak lét’éhezni, kapcsol* * ba akar- 
rak lépni más, már nagyobb mértékben szabaddá vált emberek
kel* íía ilyenkor ez utcbfciek a nagyobb esabadsáf-ct, a szé- 
leeebbkörÖ társadalmi kapcsolatokat maguknak ekarjék n■ el
tartani pusztán ‘Ínségből, akkor a technika már nem erre 
esőit.ál, hogy a dolgok telett az ember uralkodjék, hanem 
épp el len koz*; lég, a technika az ember szolgaságba kánysze- 
r itéftének eszköze lese*
Kultúrtörténeti jelentőségű is immár, hogy e Politeeni- 

co lb. «sóséban /1946. január 12./ megjelent J* • a tre 
Jna nucva cultura cos© "cultur© einteticaM c* cikke* öartre 
I tempi modern! c. lapjának elr-5 számában elemzi e c© ;em 
Kultúra válságát, az irl állásfoglalását s polgári társa
dalommal zömben ép olyan kivezető utat vázol fel, amely 
az egslsztenciallsouaon alapszik* í1, a Politecnicchnn 
artre, addig rranciecrezágban Vittorini Une nuove culture
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c. cikket publikálták.
Fartre úgy véli, hogy a polgári társadalom 0« analitikus 

szellem alapján rendezkedett be. Ennek lényege ez, hogy 
* ®iv*l a* egész azonos alkotórészeivel - kizárólag et 
egyénre összpontosítja fÍgyélnét, amely manapság azt a 
célt szolgálja, hogy a kiválta *gos c ztélyok izolálják az 
ciánokét, meggátolva Így a forradalmi tudat kialakulását.
Áx analitikus felfogással izemben Ssrtrs © valóság azin- 

tetizálá ára törekszik. Knnek alapja ez, hogy minden egész 
eltér alkotórészeitől. Ami azonos mindem emberben* az csak 
külsődleges /halál, születés etb./. »artre elvének végső 
célja az ember teljes /biológiai, gazd sági, politikai atb./ 
felszabadítása. Fa a szintetikus látásmód azonban ve zély©~ 
ktt is rejt tagába — ne® szabad az egyént a közösségi tu
dattal helyettesíteni. Ho ugyanis ezt tesszük, «lég lenne 
valamely társadalmi osztályt felszabadítani, s ezáltal min
őén odatartozó egyén szabóddá válna, ez azonban nem »zük- 
©é* szerű .
Az egyik felfogás szerint ez egyén, ez e*yéni szabadság 

mindenek felett való - ez azonban nz egyének izolálásához* 
a szolidaritás zegsecutiaüléeéhez vezet. A másik* a szinte
tikus felfogás viszont nem lát ásást* c sak csoportokat, szem 
elől téveszti az egyént.
A kettő közötti helyes megoldásra kell rálelnl. ** *S*én 

számára, bér körülményei íeltételezik őt, nem szükségszerei/



hogy hagyja «egét determinálni. Létezik tehát egy előre 
nerc látható faktor, a szabadsági & személyleég nem más,
©int saját szabadsága.

A munkásnak munkásként kall élnie - méghatárossá őt 
osztálya, fizetése, gondolatai. 6 az, aki viszont szaba
don választhat abban, hogy értelmet ad—e & proletariátus 
jövőjének vagy belenyugszik helyzetébe. £ választásban 
fdelőö ő. Be® szabad annyiban, hogy választásra kénysze
rül, de szabad ti agában a választás tényében.
A Gartre által elképzelt etaber tehát! elkötelezett és 

szabad. Kzt & szabad embert cell felszabadítani, kiszé
lesítve választási lehetőségeinek körét. f
Szintén üt uj kultúra körül támadt vitákhoz szól hozzá 

Franca fortini, aki a Culturn come scelta neces&arla e. S
cikkében /17.*zá® 1946.január 19./ í:artre Írására is rea
gál. Ueg? vcli, hogy teljesen értelmetlen dolog a kulturá- j\ 
tf'l vitázni, oi{ e vitafeleknek nincs közös kulturafogal- 
O’Uk. fíaámárs a kultúra a civilizáció szinonimája, civili
záción pedig a következőket értii • ... l’insleae dei módi 
»•i quall In un tempó e in un luogc, gli uomini produco- 
oo” /9/. A kultúra hatulma pedig nem más, aint ho* y azon \ 
eszközök, amelyek az embert valóben emberré és ne® rsb— 
szolgává vagy zsarnokká teszik, az ember kezébe kcrölje-
r-f-k, hogy ez ember megl-«merje önmagát és ezen eszközöket
la. |

39.
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A Politécnico ner. pusztán aktuális, az egész orará ©t 
rintő ©liti'tei, tárnrdnlmi, v * zderiógi kérdésekről tá

jékoztatott* igen nagy ti-rét szentel r,z ideológiai fel- 
világ© itáenc k, z egymáeeal ellentétben állő álláspen— 
tok lomért üt ének, f ilőzcfu; ok, filozófiai iskolák tévé- 
nvaé*. ével ismertet • .eg« .. cikkekre jellemző, hogy soha 

kén^Bzeritik ez elváréra a menőjük által helyeenek 
tortott véleményt, aoha nem ha nak ideológiai-politikai 
agitáeióként• Az Iránok nyelvezete világot, könnyen ért- 
hető, agarakkor nyoma sino» bennük a kioktató, leeretz- 
r do hangnak* á Pc itecbico rend® eres olvasója idővel 
könnyen el tudott igazodni, nemcsak a legkiilönfólóbb 
filozófiai, gazdaságpolitikai szövegeken, de némi ,,̂ «kor
latra trheteit zert e fizika, p bioié*ie, az észtét!**, 
«tb. terén is*
A (rá odik-harcaüik számban /1945.október b-13./ jeient 

e®° inteni - he cora e il eterialisac rtoriec c* 
cikke• A ’zerző ms ±© helytálló, marxista felfogásban ál
lítja -zercbe a mechanikus gondolkodásmódot e dialekliká- 
vsi* J**«utstja, hogy mennyiben volt igaza Hegelnek, a hogy 
mit ne® fog* dótt el előle e marxisán» - ennek kapcsán
röviden kitér Megöl idealizan ár*« gajo rátér az Anti* 
öühringre, amelyben :jigola kifojti r dialektikus ős a
törtónelri öterialixouí történelmi alapjait, kikutatja
• gazdaság döntő szerepét a társadalom fejlődé lében. Bi-



rálje a poli .ári filozófiát azon nézeteit , «melyek szerint 
nincs reciprck viszony a táraedaloor! gazdasági »lapja é© & 
felépítmény között. Slitéli azon nézeteket, »¡relyek a 
aerxizmuiban a olgári filozófiák szabadságénak korláto
zását látják. Kzzel szemben Cantcni kifejti, hogy mit je
lent a marxizmus felfogása szerint a szabadsági "II materia
lismo atcrico non e quindi un» négatrice deli© liberte 
tunen«, ma l’eepressicne teorética in cui prendíame eon- 
eapevolezza delito forze che lien i taño tele liberte. Le 
natura non el vince se non ebbeáendole, e délia neture 
dell’uooo fa perte la aua ettività economice, di cui 
egli deve comprendere le leg i, per poteraene liberanente 
valere. Il raterialiamc etorioo conclude e^el corne un rin- 
novatc umanealmo." /IC/

G.P. aláírással a ¿4. szómban Jelent reg a L ’idéalisme 
o. cikk. A fztrxó bemutatja az ideall.zmuíí kialakulását, 
történeti .ej lódé ©ét, megismertet a ( é.gjelentósebb idea
lista filozófusokkal* Inerteti az idealizmus ismeretel
méleti forrásait, az cbjtkt.lv és a szubjektív Ideallzœurt 
- a legkimeri óbben Hegel gondoletrendszerével fc lalko- 
zik. Végül rátér ar idealízame táreadelwi forrásaira is.

Szintén ideológiai-eszmei kérdéssel foglalkozik a 39.
szám, amelyben Lukács György La criai üolla filosofía 
borgheí e e le filoaofle delit; criai c. Írásának fordítása 
Jelont reg. A cikkhez irt bevezetőben a Politécnico rövi—
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den bemutatja Lukács György éraeklódéei körét, felsorolja 
néhány legjelentősebb müvéti közli, hogy a magy&r filozó
fus «a éez timmfosztáea c. könyvén ¿clgotlk*
JUikáee cikke elején leszögel, hogy az imperializmus fi

lozófiáját csak a kapitalista tái\áGdaloai általános tör
vény szerűségeinek alapján lehet megártom 6b elamazni, 
hiszen o gazdasági alep a filozófián 1« érezteti hatását.

A kapitalista társadalom ideológiájára jellemző a bál
ványok kreálása - & manufaktúrák termékeinek elóálli tájá
ra easbörek közötti gazdasági ás társadalmi kapcsolatokra 
volt szükség, ám a kapitalizmus elfedi ezt a tényt, hogy 
az áruban tmotírek közötti kapcsolat realizálódik, Így az 
emberi kapcsolatok ia tárgy i&eulr&ir, íetioizálődsak. Ter
mészetesen ez, ac;i « teimoléstől távolabb esik, még inkább 
ki var. téve a fetisislódásnak.
A filéző liával foglalkozó erteltaiaág nagy rész« annyira 

távol von & termelő tevékenységtől, hogy szinte telje.?en 
lehetetlen ideológiailag lelepleznie ezt a fetinlzmupt•
A polgári filozófia legfeljebb 184£-ig te;rtő szakasza 

az úgynevezett klaaezikus polgári filozófia kora. Kz a 
korszak teremti &eg a pol ári filozófiát /azaz a pelfár
rág haladó törekvéseinek kifejezését az Akkor nár dekadens 
feudális tár «dalossal 6s> kultúrával szemben/* A filozó
fiának ebben « kőiben elkerült ösztönzően hatni a társada
lom konkr't problémáit orvosolni akaró törekvésekre.
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Az lö3o-ua ti s 1848-as fcrreda lerak jelzik, hogy e pcl- 
társát-, már nem a tártad» Imi halt dáa Testére. A flloiéfla 
® :} or uj fózluba láp, szinte az ImperisliEsjusi jelentkezé
sével egyidőben* Ikkorra befejeződik c polgárság harca r 
feudális reradványok ellen, e megindul a proletárellenes- 
ég*
£j -cr filozófiája lements a végső kérdések megválás*olá- 

'óról, I^meretelcéletlleg ez ez agnoizticizoua kor» $ ctak 
bz e g y * *  tudományágakban elárt és felhalmozott ismeretek 
fontosak, mert ezek szüksége ek a napi élethez.
A filozófia lemond társadalmi feladatáról, hogy a polgár** 

eág négy történelmi érdekeinek kifejezést edjen. A filozó
fusokat az állam fizeti. A kapitalista munkáméposztóénak 
megfeleljen ezen - viszonyleges függetlenséggel rendelke
ző - ót talmi eág válik ez uj filozófia támadalmi hordozó
jává, s a filozófia tartalmát jórészt e réteg problémái 
határozzák meg, e filozófia egyre inkább az értelmiség 
magánügyévé válik.

Mi az ilyen tipueü filozófia jelentősége? A pol> ári fi
lozófusok immár saját problémáikból inoulnck ki, saját 
különleges helyzetükkel foglalkorneki a filozófia már nerr 
alVrláncs,rwg^,.jelentőségű kérdéseket tagiul, ^Ivcnetkcz- 
tat a gazdasági kérdérektól, e társadalomtól, a közélet
től, a polgári filozófusok csak e eeját helyzetükkel rzeni
ben lépnek fel kritikusan, e ez megfelel be imperializmus



44

polgárságának.
Miután megjelentek Uratneci börtönből irt levelei, adta 

ki v olltecnicc "'ichele <ago L*ltalia nacecota di ürt/tcaci
c. cikkét /37.czám, 1947 október/. A sserseő mindenekelőtt 
árt ékeli Uratr.ec! müveinek as egész eláss kulture fszénár* 
felbecr Ehetetlen jelentőségét| n ... nelle lettűre ci 
queeto libre ci nucvie^e cos.e n* 11 • ©a plcra z lena d*u n& 
finiera dove 1 fiion! di molti ¡Dineral! si Intersecan« 

oí endito, e »entre ne a'bbiasiü ?i coparte uno, g '.N 
m  t ltr< í ffiero aui nestri paira!, u-ste perche Grecoci 
aprr re- cerne uno di quegli ucr.ini comple o! piu orepria- 
mente italian! ... Vil/.

A vrarruci n i4o l m egfogl»lroasott " I ta lia  na)icosta**je->

l&neég, ®“ ©ij tlaozoraságban xa ia rürgető problémaként/ 
jel. ntkeeik, úgy körvonalazható, hogy mig a felasinen é 
gasdrsági jőlát jelentkezik, addig e lát^zálogos jólét 
KtSgtitt rejtve moréd ez azt megteremtő nép nyomora, ki
szolgáltatottságai " ... eaiate un* Itfilie aconoociutw, 
ehe non eí vede, snclte diversa cn quella epperente e / 
viaibilt ... |l disteeec tro cío che si rede e ció che 
non i vede e da női piu preferido che noli© cosidotte 
naeioni civill»'- irta Uram ci. /12/

Urasa ci maga is ebből a rejtőzködő Clrasoraság-bdl azár- 
s-a«ctt, 3 aiutén sikerült belőle litörnie, kulturális 
mokfi»lffi»t indított :eg. Amikor börtönbe került, nz olasz
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értelmiség nem vett tudomást Gramaci addigi eredményeiről, 
nem folytatta az általa kezdett harcot. Gramaci meglátásait 
ez rkkori értelmiség több okból nem aknázhatta ki, nem fej* 
leszthette tovább. Megemlíthető itt, hogy Gramaci, aki az 
ujtipuaú értelmiség megtestesítője volt, túl korán érke
zett az ország társedalmi valóságához képest, az olasz ér
telmiség más országokban kidolgozott elvek szerint csele
kedett, e lassan teljesen elszakadt a kor társadalmi való
ságától. Írre csak később, saját tapasztalatai utján jött 
rá, s ismét ceak nem az olasz, hanem a nemzetközi munkás- 
mozgalom eredményeire támaszkodva prób ált megoldást talál
ni. Még 1946-ban is sok olyan értelmiségi volt, aki előtt 
ismeretlenek voltak Olaszország legégetőbb problémái vagy
aki megelégedett az újságok által közölt summás informá
ciókkal.
Teljesen eltérő volt Gramaci tevékenysége, aki törekedett 

arra, hogy minél pontosabb ismereteket szerezzen az őt kö
rülvevő társadalomról, alapjáig elemezve azt. Az értelmiség
re minden eddiginél fontosabb vezető szerepet ruházott« 
felzárkóztatni az olasz kultúrát és visszahelyezni a törté
nelmi folyamatba, ez életet szolgáló tényezőt *>8~
lŐle, a kulturális szférából kiindulva lerombolni a társa
dalmi osztályok közötti korlátokat.
A kulturális áramlatok az emberi táiaaáalcm minden tör

ténelmi korszakában maradandó nyomot hagytak, ez élet, a
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kollektív tudat részévé váltak* Ezért Játszik az értelmi
ség olyan alapvető szerepet a történelemforoáláoban* A 
rejtőzködő és a látható Olaszország, közötti kapcsolatot 
az az értelmiség teremtheti meg, amely tudatában van te
vékenysége társadalmi jellegének ée az ezzel járd felelőm
aégnek«
Gram, ci iráeai nemcsak tartalmi, hanem stílusbeli új

donságot la hordoznék! könnyedség, hétköznapi nyelvhasz
nálat, az árnyalatokra veid érzékenység  jellemzi prózá
ját •

A Politécnico hirt ed arrdl, az egész francia sajtét 
fcglalkoztatd vltárdl, amelyet az váltott ki, hogy az 
egzicztencielieta filozófusok a politikai cselekvés esz
közének is tekintik az egzisztencializmust* Ennek kapcsán 
megjelenik Lartre, Beauvoir és Pellegrini néhány Írása* 
kom© Cantoni az egziaztencializmue irodalmi betületsvel 
foglalkozik Dostcjevsklj come eslstenzlalista c* cikké
ben /35* szám 1947 január-március /• Miután ismerteti 
több, Dosztojevszkijjel foglakozd elemzés lényegét, meg
állapítja, hogy bármelyiket is fogadjuk el helyesnek, 
semmiképpen ne® lehet egyértelműen negatívnak Ítélni az 
egzisztencializmust, hiszen a problémáé kérdések egészen 
uj tematikájával jelentkezik, a ezek olyan valós problé
mák, amelyekkel korunkban ie szembe kell néznünk*

A Politécnico áltel Sartre-ral készített interjúban
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többek között est a kérdést intézik e francia Íróhoz, 
hogy «álként vélekedik arról, hogy a francia kommunisták 
támadják ez egziőztencielizmust annak ellenére, hogy ez 
hangsúlyossá 8 kommunistákkal való seispatlsáláaát*
Sert re kifejti, hogy a kommunisták egsit stoncialistGUs- 
elleneeeége abból ered, hogy az egzisztencialinták el
utasítják n merxizoust. Ennek ellenére nemcsak' hogy 
lehetségesnek, hanem szükségesnek is tartja a kommunis
tákkal való együttműködést, hiszen meg van győződve ar
ról, hogy a kommunista pártok jelentik a kor egyetlen 
valóban forradalmi erejét.

Mint már arról volt szó, a Politecnioo szándékai első
sorban nevelő, informáló, ismeretterjesztő, létókör-tá- 
gitó jellegűek voltak. Nem v letlen tehát, hogy számos 
cikk, levél jelent meg a fasizmus kérdéskörével kapcso
lat ben.
1945.december 15 -én a 12. számban Vittorini személye

sen válaszol azoknak e leveleire, akik egyetértenek u- 
gy&n a Politeonicc szándékaival, támogatják az uj kultu
rális fejlőaés megináitását, ám nem értenek egyet a lap 
szerintük túlzott politizáló hangvételével. Ennek oka 
többnyire az, hogy a hibás politikai vezetésnek róják fel 
a fasizmust, a háborút, Claazorezág pusztulását. Vittorini 
hevesen érlelve fejti ki, hogy a fasizmus uralomra jutá
sát egyrészt éppen az ilyen politikai közömbösség, más
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rését ex erőszakos politika tette lehetővé. *11 feeciemo 
etető, In tutti i euol venti anni, nea vita pclitlca*

©a merte pclitice. Perché ere, se il fascissc e finito* 
vorresroo restere politicamente raorti?* /13/ Az, hogy az 
emberek azonosulnak a golitecniccvsl a kulturális fejlő
dés megvaló itáséért, önmagában ne® elég, hiszen azt esek 
velamiféle politikai cselekvés válásithatja meg. Hogy ké
pesek-« a oolitikai partok az ilyen Jellegű tevékenységre* 
ezt csak a párt tagjaként lehet megítélni. 8 ha belül
ről i® úgy itáLi valaki, hogy a párt ne© elég érett még 
e denokretlku* politikai cselekvő re, akkor az a feladata* 
hogy igyekezzék hozzájárulni színvonalának emeléséhez* 
hiszen a párt szóké, akik harcolnak benne.

A faecistl 1 gioveni /l%zzá» 1945. Január 15./ c. oikk- 
ben szintén lttoriul kép azét. Az előzőhöz hasonlóén itt 
le olvasói levelekre válaszol. Ugyanié nagyon eok levelet 
iratak neki olyan fiatalemberek, akik es égy énük, bűnös
nek érzik «agukét fasiszta múltjuk miatt* "... pensano

\dl non poter piu eseere veraoent© ucninl dopo essere ete
ti un» volta ncn-uo»ini.M /14/ Hogy »eggyőződjenek ár
tatlannál; ükről, Vlttorini bebizonyítja nekik, hogy való
jában milyen szerepet in Játszottak ők a fasizmusban* 
mivel nem látták a fasizmus lényegét, annak pusztán eoz- 
közei veitek, áldozatul entek a látszatnak, de semmikép
pen ne® nevezhetők fasisztáknak. Vlttorini kifejti azon
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álláspontját, arely aserint a feeismua kétcrcú jelenság, 
•gyré»*t ”frsciem© coose sostantivo" 4b "frscioRO come

. As előbbi nem náa, mint a fsalwnus politikni- 
gasdasági alapja, lányege, amely a»árt láp fel reakciósán, 
hosjf 4a konzerválja hatalmát. Tehát a gasdaaá^i
diktatúrát kitárj seti a politikai életre is. Kivel a ka
pitálisamé kifejládáaáhet la asükságes a politikai eee-
fce<Jníe# politikai ssfárát csak hatalma cegpsilérditása 
után vonta diktatúrája alá.
* leválirá ifjak védelmére mondja Vittcrini, hogy elÓttük 
valóban nem lehetett nyilvánvaló e faaiwcus eme lényege,

5k 4pper toltak *eggyS*5dve, hogy amit teaanek
B* <ntlfn#1**ttB, h0*y «gy társadalmilag forradalmi prog- 
rem oegvalóritéaáárt harcolnak. íáivel c faeissta prepogazt- 
ds ft*t hitette el velük, hogy a fasisstának lenni forra
dalmi cselekedet, Vittomini valóban antifaaisétának neve- 
*l ö flRtftlok réssvételát a fasiscmaban.

oizmuf n témája a ?4.»sám /1946. márciu» 9./ Encik
lopédia rovat.ének is. Világot gondola monot, kbsérthetó
tÍ1UíÍ* ro° ls helytj5H é  ideclé(;,iai meghatárosésok jellen- 

«ik est a cikket.

A yserső leszámol a távé© faeismua-meghatárosásokkal. 
A®*tatja egyráest annak as álláspontnak a helyteleneé- 

* *• amely szerint O feeismus bUonjoa nn— ^  ^
rftkkel /a máí,okkpl * *«»beni k ö t e l e s e k ,  02 élet mint



harc ée kötelesség, e közöa érdek az egyéni érdek fölött 
áll, az állass az osztályok fölött áll /megragadható, az
az a fasizmus lényege nőm azokban az elméi; tekben kere
sendő, atrelyekkel a fasizmust igazolni akarták* másrészt 
bebizonyítja, hogy a fasizmus nem szcnos a proletárdikta
túrával ellenkező előjellel, amennyiben mindkettő a pol- 
ári demokrácia ellen tőr* Hiszen jobboldali diktatúrák 
léteztek már előbb is /cárizmus, fahérterror/, mégsem

1
nevezhetők fasizmusnak* \

Itt tér rá a szerző a fatiizmus osztály tartalmának elem
zésére* Cáfolja, hogy a fasizmus a középrétegek harca a 
prcletériátus és a finánctőke ellen. Megvizsgálja, hogy 
milyen történelmi fejlődés aorán alakult ki a fasizmus, 
amely a finánctőke fegyvere, egy olysn eszköz, amely fel
használja a középrétegeket, a lumpenproletárokat a szer
vezett munkásosztállyal szemben, de kizárólag e finánc
tőke érdekében cselekszik*
fagyon lényeges kérdésként kezeli a középrétegek éa a 

prcletáriátup kapcsolatát a szocialista forradalom »ike
ré szempontjából* Utal Marxra, oki megvizsgálta s közép
rétegek kialakúiéeánok menetét, aktuális társadalmi és 
ideológiai helyzetét, valamint az előttük álló alterna
tívát* Ezzel kapcsolatban hívja fel a figyelmet arra, 
hogy> meghatározó tényező az ország munkásmozgalma azámá- 
ra, hogy sikerül-e maga ciallé állítani az ideológiailag



ingadozó középrétegeket •

mtérhető nyelvezet, hétköznapi henonletok, képszerű 
aegjelenités jellemzi a hétköznapi élettől távolabb ál
lő fizikai, biclőgisi, ?;tb* témájú cikkeket*
Jean Hostandt L*influenza biologica dél gruppc sull*in- 

dividuo /3 az* 194‘> «oktőber 13*/ c* cikke egy igen érdé- 
kee, sáskákkal folytatott kísérletet ir le, amelynek to
rán azt vizsgálták, hogy miként viselkedik a rovar, ha 
elszigetelten, e ha tömegben fejlődik* A kísérletet azért 
végezték el, mert as emberi társadalomban az egyén vi; el- 
kedée* eltérő, he magányosan vagy máé emberek közösségében 
él, s feltételezték, hogy ez igy van az állatok világában 
la*

úiulic Pretl: Le erisi della ecienza elmmel irt cikket 
/ 4-5.rzáo 1945. október 2o-?7./, amelyben azon túl, hogy 
rövid áttekintést ad a fizikn f®jlődéaéről, megismertet 
« legjelentősebb tudások - igy pl* Galilei, Sejten, Lap
lace, Einstein, Iddington, Boyle, Labriola - nevéhez fű
ződő elméletekkel, felfedezésekkel Is, Elmagyaráz bizo
nyos alapvető fogalmakat és elveket, min*; tér, idő, a tér 
di*ezi<5if anyag, elem, vegyület, atom, elektron, kvuntum,
8 r‘sKl ezásrcí-t törvényezerüeége* Hasonlóan tudományos is- 
sere4terjesztést szolgál Bertrand fiueeel cikke, a E|irito
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• matéria nella acienza «ódám* /36. záa 1947 november/. 
Kifejti, hogy miért éa hogyan módosult az snyag és a tömeg 
ead hétköznapi jelentése, ait értünk energián, ¡sajti kitér 
a quantum-tclaéleti kutatások troáwénycinek egyes főbb kér
déseire.

A kulturális látókör tágító ¡ára hasonlóan nagy gondot 
•'ordított & ¿‘olitecnico. Mintáén számban volt kulturális 
melléklet, amely elbeszéléseket, verseket, könyv-, szín
ház-, filmkritikákat tartalmazott, ezen klvfil bemutattak 
fotókat, reprodukciókét, J'eetményeket • ¡Pzámo^ cikk táj gye 
vfelwr.ely művészeti ág volt, igy o flltsatlvéezottel foglal
kozott- pl, tíz II cinemotografc dell*avveniro vagy Cári© 
Lizán.1 1*1 teli« deve a vers 11 au© cinem» c. cikke, a 
színházzal az II teatre daamatleo in Itália, az építé
szettel Ginaeppe Ireviaanl Írása a Bnuheusról. Carlo Bo 
a spanyol népkölié esttel foglalkozik s La peesie popo- 
lere noll*ultima liricr, epagncl£ c. cikkben.
Franco I’ortinitől a 6-9. számban látott napvilágot 

/194b.november 17 - 94a/ a La pcecia e liherta c. cikk. 
elmagyarázz, hogy a költ« attól költő, hogy & dolgok, 
emberek, események között olyan kapcsolatok meglátására 
képes, amelyre más nem alkalmas, A költő is a többi em
ber által használt nyelven alkot, ám verseiben o szavak 
konkrét, hétköznapi Jelentésükön túl talemi többletet
kapnak. A költő é* e többi nyelve közötti oltáré®

' \
V

■i !
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a*ért áll fenn, mert fi költő letár s sin ,enki áltel Is- 
r.ert *&*él, hogy uj utakot fedezzen fel eohn nem látott 
vegy faár elfelejtett szépnek ée igazságok felé, A vera 
8 költ5 ffunk«Js, amelynek révén a költő kifejezi önmagát, 
® <MM9l3?n*k sgiteágável e többi tmber te megígérheti e 
költő által már felfedezett ez épségeket éB igpzeágoket.
Megérteni egy verhet ugyanolyan nehéz, mint megírni 

BBt* B aE embereknek msnnpoág egyéb dolguk is van a vere- 
°lv *áBnál' “*«••« mondhatunk le a költészet megértésé* 
r<51* ®ert aE hstáeos fegyver az emberi élet eiérécéőrt 
vívott harcban, önnek ugyanis egyik feltétele az emberek 
udstának átalakítása, r a költészet tudatformáié ereje 
«¿tathatatlan, lortini kiemeli a forradalmi erejű költők 
Zf-.r epét, rikik azáltal váfaak ilyenné, hogy ujre és újra 

felfedezik a ezabedoág, es emberi lét nyújtotta boldog- 
****** «*>«»*kkor elítéli azokat, akik számára a költé
sét nem más intellektuális semmittevésnél vagy egyfajta 
>arárnapi kedvtelésnél.

í«mutat arra, heg, a költáoaet mikínt tükröt! at o » -  
'-■nlyck történetit. ClaatorEíá.ban pl. tokái*; a elsább 
társadalmi orttályok kivált áea volt a Kitártét. ami
bl*“ 3'°* BPi**tokr8tikua nyelvezetet konaervált. At Írott 
'a a bmacílt nyelvváltozatok nagyfokú eltáráaa in blto- 
nyitja, he®, mekkora eltáráa van Claatoretá, táraadalmi 
' u kulturális berendezkec“.'e között.
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crtini lí’Aimunzio korira tszi »zt a jelenséget, ami- 
kOT fordalöt állt be az öles« költéaset nyelvezetében. 
Ekkor a költők logikailag látssőlag értelmetlen vereeket 
beadtak el Írni azon foliemerée alapján, hogy e költészet 
olyan képzetek üeozességc, emelyeket atavak bizonyon tá
léikor Ica iüóa elő.
A* 4®P#rlalianu* korának költői aráméra nincsenek ál

talánosan elfő dott szempontok, amelyek alapján reg tud- 
‘ k it®lni «0 »lkot ¿sokat, c kulturális élet esemé

nyeit. A apitalirmua ellentmondásai - gyakran anélkül,
° °  +udnáaak r<'la - e költőket hagyják érintetlenül. 
A/emegyoser látszólagos nyugalmit teremtenek maguk körül, 
mely bér; kisardlag raját problémáikkal és érzéseikkel fór- 
lelkesnek. így válik as irodaion öncélúvá «sárt érthe 
tétlen sok - akár polgári, aká; forradalmi - költő verse.
A költő müvét befolyásolja a« olvaeőköaönaág. Ha & köl

tő valőban a társadalmi váltósáé i ényével lép fel, akkor 
azokhoz fordul, akik ezintón as emberibb Jövő megteremté- 
-én fársdosnak. Sok mouern költ' laze szőkapcaolatckből 
állő verse ebbe as irányba mutat /Biok , Lcrea, ílmrú/.
Természeteden nem Uhet elvárni, hogy minaenki minuen 

verset megártsen. Be törekedni kell orra, hogy a költá-
E "iöáear.api élet részévé váljék, mert a költéssét- 

nek íelesttbnditő, embe> formaié e rje ven.
Á ^^roben /19-v .í aju 1./ jelent eg La poeaia non
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\e eacra címmel az ez interjú, aaelyet Fortini k& Kitett
lm ■ * iur»rá í állámi Ti i'ii a -ro.itI sál >É**» 

sedalmi hatása aellett; hisz ebban, hogy sz emberek «nyí*- 
tvi egyenlőségének kiviváen nem lehetetlen, A szabad élet 
elérésével ételekül s költészet szerepe, mert mié most » 
költik ne© tudják cc-gval«* itani elképzeléseiket, müveik 
nem keltenek a« emberekben visszhangot, eddi;. a ssabrd- 
aág kivivásával 3 elszab« dúl ez emberek költői képeBoége,
8 nem lesz költő többé ott, ahol mindenki költő,
A festéket mibenlétét, a festmény megezülftérét ragya- 

rázza, a feetmén ek értelmező, éhez nyújt segítséget Öicnn
cikke, a :;he aoea e un quwdrc? /2£.rzátn 1946,fe-ruár 23,/ 
hi zen a festészetet még ez irodaloméi is kevrrebben ér
tik.

ögyszerü szava kel, éppen ezért közérthetően magyarázza 
el, hogyan születik egy festmény - e festő színeket, vo
nalakat fást a vászonra, de ügy, ahogy 6 látja/nem objek- 
*ib módon.
Tisztázza, hogy mit jelent a "művészet e. természet után- 

záőe’1 - elv, s hogy ez miért nem fogadható ,el. Természete- 
©en minden festő a természet utánzó^ára törekszik, da un
nak reprodukálásához csak közelíteni lehet. Bizonyos 
színek, vonalak , az it;ezit ábrázolják, a hiányzó részlete
ket a szem kipé telje. A művész az illető dolog, táj, sze
mély leginkább jellemző részleteit adja vissza, a hogy
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mit tart « tfiváss a la^:U^^bb.n,k# a* ft «üván* •»<.
.H3 igJt51 függ.
( U r t  vor a«. hogy • M »  4»*P*P * » * •  BO ^

*.«rála«.Uíl»» sarad ? «írt. »art ahog? M a * * »  a *«
M u r i  * T * U * I  0 U * U M * 4 * '*  * • * * » » • * • •**>» *a-
• t e u t .  «rtttut a t*» ««<*♦. a tartalmi, a tfirtMt
alkotói vot.Ia K, Minők, kitárják»«' kapa.olatává yín,
altkor gcoattrifti fóraik *—  8*k
f«-*-dn;< re» J.l«t — U ,  P-atia m « l  drtókalt k . U

felfedni,
i Vnr)Ott h»Xt«t A őSUJT^aXiMBIE** Aa JSaciklőpááia « w  bAn tapo

* io*¿1 le»/• A ssaeraáH l  ,*<510 oilrk /2l.***» l ^ * féfcrilüi A
. j.a <■ »A £*e ij»u sokról» ki^lakulá«»- R.X. - rövid áttekintést ad »* w

- a-, -Törtebb ttgiáalaágeikrí/l# X&éd«vtkról, Jallena5ikr51t legi»®orteu w
„ Flarcsi» hOgr ßibftü «11t,Htár »agár« e »»ürreftU«»31** Ele.a .

í o „ 1ÓMO&* iHnaódr;«kle nji volt ©a «Jdonráge# a ießy *
?í.«,ár»vo3 alapját - a*> áioaban kifejti © nzürremlUmr XtxdcaéĴ o

-t s bú(,v «ikápp mttik 
naher lényege Ju* (-»r eb Rutometiawur.8ült n«e 3 vált öncélúvá •« -

ffllk<<nt volt viMMWtUkrtrfJe a
Hantit nrrn is» ‘. , flV , öaürree.Ufeouit - a e i ü r m -  kor táranöalni mláná^ának . -J

. r r{liédt l*U6™a& * k clt Ufc e™ “ Hanuaben meg kell l*tr* J 1 ., cíit«tt áriákéit ujíotereetoni, 
f8ed»énát# fcdllyol «-vtí ' • - . , > .

, k -f iié társat to-^iiu U/fclit«** elidegenedett effber. , whogy ügy ár«tál, eztzdé-
tfften törekvésük bleenyi**'*•
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keik bizonyos pontig egybeesnek a prclatáriátuaéival* 
káért publikálták ez II eurreaiip*®ü el .ervizlo déllé 
rivoluzlone c* mnnifeaztűmet* .u ok n natirreall iák, akik 
veiében crelekedrti kivan ak e cél érdekében, művészi it- 
velléauket rlá tudták rendelni egy politikai párt irányi- 
áeának* így 1931-ben pl* Aragcn, akit meghívtak a forra

dalmi Írék II* kongresszusára, nem a szürreallatákkal ve
ié nconcsulását hangsúlyozta, honén elfogadta &z FKP hí
va.4 n Ica nézeteit, amelyek elitélték na idealista fllczé- 
Tiát áa az azon alapúié mUvésze eket* Aragon nem tokkal 
azután /1933-ban/ kivált a szürrealisták közül, Bretont, 
^luard— t ni nánoka4- pedig kizárták az rtP-bél* Annak el
lenére, hogy a ezürreolioták ekkor- is határozott antifa
siszta harcot hiraettek, ügyre ¿ebben kezeltétek e trcckiz- 
muehcz, amibon nem kié szerepe volt Breton áe SrcckiJ 
1938-aa mexikói találkozásának*
A cikk ráérzőjének 'cegállapl* á-aa szerint a szürrealis

ták elvei alapvetően elhibáecttok voltok, mivel nemcsak a 
pol ári +«riadalom, haner az egész obj ktiv vllá* valé
ágát támadták* ,gy olyan elvont szabadság Jegyében cse
lekedtek, rT«ly nem a szocl&lizmu hoz, hanem ez anarchiá
hoz vezet, ppen ezért meg kell különböztetni a kezdeti 
szűrreleizmust, á lkor az nutoma'ikue iráanád s valós 
világ eméeióit tükrözi, arról ed számot, & a későbbi 

0̂41 izmust, amikor az « ¿torna*ikua Írásmód öncélúvá
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vált, 8 éppen a valóé viliből való elraenekvárt azolgálte, 
Ke«n mellőzhetők a esürrealizmua által felfedezett uj mii- 

várai kifejezőeszközök, rortnák sem, arai,vek közül nem egy 
a ^ár e civilizáció szerven része. így & festészetben 
öli* Arp, ÉRMÉI} a filmmüvé zetben káli, Bunuelj a
színházai! v . zetben Arteud áe Hibemont—besaaignes tevékeny— 
% át figyelmen kívül *egyni ©emmikőppon nett !• hotséges.

Át ország ektuáli problémáival foglalkozó cikkek közUl 
mindenképpen meg kell említeni rzt az inte Jut, amelyet 
Concetto fcaroheeivel kéozitettek, Marcbosi részt vett az 
CIO «egelakitárában, 1 1  elsőkközött Htorgalsastv a Heczeti 
Felozebeditáui Front létrehozó át. üueaolini bukáaa után 
kineveztők a Fedovai bgyetea rektorának, de innen hoaaro- 
aí) : ávóznia kellett politikai tevékeny eág«: alatt.
Karokeei ebben a riportban kifejti, hegy mikánt képzeli 

el ő Claezorae %ban ez iakolír reformot. Alapvetőnek tert- 
jn a nyolc osztályos ingyenes ás köt lez5 oktatáe beve- 

át* ingjeneanek kellene lenijük egyee közép- 6b fel
sőfokú oktatási intézményeknek, ahevá a Jelenleginél sok
kal kisebb rz&mú ciák Járna, e amely iskolák sckknl több 
irányba szekosodnának. Ceak ezok Járnának egyetemre, akik-
a a k rre  tem érzetee haj lázuk vrn, r. f i lk é a —11 'íj ff;‘itt M f  
felelő.
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SzUkeégefcnelc tartja az iskolában folyó oktatá-nevelí 
munka megreformálását ia, wivel szinte telje ián elhanya
golják az Elkalrr.azctt éo torEáazettudffiány ckfit, ások tár- 
i odaírni hasznosságát•
A Ktirchesivel folytatott beszélgetés kapenán Vittorini 

kifejti, hogy rennyiben áe talárt nem tartja elíegedható- 
nck karcheei javaslatát. ¿.lha&nrkodctt lenné azonnali ha
tállyal bevezetni ez irkolarefcroot - cl-íbb világórán 
kell látni az elérni kívánt célt, o osftk utána fokozatosan, 
fontossági crxondber. végrehajtani a pzüks-áge változtatá
sokat. *3ul terrene della ccuole 11 probléma fend-sr. rtale, 
enzi esaenziele non puc elsőre altre che quello di tor- 
nire a tutti i rezr.i della ccnosoenza, e rendere tűt ti 
armati, attrezzati, praparetl nellc Etesse sedo per ecc cb- 
tarei ai libri e allé o.ere d’erte, © p&rteoipara all« 
ricerche déllé culture.** /15/
Kém árt egyet azzal sem, hogy a iáin Jenki azisárs. kd2bc 

ismereteket nyújtó iskola elvégzése után estist a szakem
berképzésre kell ,-onaot foiditani, hiszen az ipáinak, mo- 
zdgszdanágnak kétkezi,fizikai »unkánokra i ^sUkaégé van.
S hogy ne aksrjon mindenki diplomán ember lenni, hogy ü 
l^gögyazerübb fizikai munkát ia elismerjék, ehhez zz 
azUkságea, hogy minaen jellegű munkán az elvégzésihez 
szükségen energia Alapján Ítéljen meg & tátfeadalca.
Ciulio Pretinek két cikke ío »«gjelcnt az itkola kár-
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dásável képeseié tban. touola unanlstics o scucls tecnicsí 
Scucla pubblieB o seuelo privnta / U .  BZan 1945.dec.3.,
Xq. seíb iq46.f«br.2./. Az aktaália olasz oktatási rendszer
ből hiányolja a modem kor megártsaábcz áa itogistferáeáhez 
szU»aégee ismereteket nyujtá tantárgyakat, az idegen nyelve
ket | magának az olasz nyelvnek e tanítását la hibásnak 
látja* "I cattivi effetti derivanti de questo tipo di 
letruzlone* Incapecité dl vivcre demccreticamente nel 
Peeoet m a p M  dél aenBC critico, eoceeso c éü acgmatia- 
mo o di ecetticieco." /l^/

Meg kell szüntetni a hagyományos ártelerab'e* vett humán 
Iskolát, mivel az olyan «©bérekét nevel, akik a sitiváBze- 
teket maijukért a művészetekért szeretik, akik a megezer- 
aett miivélteéget nem állítják a társadalom szolgálatába, 
Ugyanakkor ellenei azokat az iskolákat is, amelyek egyolda
lúan a szakemberképzésre törekednek. Innen ugyanis nem a 
sokoldalú ember, hanem az egy szakmában jártsa dolgozó 
kerül ki. Mi hét a helyes megoldás? A mai korban termé
szetesen szűkeégés, hogy az embereknek technikai jártas» 
eáguk, ismereteik legyenek. "La einteei S deta appunto de 
una mentalita ruzionaliotica, sclentiflca, írsnenmente e 
intelligemente erapifcica, che implioa e comprende in aá 
le attitudini tecniche ma le supera in un atteggiaaento 
che diremmo piu genericaoerite praticoj In mentállta di 
uoroo che é apertio all'eeperienza, b& ceeervere, ae guar- 
darsi intomo, se imparare dall^aperienza..." /17/
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Kt i n u l  ¿3 0 Ins<»i-Aeiac Í ü / C M  lüirj*. »«(O “  
agyhé;: « n W r t d f t  M *  pótclrsk »* « I M I M  ««*«
• M M  h U « t .  « *  « * * ■ *  íel a* -
nyeréseket ar oktaté-neveU uttBkák.* neB
jék. «int o vellsei propagandát aaolgílni ***» kitünS

egjbá* « é n é «  - « w  Binuenképpen « g  kell -intetni 
őket •

Ab ex»« társadélen egyik losnagyobb, c^ak a kSíeX- 
•ultban .egoloett probl4«ájo a válás volt. Km. ok nál- 
kUX jeX.pt tehát vég Arturo C-.ile JuaoXc Ürge IX divcr- 
zio In I..11. o. cikne / 9 . ® «  1 9 4 5 .nevekbe- 24./. Jeao- 
Xo n Merni a».««. profanakor.. volt. leginkább
„  CCTháí án t< rillaei Kbtütti kapcsolatok íoglalkoetetták, 
f táir.OB tnU - Utato e Chiet* negli serit tort politici 
dei*6oo o ceX’7oo, Uiwu'onloo'o in Itelie - «»erröje. AB 
egjháBjOKbnn vei* jártévá** feljogosítja arra. he» ér
vét, ro jattfeee « kstollraaok váléaaal kapcsolatoe véle- 
ff4ny4t.

JsboXo megállapítja. hogy a c: első laint olyan az oleeB 
térvadalcr, .¿pik XegoUeráUákápeeebb ir.téEménye. Ab eless 
család« lehat klválé hivatslnek vagy álJnmpolgár, de csak 
•Míg r pontiét, árig W w i l y w t  j.llegU tevékenysége é h e 
kében fel kellene álduisnis családját. Araiak ellenére, hogy 
ilyen erősek a kötelékek a cealádon belől, a eealéd «ég-



sem tökéletes - sokkal több benne az öaztönösoág, mint az 
erkölcei tudatoeság. Tehát a válást nem olyan eszközként 
kell kezelni,©* i;ly megerősíti a család lntőranányé*, hf nera 
arely az ösztönös érzelmeket egyféle erkölcsi térvény alá 
kényszeriti.

JecDclc szerint e válás kérdése igen kévé« embert árint.
Hot ezen beszél n lég. zst.ény»bb néprátegekről, akik még a
házasság intézményét *»em leérik) ahcl általános szokás,
hogy minden gyermek az együtt elő« közös gyermekének szá
mit •

Kijelenti, ho, y a krtolikus egyház nem ismeri el n válás 
kérdésének létjogosultságát, hogy Olaszon zighan a válás 
problémájával foglalkozni politikailag is meggondolatlan 
én helytelen lápén lenne, ^z ugyani? sértené a katolikus 
egyház meggyőzedé.-ét, lehetetlenné tenné a keresztényde
mokraták és a belel éli pártok együttmuködé ét, amely pe
dig - a vallási o Így a válással kapcsolatos kérdéseket 
is kivéve - hasznos és termékeny lehet. Ez pedig jelentős 
tegiteé, át jelentene a reakcié számare, aoely éppen abban 
rer énykedik, hogy megnzakad a katolikusok együttmiíködéa*
mindazon pártokkal, akik azon fáradoznak, hogy e múlt visz
: zstéréoét megakadályozzák.
Jemelő cikkéhez szél hozzá Vittcrini, aki személy ¡sze

rint a válás elfog dása mellett áll ki. Krisztusra hi
vatkozik, oki ugyan a vélún tllen nyilatkozott, de hir-



dstto a férti x6 . nC kB.Stti fe, aknTin

.•iatedltimi a nfft abba e rabsarlCeiélt),5lf a
k^G*«ritctt já.
S*ük«ég.Bn.k tartja Vitterlal . u<rt>

""" i8tltute -  ~  »<*•• «  «.r i,,-.. - _ ltS
**• »  I M *  *1 piü H U . ,

ai liberasione dali. ehe « „ü cn.to h,, ...____T
* “ U a  d l * * « .  ut® ln i a dcn'.c, dai f a r i -
«alfáié d e li«  ttenssogna«* / 18/
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A p o l i t ik a i  p iá t  i r á n y ítá s »  <* » « ü v ia í i  toTÍkenysiR  

»ntitrványtioéR ., *  p o l i t i k á t  o M l .k a á , á s  M » lM Jt« le * e tt

kulture kárain« a l i g  1 ¿ » v e i  • íolit«cnlo. n.ginfiuU»»
után robbant ki, pontosabban • 28. m i m  nagjslen.Sa« után. 
K* c saám 19 4 6 . április 6  -á n  Htott napvilágct, a b^srne 
Vittcrini hosszá oikkber. Indokolj, hegy e továbbiakban 
Kiért c^ak havonta fdg aegjéleersi a folyóirat.

«Elsősorban a pénaügyi nehéaaégeket említi - a munkások
nak nincs 13 lírájuk a lapra, s a* előállítási költ«ágak 
dt^pg emelkednek. £bbol kiiodulvo Jut el < <1 .orini al— 
tülánoaitáaho» 4  a munkásoknak nince pénaük arra, homy a 
kultúrára költ&en«k, a pérrsel nem rentielkeaő Írók pedig 
nőm tudják ismertté tenni •oaroéiket# A Polit^cnico vtil— 
eágának oka tehát a* elás* társadalom aktuális helyEsté
ben gyöker«aik{ a kultúra tar¿esetésének esakör-ei a nagy
tőkések kerébon vannak. Ok természetesen arra hasanálják 
ereket bz esaköaüket, hogy a aajét érdekeiknek megfelelő 
Írásokat terjesszék, a hogy a népet Korrumpálják, álomba 
ringassák. A gazdasági diktatúra Így nemes«« anyagilag 
nyomja el a többi társadalmi oeztályt, hanem a kultúra 
ezab&daágát 1« megsemmisíti.
Esek után Vittorini Önkritikus mádon értékeli, mennyit
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elkerült lapjának r.gvslésltonle célkltU*éB.lb«li "Senas 
perre In fi *****« U  inteni. . 11 pro*«®»« 4.1 eettl-
„snale che perclé resten, r a l i  dl anche per la rlvlata «en- 
all,, női non nsecondlae* dl esaere In quelche ®odo Heti 
che la neoeeslte delin treefcraaalcne cl rlchl.de uno ofer
te nuevo ... Soi non obolome evuto col eettiaanale, una 
funiione proprianente creativa, o, ccnunque íoraetivn. 
L*altra fuaione. le divulgative ci ha preao, a poco a po
ce, a »empre di pik, 1» ••• Abbi8*°° «<>******<»• ab*
biaroo tradetto, ebblaao eapoato, abbiaao infornato, abbia- 
®c ancha polémiste, abbiamo dette ban poco di nuevo, 
ln qua»! tutte le poelsioni che abblaœo preee, pur aanaa 
ebbgliera indiriasc, ci «iemo liœitati a gridara centra 
avremao dovutc üiffioetrare. S troppo apaleo ebbiaœ© doto 
eotto forma di manifesto quelle che evreaa© dovuto dara 
sotto forma di etudio ... Cierno trovati coai a divulgare 
dalla varita gié conquístate «entra avremmo dovuto coope
rara alia rieere dalla wrltà. II noatro intanto ere a 
riman* anche divulgative. »o • non ^ «tato, di con-
ouis+nre e creare aul piano divulgativo. La neceeaita dalla 
traaforoaaione in riviate ci offre il modo ... di appro
fondira il noetro lavoro. Ora nci potremo vigilara «u noi 
etaaai. Liberi coma noi aaramo dallo pression« degll ev- 
vanimenti non si traitera piu, per noi, di collaborer# 
ell* ealone politice. Si trettar» di svolgere un'ettivitá
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. « .teása. coo*®*qUftndo crea, i*M Í W Ieh® Bia ftj&ione dl per s« atessa, .m
A ,ingere lo acopo che non aTubia&öoulturale ... potremo reggiun^ere ja »v, p
_ , „i-, ¿1. oir6&PC • 1‘ormare piu lUvui*raggiunto col »•ttitfennle* «1

gando." /!/
* hetente megjel.n« folyóirat hibáin«* * 1 4 » . .  után 

Vlttcrlni kitér ennek érceire 1«. esetlen íolíóiret 
Clo.eoraiágban, .«1» »•« “*ltBnl * ÍOr"át ** *
teteti nemcaak körbejárta a problémákat. ben»« eee.b. ia 
nétett velük, a régebbi l.lée.k.t elvetve uj kotÜlést pró- 
bált kialakítani.
Bejelenti, heg, baearoean megjelentetik . l.liUcioc- 

füteteket, amelyek átlagot terjedelme 3o-lco cloel iea*. 
Etekben mindig velem.lí különl.g.aan ¡öntet vagy éro.k.e 
problémáról lea. akó, - tartalmad fogják a. adott prob
léma minden elé.« éa a továbbiakban l.net.égea uegoiuíaát. 
Felsorol néhány etéba Jöhet« témát, valiáe. marximmá*, fi- 
lomóflai, irodalmi, mUvéak.ti. ae.Uemi. politikai áramla
tok, forradalmak, diktatúrák, gyérek története, g.adaaigi 
két dósak, egyes folyóiratok, napilopok, valamely eresig iro-
dalmi, stinhágl, ..»el. fil-Uvéra.tl folyóiratának önti- 
láglájft.
k .ikk nyomán Jelent meg még ugyanebben a hbnoy.U.n a 

Rlnaacltábeu gario áliooia ifáao. .» oá- sm-eoéö.áU.i ót- 
tékeli, Jobbára esouaaa inkába aeak oiralyt « -aiutecuiuc 
nem egéston «gy ¿vau sevafcnyeáget. k*uaül, na„v kiért lo-



gaata örömmel efc v&J? a rolitecnico »égj a lenjeit* ’ ••• 
la corrente politécnico r&pprceenta 1 ‘unico tentativo or- 
ganizaeto di "nofita" affiorato in Italia coa* rifleaoó 
cultúrale déllé lőtt« contrc il fascismo cfndotte da taluni 
gttippi di Intellettttali, e perché 11 núcleo d’attraaione 
uel movisner.tc e coatituitc de intellettueli oomanisti o
elfflpatiKRanti col co. uninso? /?/. e * > «  ffiit várt*k e f e l 
irat tevákenynégátől* * Cic avrebbe éornro rignlflesre due 
coaet in primo luogo, l*i»P«fíb® Ai rlatebilire un contatto 
produUivo fra la noatre culture e gli in*ereeBÍ e i prob- 
lemi concreti déllé grandi mease popolari i*eliane, con il 
leró profondo deaideric di rinnowaento, con le leró eei- 
genze atoriche di liberte e di progreso eoonomico, eoci«- 
le, politice, in escondo luogo, 1* poseibilits di creare 

un vaoto movioento di interesal tereli « pratici f m  le 
ceti e.edl e lrvt ellett uali, P«r get tare anche ia queeta 
Parte un ponte al di aopra deli« frattura che ha earnpre 
aparato queatl ceti, nel loro complesso, dal aovimento 
temooretioc déllé «aasa lavoratrici e 11 ha apease eplnti 
* rinoj-chí.c dei grappi xeezionari detexitori dél potere

Bccnos&lcc e politice•" /3/
Azonban úgy váll, hegy a lolitecnicc műnketáráéi elfe

ledkeztek programúkról, a W * «  iohbwa. eltávolodtak ere
deti oálkltüzáaeiktől. Alicata hibásnak tartja a Politéc
nico elvont, intellektuális nyelvát le* M ... iavorere per
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Uce cultura nuovc significa riuscire a crear« e e difftndere
•  Ünguaggio nuovc ... 11 liagtttgglo col quale «. ?i vcglia- 
'ao parlare ágii eltri uoalni, Hl ni une greuunzione di

lőre urcanite, tra, in prstica, e rieultato quentc -ni 
©stratt© ed esteritrc* inteliettursltsilco, lmjaira.* /a/ 
Elhibazcttnak sondas • Politécnico érdeklődési körét,
^©rt szerinte e Politécnico áltsl forradaIsinek tartott 
•eQingway a polgári egeltaua képviselője, s John Reednek 
R H *  nap# amely megrengette a világot c.kbnyve nem több 
©lsvult ujaágiréi riportnál.
Vittcrlnl reakciója nem sokáig vxetott cegáre. A Poli- 

* -cnico 194b Juliun-augueztuai 31-32. számában az elv?- 
s<** leveleire adott válaszként Jelenik meg Politice e cul- 
tura cía el, íz í cikk ezért került ebbe e reve ba, mert 
r*«y©n aoken úgy vélték, hegy szinte törvény szerű volt, 
aQi történt* az CKP ellenérzéssel tekint egy párttag ál- 

zerkesztett kulturális folyóiratra, »mely azonban 
pártorgánum volt. Vittorini nem élezi ki e helyzetet, 

ü elttayarázza, hogy Alicata nem azonos az egész párttal, 
az a helye«, ha 8 komínunieto párton belül eltérő 

*®lío*áeok léteznek, amelyeket viták torán Rell eae&be- 
■^teni e kideríteni, melyik a helyes* "íi vede In Alica-
* 11 Partito Comunista stesac. SI vede in Politécnico 
^  c**geno del Par tito Comirista. ti eeclude che un cosiu- 
nÍRta /Alicata/ posan avere su une certa queeticne un



Percre perecnele • £1 caslude cue un cciaonista /me stae- 
£'©/ por:*6 svolcíoro ui.' sttivitt ouiturele ebe non sie 
Aggatta al $ M Í n U o  pelitico ael auc pertito. jl eosl 
eí presus.e cbt li PsrtJLtc Coauniot« abbia inteflo &ecn- 
i«saare, col ¿.iuiizie dí ilie~ta, 11 Fclitecnieo.
l’arrore priucipale, iiaturalmantt, * 41 m e n ő r e  11 

%?cllt«cuioo ccrunicta pet 11 fbtto dl ereare «iirettc da 
Uc ccmutiitta ... '„’el r.ostro invitc a rim ovrra 1* cnltu* 
re italian» ncl non abbiaac eoprees© uc* ealgenaa 41 corou- 
r‘iati oh« fa politie&mente coa>odo al Fartlto CCKuniatni 
0,8 abhla»© espree&c un^ecisenea sterrica deli* oultura 
itoltnna ateoaa che ncn importa ae fa o non fa politica« 
ftonte coruodft a un parti te c e un altro,M /!>/
Plútón határozottan le zögeai &z CKr-he* valí tartcrá«

, :tr» rátér t/io kéroáaret a politikai Irányítás áe a kul« 
*u** f-iabodaága, a politikai és kultúrál!;* csele«?á® kap« 

Itt Jelenik tag at s különbségtétele politika 
^  kai tor# kösött, amely a k 'sSbhiekben állandó tár»dá« 

adott okot, Kaghntáfosae © politika in a kultúra 
e32kí$Eeit# céljait, sajátosságéit. A kultúra történelem« 
kírit, a politika krcniknkSnt lwfl|Mllt nCarto lm poUL«

* part« delin oalture. I certe la óul túra he eesspre 
Un *«lcr« inshö politico. .•ina, certo, £ ouliura -Jivaa* 
lata eaione. L*altr« ha un v«lore anohe politico nella 
®i©ura ic cui inclina a diventere azione. Ma l*una, la
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pelitloa, egiece in génére síül piano de 11 ti crcnaca. La 
eültura, invece, non puo non svolge: el all’infucri da 
ogni léggé űi tettica e di stratégia, eul piano dirette 
della eteria#" /6/

A kultúra kvalitatív» a pelitiki kvantitatív mődoau- 
léeoknt eredményez, A különleges - forradalmi - helyie
tekben azonban a politika,.is kvalitatív mődosité »'zerep- 
hez jut» de éppen »»ért» *«*rt szintetizálja bz egész kul
túrát, azonosai e kulturális gyakorlattal.

A politika krónikaként, e kultúra történelemként való 
felfogása »»érint a kultúra olyan elveket és értékeket 
dolgoz ki, »melyek az évszázadok serán nemzedékről nem
zedékre áthagyományozódva továbbfejlődnek, a átalakítják 
az emberek tudatát* A kultúra ál*al kiali kitett uj tu
dattal rendelkező emberek egyes esetekben politikai ese
mények formájában étalokítják a társadalmat, hogy az tu
datuknak megfelelő legyen. £ politikai eaetsények olyankor 
következnek be, amikor a kulturr* minden zférája elért 
egy azonos fejlődési fokra, mennyiségileg fölhalmozott 
tapasztalatok, ismeretek összegződnek, s megértek arra, 
hegy e mennyiség minőségi változásba csapjon át. Tehát 
m M  a kul^uro, évszázedok keserű terűn át megazakitás 
nélkül, örökérvényűen áthatja ez ember történelmét, a 
politika cselekvési szférája 3 eszükül egy-egy évseámro, 
a politikai eseményeket krcnolőgicélni lehet. Ilyen ér-



tel«*!», » politika nint-egy e kultuWU. evéujretaéB ál- ^  
tol elírt aredwínyek reelleáláj». fc .l.Sdl.R.» footooeá- 
gii aí.'.la oeek R keltűre «ered. Igyeulii a kultúra tudat- 
foraáW, uj tuíatki.lrkltí erejfeSl 1<*W tór eleve miní- 
eí6l változókat néz látra, Bit. « politikáik uaeonlé 
ezerop erek a tBrVueleaben forredalOKoak aeveiett aae- 
aíny Mr* Jut - a •eln««ífiUa(! »í tuöat «iniaágl-
lag uj tftrfoiadRlP»t teremt*
Utal Lcnlmmk « kuüura «»«répára vonetket6 Írásaira. 

Vittorini árt«l«*«á <« «zerint Lenin helyen oaaUkadatt, 
amikor n forrod«1*1 helysetbőn a ,aU*é.<iE3t«y.b<5lt a ílloaófiá
ból etb* c.&k **t fogadta »1, «*1 .9*git«ttö a pclilikoi 

gyakorlatot, amit «t utóbbi lei t«*©U aknáéi. hintán 
Lenin kep«*án figj«l®**tat arra, bőgj helytalan lenn«
eaouban a UmlnUmus utautatánait időponttól éa helytől 
t^fcfíotlenul ttlnoife nindcriútt 6i«calciaazii.
Vittorini «il|ba P»***1^  002311 a *Ĉ at ter"4a* ^

t«tí 4c cRUkyágHaóri' hajlatát er. Önállőcágra, a kutatásra, 
a ¿ÓhiaEesíiim elkövetőt hibákra U  a politikuanak r* e- 
lőr« «ltfí'ver,ett cálra való töreté«« kÖEÖtt, hogy a po
litikum « cálnak alárendli a kulturált* tevékenyeit t 
"... uutndo la poliUca e eul piano ©rdinario deli® ero- 
n»ca « oroduoe modificcEioni ecapliceiMmte quantitetive 

e una part«, anche 9« ap^iioetriea, anche se i*eulie- 
«»trióé, non « tutto • non puo pretendere di guiöere,
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ocntrollore, íremre o limitáré il repít© ciciig c ült ura.
Állóra, tnfci, il ré tté della culturo g p p w  il earattere,
dl fronté » U l  politíca, di ilitm I /itt • -
\6 questa culture differerziata drlla pcliti'-a chc produ- 
ce déllé mcdificseicni qualitetive e le prepare, le els-
kora* e « U c ^  ± coveri cul t :r«U ai öl ¿Terenzionc uni 
do’feri politlei ..." /7/
A cikk bsfe.jező r »özében Vlttorini emberi e^c4f ;iír<51 

*' p”-nk bizonyitákett rr.iá- rap.s i* ■¿ételkadik íhbon, he® 
helye a volt-e okfejtése, hogy nem volt-e tála ároson tr.erev 

nkér.ftr , eléggé világosan fejezte-e ki magát« Ám m n > 
ri®h tllfné e, hogy talán azáotalan hibát «lkövotott, vál
lalja est okot, hl: zen olyan lényegei kérdésiek kerültök kö
zéppontba, amelyek megválón^'! a ■ ry nzólop ken? vit; 
öor^n várh' tó.
Vittcrii. rr* m  Irénére többen is reagáltak, t

érdekesebbek között van űianair© ¡errtta cikke, rrel. e 
itecnioc 1 » 4 «  ozámáben meg hlv< lusicn© e ciX -

l®ttica cir il, helytelennek Ítéli Vi terini 11hpontját 
* kvalitatív ém kvantitatív idcezekok ezátválarztá órái.
A-rinte o jelenlegi helyzetnek kettőé felaa te von: egv- 
r4- *t uj, ffi.~gfeleld altételek t teremteni qz or. r,ágban, 
®& részt •: eggy Tzni c kttlt.urembvrek t, nogy e«s.tle közzé- 
r,r • » politikához.

A • inaséit a 1946, október lo-i tzárában jti nt meg ¿ti-



miro Togliatti válásé Vittorini cikkére, ue p íelitec- 
nicchsr. cenk *■ r-ruta cikkével egeidében látott nnpvilá-
;c t • 'it torini Togliatti e leve lőhet Írott ajánlásában

.
mondja, hc^y c -llatti levelével a probléma - oolltilrn 
őo kultúra vietoajra - nince megoldva, e kérdés továbbra 
i - nyitót*, ."5t To liatti leve le renge le «irt biaonyitjp, 
histen us (KP jéindulrtüan,«-. ti.-vytátás; oBándélcrvel álí

* V
bottá » vita» kérdések kötői regeid*«éhez. \ \
Togliatti :aat lakozik Alicat»nak e Politecnicot birálé 

cikkéhez* egál lapítja* hogy az uj, a rác, p resrleptf őr- 
cőlú keret *re miatt a .politécnico eltört eredeti ¿ aámiő- 
kátéi, áléban, Így is fel lel át íc ni a olyéirat t - vé- 

?tf akkor- vifzont ne* «NKSi’sk fig¿ •. i<-~bc r, , cxi- 
tecnicot jellem*6 kutató erelleaet is élénk kulturális 
beállítct aáget• Véről is Te. ii' tti llt'. pontja t e l j e m  
éithetá e¿., olyan pa>tvczetS azempontjóból, oki « céleze- 
r’ »ága* r ezopi-i «lényben*

Crocera hivatkozva lí.azSjezi, hogy a politikunoknsk nem 
ceak joguk, hanem *ötelazettr\rk ir k' iti«-il*>f< «¿emlál- 
ni az orazá-bon folyó kai urálié táv ken.vságett H, „  gc_ 
me ae l*r.'ferr-rsrui o It avi lapp" rci ir un rcouo ututtesto 
che nell*ulí ro dl tm datera. Jv.ro j. .uiriszc oi cultum non 
posen avara le ptu picícr.d* ripercuceioni pullo nviluppo 
plu o ~.enc rrpiüc e ut ainc r-ul nucctaao di unr <*0 :r er-tp 
politice* ere la ncutre! /(/ lébm, ' j ferré-
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Írókat mindig a legaprólékosabb kulturális munka készí
tette elő, de az is igaz, hogy az ilyen előkészítő szere
pű kultúrák általában a legteljesebb mértékben autonómok 
voltak, akkor is, ha egyes vonatkozásaikét a forradalmak 
magukba olvasztották és meghatároztak.
Természetesen Togliatti sem helyesli azt a felfogást, 

amely szerint a politika a krónika, a kultúra a történe
lem szintjén valósul meg. Hasonlóképpen ellenzi a szétvá
lasztását a történelem azon periódusainak, amelyekben 
Yittorini szerint egyrészt a kvantitatív, másrészt a kva
litatív jelleg dominálj ennek kapcsán felhívja Yittorini 
figyelmét a hegeli dialektika tanításaira: "Troppo aosma- 
rio, quindi il tuo giudizio, che tra politica e cultura 
passano legami strettissimi di dipendenza reciproca, e 
tutte e due si mucvono nella stcria, quando si adeguinc, 

a’intende, ei loro obiettivi.” /9/
Hem túl elismerően nyilatkozik a 2o. század elejének 

kulturális irányzatairól s azokkal állítja párhuzamba 
a jelenlegi helyzetet, amikor i® ® eck lelkes kezdeménye
zés az egységes ideológia hij&n mind zsákutcába jut.
Togliatti szavainak több célja is volt: bírálni a hetente 
megjelenő Politecnico zavarcsságét, felhívni a figyelmet a 
havilap marxizmustól elhajló nezeteire, fenbírálatra bir^ 
ni Vittcrinit. Járnék eredményeként a folyóirat elleni kri
tikák háttérbe szorultak, s a vita középpontja a kulturá-

; ' • . f \

^, \
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lis ée a polit.ikí I cselekvő közötti fcaposolst lett.
1947-bfn, a olitecnlco 73.3 4 . ^im&hun jelenik 

Vittcrini Letter« a c. Íré«», * köapontbmi
rczi/itén a politika 6 b a kul u>- ••> 411.
Vittcrini 1?rgeráisiti a* CKP-hoe Fim5d?, kapcsolatát, 

«•lcondja, hogy miként csatlakozott 5 sztbnönen,e ^orxio- 
te iJtolégia ismerete nélkül e pártn«*. ozáeáre ne* is e* 
jelenti, hogy valaki *»rxista-e vagy eem, haaam hogy k?- 

alkoté mádon tevébbfe jl*; *+eni azt. ;íarcnl<> r ondo- 
la*cke* fejteget több «*é<* cikkében, Arájába a ifc. u y e 
Folltennicr 38. száméban, er,o3 'rrg,, ¡.1* pitja, hogy ack kem 
ru iete éppen azért vált kcmnimÍot*vá,rjert hitték, h©fey 
** gétat vethet a történelmi bűnök elkövetésén«*. a koomu- 
nlzouisben nem célt, hanaa aszközt láttak« "Hon fa -r-híl 
rcesi eultsrámenté marxista. Dopo il aprile ío ho co-
aiinoiato a «tullere i testi marxiwti; ,na «i guardare! 
bañe dsl cbiftBBrwI per puesto an asrxíst«. lo ora trove 
nel »erxleme una fon te di flecho«*« cultural«, cha ai ,<r 
ricohisce. Vi trovo vita per il ralo carvallo: proprin- 
cente dell'aeque vive nel eensc che a scritto l ili* v. 
keic <51 di ove ni | qualchc volt-, que e Ir-, falChe deil, 
aqque «ortaf me pense che per chiaicermi cantista nca 
baate’-ebbe ch*ic complete .-si i miel etutíi del rrrxl rmo 
• aderfs*si i;« 0/ ni punte <•' nu-- ximao • 10 accettseal in
Oĵ ii 9UK conaeguenzs; queetc por se cerebro m  rede p:,;?
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sivo e inútil, non prcduttivc, di espere marxista* e 
penec che pe chierasrmi rrarxiste clovrei encera in gredc 
d5 appcrtare io qualche coea ol rarxlamo, « di erricchi- 
re io il marxismo, di esnere it stesso ecqua viva che 
affluisce nell'.cqua viva d.X arrimo.” /10/

Kifejti, hegy mindenkinek joga van megnyilatkozni, aki
ez igazságot keresi 4a nem csak annak, aki annak birto
kában von. Eliemátli a *ár ieijjert nézeteit, védi
folyóiratszerkesztői tevékenységét ée párttagságát.

A Kulturális és e politikai tevékenység képcsőiét» 
szempontjából pozitívnak értékeli az CKi V.Kongreseaueát. 
Különösen na. yra értékeli o párt azon meggydsődéaét, hogy 
politikai ekeiéja sokkal több embernek felel neg, mint 
amennyien ideológiai!«« elfogják azt, hogy az OK* 
számot vetett azzal, hogy politikai cselekvésén keresz
tül olyan emberi igényeket is kielégít, amelyek nem a 
marxista ideológiákén fogalmazódnak treg. Leszögezi, hogy 
az CKP-nak ez olasz néphez szélé felhívása a hozzá valé 
csatlakozásra épp.n nem ideológiájáról valé lemondásét 
jelzi, hanem ezt, hogy visszavezette az oleaz arxizmust
e marxizmus útjára* ^különösen tiszte logikevel bt<zél

Intuitív <Se »l3*‘lr . i„.pl. r politikn Se a kultúra BeszefcOoHiísr rél -a enállá-
aáguk kBlCRbnö. ÍOfe-«a.gdr61. Kéraákelve a politika 4e
a kultúra küíti távolságot. áa holjesbitv. 111. pontc-
oitva n krónikával ie « t (Irtán. l.«*l való e.ono itá.u-
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ket, volemint 11 politikal ceelekvée mlnísdgi íe oennylad- 
gl íellegü uódoeitáaénak mochaniku« nzemboííilltáaát, to- 
vBbbra Ib kitart o kul’u o azükadgea bnállrfaága mellett, 
«r«ly ennal inkább aegltadgíre lehet a politlkának, M  
kevesbd politizált aejdt «agai *1* culture che perda la 
poealbilita di avilupparai ln quol eenec di ricerce che 
e il aenac prcprio della cultura, e ai cante nc,« vivo 
ettraverec la poealbilita di avilupparai in aenao di in
fluenza, alce in un cenao politice, lósele inadempiute 
un compito per elutare od odenpirne un altro. He ai deve 
crtdere che alia politice aerva ur aiuto almila. L*in- 
fluenae che 1c cultura puc esarcitare agende ca reeeo del
la política aera aeupre coito aoeguita. I ao-ade inoltre 
che ala lnadeguata, che ala imperfetta. tanto di piu ser
ve invece, oblettivamente, alia atorla che la cultura a- 
dee-pia 11 proprio compito, e oontlnui a porre nuovi preb- 
1.BÍ, Oontlnui a aooprire nuove mete da cul la política 
tragge incentivo per nuovi :«viluppi relia propala atiene. 
Sal coreo ordinario dalla atoria, > aolo la culture autó
noma cho «rriaahlao. la política e, qulndi, glove obi.t- 
tiveoentc alia «ua azione, ventre la cultura politicia- 
eete, ridotta a atrumento di influente, o, ccmunqua, prí
vate celia reble-aticltn sua propria, non he nea un op- 
porto cualitativo da daré, . non giova all'aalone che 
come un impiegato d'ondina puS «levare in un'azienaa.
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E ir.dií-'pí nsabile, nenza dubhic, che la cultura nbbis 
una compr«n*icne anche política delin renlt^ storica 
nella quale si trova radícatej non menő dl quanto e ir- 
dlöpenaabile per la politice di centire i prcblead sen- 
titi dalla culture e di eaaere pronta a farli propri via 
via ..." /ll/

A kultúrának - eltérjen a politikától, amely tevákeny- 
oéjt'át a tömegek zsellerni drettaágánek fokához »ári - kát- 
frontos harcot kell vivniat «Do una parte avelgerlc in 
nodo che le marsé ncn si ferraino, anzi ne rice vano incen
tivo od «acelerare la propria andetura, e a leeciar ca- 
dere «imjrT piu in fretta quelle aoopravvivenze di cul
tura aerpassata  che inceppano il loro diraeríumo *torico.

un»altra parte rvclge-lc /e alio etesse tempe/ ir mo
do che non si verifichino arresti nel suc «vilappc e el- 
terazioni melle sus natura, per tria dell’mrretretesma 
cultural« in cui le m»B«e, o parte di ese*, ai trovare.
La político pu£ adaguare la propria azione si livellc 
di maturite raggiunto «ftUi appunto in ragione del
fatto che puelche altre cose, la cultura, continua ad 
andar© avanti." /12/
Kifejti, hogy oidrt nem «zabad az úgynevezett válság- 

Írékát a.kadens éppen ez «
váXságirollaXcB - Jojce, Kafka, i*roust etb. ® vei - fi- 
8,elfektet a poXt;éri táraadeXo* váXaágára. ki
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kell lábalni. A válaágirodalom figyelmen kivUl hagyéan 
tehát annyi, mintha nem vennénk tudomást e polrári lét 
véleágáréi. Úgy látja, hogy be irodalom as egész világon 
válságban vem Byugatcn nem el g politikus, a az ci^lic— 
t& országokban túlzottan ez»
lemét elten a mUvéazi alkotótevékenység öntürvényünége 

mellett tör lándzsát, de tudatában ven annak, hogy* «... 
nei aoaenti piu acuti déllé rivuluzioné la pclitica ccin- 
-i e « tel jj«gno con l’intorooao della ricerca da rendere 
ogni diatinzicne UpcstibiU tr* politica e cultura ed 
iapoaeibile ogni autonómia della o^ltura." /13/
Hec állit s ugyan, hogy * politiku-ok nem ezéIhatnak 

hoí.zá a kulturált« élet kérdéseihez, csak éppen azt vár
ja el, hogy ilyen esetben a politikusok a kultúra szfé
ráján belül «áradjanak. Ellenzi azt, hogy a politikai el
lenségeskedéseket , a politikai szempontokat e kulturália 
tev kenyaégre vonatkozó Ítéletekbe bujtatva nyilvánítsák 
ki. Ke&.,y Őzödé se, hogy *S>3 l^ban kulturális illetékesé
it, a nem eaetlegee politikai tévedéseit kell «agitálni. 
Ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy Mazzini dekadensnek 
Ítélte Leoperdi költészetét, mégrem Jutott egy Írónak 
vagy költőnek se* oz eszébe az, hogy ezért Kezelni poli
tikai elképzelései vetítettek értékükből.Utal arra ia, 
hogy üarxék pozitívan értékelték a haladó gondolatokét, 
amelyeket nagy Írók müvei tartalmaztak. Ugyan ez Balzac,
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őlckens vagy »Iderlln, análkül, ho¿r t gyele«be v#tték 
volnf? a* Írd politikpi hevetartósa át. "Le linea che di
vide, nei campo della cultura, il prc rreaeo dalla rea- 
alone, non si identifica ena'temente con la linea che li 
divide in politice." /14/

Tudatában vr.n axmek, hog¿ egyoldalúan a kulturf hsta- 
lo*re juttatásáért küsdeni me«áb-: rejti as -»irftán ̂  ve- 
esályát. A katolikus egyhá* példáján kertestül cutat rá, 
hogy • kulturo mikónt válhat maga 4b os ^ 4 bz vilá¿ esá- 
mtírn öncélúvá. "Par «ueste e necessario che la cultura 
pbbia enpre aperto la poesibilita di ensere cultura cice 
di cercare, porsi problcmi e rinnovcrai. Per queeto e non 
«ano neeesaario che la política rifugg* aampra di piü dal 
pericolc di esoere siatemn trcdctto in política e si sfor_ 
ti ecapre di piu diriUscire ad eseere riceroa tradottc in 
política. i?er que: to e neceaaario infine che il rr.ppo^to 
tre política e cultura non ala regoint© na dalla pcliti- 
ca ne dalla cultura e ola laeciato libero di variare e di 
implicare uno aággiore o minore dipendensa reciproca, uno 
maguiere o minore «utonomia reciproca seeondo il variare 
delle f*ei che la storia attraveraa nella aua oarci„ di 
awicinnívnte vilo oeieta eensa claoei e ni pri^c ata
dle, in ©ase, dolía liberta deli’uceo." /1 5 /
«egküldnb :»tet forradalmi 4a dekadens Írókat. Árkádis- 

te,ha az i ró nem a saját tapasztalataiból irerit, hanem s
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tárcedalmi konvenciók óiul *ór «Rentesitatt tárnákról ir.
A forradalmi író mindig un általa megélt e<-e.sény<;ket vagy 
as áltálé igefnak hitt témákat dolgon* fel, o oljen uj 
kérdéseket, probléaákat világit **gt amelyek se siót á a ára 
a politikus noffi képes. tt... eh* cosa ¡jignifio* per ono 
serittoré, caeere rivolaaionarioV «ella mié diacstioheaze 
con falun! compe^i ho potuto nctere che erei indicanc 
a riccnc c .rsi la qar litfc ¿i iivrlur.ic-nari nclle miaura 
in oui auoniano il pifuro intorno ai probleei rivoluaio- 
narl poetl delin pcliticai cioe, rella niauro in cui pren- 
dlBfno probleei deila politica e 11 traducieno in bel ce*u- 
toi con figu^e, cen parole, con lanaginl. £& queato, a mio 
g^udi^io e tutt1 éltre che rivolurtorrric, írs. 1 e ur. rood© 
arcaraicc d»e«oere eerittere...” /1U Vlttorini anáffáre 
tehát a “sonare 11 plt?*™ della rivolueicne" vagy a "faré 
dell'ercadlop- dl P»rtito" / asat a terméketlen ée értei- 
cetien Irodain! dioaditéo/ nem egyéb s kultúra politikai
segéderőként valé kerekénél.

fabrissio Cnefrl a k«votk**ő a«énben /19<7 «szeptember, 
36. e*á*/ váldoöol Vittortái TegliattihcE irt „eveiére. 
Megállapítja, hogy Vlttorini lavele, ««iqrlvt pontr.t- 
lan elveiben, annyira gosda« a ****** rrempertjóiban H  

órveiben. Onofri, * » ■ * lelr53H Vitto-lni M ” 'r-
»ífcét a kultúra it .*> peUtita micgiaátaa. a ¡urfnlfc, «• 
a tírtínelom . • g k U W a W « « * ! * " .  rmnajir/.g 4. „Iníarg
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■•dhanlkua se- v  ̂ Cikkének- elme* Pclitic*» »
e politika a:> :i v,it w #

ib egyben! "Político come nzicne che spinre nueve messe 
c M I V i  indiaidul 9é H g - i B M H l  e * let tere clo© a 
ÉSB|M(ViKr«l M l  nuevo M M l a i l ,  Che e qunnto óire gi« 
une nueva cultura." /17/

1951 nzepteaberábon ti ztázták vériéi « Togliatti 4 
e fitterini kbzbtti vitás kárdá~t. Vittorini « Lf . tom
pában megjelent Le vle degli ex-comunlsti c. cikkében 
/ 1951-ben kil'p ez t-KP-Ml, mert • koomtuniaeuőban e ozs- 
bíáeés klvívúeérek útját látta, át- . Eer nte velájáben 
szűk látókörű ezektápoág, s ezárt neo felel e,e,- c* emberek 
valáeágca vágyéinak /hibáén* Ítéli es CKP hivatalos po
litikájának c szabadságr*ól alkotott v¿i*»én¿át. ügy vá
ll, hogy e párt ideológiai türelmetlenráge alatt nem tölt
heti be történelmi hivatárét, 1 ^feljebb n liberaliza ás
sál pícnesulhat
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▼./II.
A *  O K ?  k u l t u r á l t »  p o l i t i k á j a

a Politecnicoban és e körülötte lezajló viták nem ért
hetők teljes mélységükben az CKP kulturális politikájának 
némi ismerete nélkül, amire ezért röviden - a teljesség 
ipénvve nélkül - ki kell térnünk, különös tekintettel a 
kulturális tevékenység önállóságára, a* értelmiség és a 
párt viszonyára, az értelmiség elkötelezettségére.
Az CKP kultúrpolitikai tevékenységét kisebb méttékben 

ez Unitéban, 1944. 1~*01 Pedi8 a Rinascitában
fejtette ki, «mely ideológiai és kulturális jellegű folyó
irat, főszerkesztője ez OKP fótijára, Palmiro Togliatti 
volt.

F folyóirat fő célkitűzései a következőket tartalmazták* 
ideológiai vszárfenslet adr.1 • kommunista mozgalce. msáEá- 
m ,  teoretikusan Is Igazolni a munkásosztály politikáját, 
a tároedaCmi kBzáprátogek ás az ártelmlaág ideológiai meg
győzése, mivel ezeknek s kommunista mozgalomhoz való csat
lakozását a legdöntőbbnek itálták Olaszország JBvőJe Bzem- 
pontjából.
A Rilisselts műnké társai tudstáben voltak, hogy szilárd 

marxista alap nálkBl nem lehet helyes a proletáriátu. po
litikája. Kzárt arra la «rekedtek, hogy a marxizmus klssz- 
azlkuselnak elveit az olasz munkásosztály elsajátítsa.
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* marxlata alapú mosgalommal akarták intellektuálie ón 
kulturális tevíkenyaágtik minden osfáráját megújítani. in
nak árdekábea fordultak mindenkibe«, a nem marxlatákhoe, 
a nem kommunistákbo» la, akik neonban faoaaájuk heeonláan 
eaakitsni akartak a múlttal, a radikálisan újat akartak 
teremteni a politikai áletben áa a kultúrában, hogy oeat- 
lakoasanak as CKP teTÓkenjbágáher. x kultúrálta egyság- 
lront eme programja f^almacádott ma« a« CKf V.Kongraaaiu- 
aán la /1945 deoember-1946 Január/, Jelenti« «áriákban 
hosaájárulva a**al a ««allaai-kulturália álét felaaabndi-
táeáhOB.
As OKP TI.Kongreassueán /1948 Január/, mintegy utábangkánt 

a follteonlooban lesáratlan vltákhos, Togliatti világosan 
kifejtett* aaokat * kritériumokat, amelyek: n pártira-
nyitás ée a tudományos, mUvásai, atb. munka köaötti kap- 
osolatot Jellemeik» ♦’Per női eomuniati, rottura e dist^c- 
co tra óultúra c pölitica non poaaono eaiatere, percbe 
lo eriluppo déllé nostre poaiaioni ideali non puo «a**re 
aeparetc mai -iella nostra attivita pratica ^  nontra 
attivita ideale non puo non aver*, con 1‘attivita pratica, 
l*impronta di partitól e non percbe női intendieco, con 
decleicni di organismi politici, controllare o ccmandare 
l*attivitn artistica, © lettrr&ria, o filoaofica, o ecien- 
tifica, cta aemplioemente oerche il partit© vucl dire per 
női cocrdinamento e indiriazo di tutti gli sfrerai deli«
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cl&tí&a lavoratrici *,er áive..tere cltaai dirlg-iti deli« 
vita Licci&lc in tutti i *uci aapetti, *» puerto non pun 
non talgnii icara quclcoofc <~i tcoltc aario per chi one ue chi 
partecipi fallá noatru letts con ¿.inc&ritsl • le a len- 
ele eh« eonc necezaarl* .¿on upeítu a női döttarne térni, 
ne '.ctodo, ne laticel cali i/. sallwttuuli c ok. unis ti i 
ci őpettfa benní rich!amarii a que 11a u:.lta cella co¿'«isn— 
zíi ö delin vita di tutti 1 -jeri pencatori « áttöri dalia 
eí'oriu, icíte ni poeucno esporare dal problem! dells poli- 
tica quell! deli« cultura proprio nel uio&eutc in cui la 
oleoso operaira, diventando clauca ui,¿ igunte, irüernaa 
la 8Uö ő; e onia in tutti i 06 pi dell^attivitr urbana, 
e propric in un patitat col.c ii aoatrc, dove una cot;i pro
funda ír tfoi-xaÉion* r innovar rio« dalia cultura al is* 
peno con le i,-eesa arronza con cui ai impon« il rinnava- 
¿sento econottioo e politico? /1/
¡té¿ két problémára hivja fel a figyelmet Togliatti a 

YX* ¿Congrí a..züoon# ¿¡gyráíszt arra, hô ,¿r eair.n najiának az 
iooléció telé* ¿a iát okból i« kúroa» egjrd»*t atéit, 
ráért eltávolodnak o többi párttégtél, cáeréoat asért,
mert e&y©4ei<51 íu^otlOB# *g?<a¿- rúl tuuoaJat ñus vevő 
kio cot portokra uz&kadüak, a igjr a* elvi vita me.iteî kéiO- 
té 4b clvonttá válik, ez pouig n«s áelel meg a koKnunieta
Cioagalcíti jel Lolának •

Az izei--ció jolentí¿«,ából asármaatatja Togliatti a rné-
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eik problémát - a homályos és zavaros kifejezést, Á ki
fejezés, p nyelv homályoeságában Togliatti a bőmIáéban 
lévő polgári kuli orr hatását látja, s kifejti, hogy az 
érthetétlenség az élettől veié elszakadás, a velőság 
•»? .!«• körű áttekint 5séaeJc hiányát cufrtj , nit e«e| a 
munkásosztály raczrelmához való sokoldalú kapcsolódás 
biztosit. A nyelv kérdése tehát neci mellékesen jelentkezik, 
honén mint f. gondolkodás ír e lét lényegi eleme, E két 

kérdés - az ét teImieég ér a pé t viszonya, valamint e 
világos nyelv, melynek az előbbiből következnie kell - 
állandósult, v me ír jelen vs r, még a pá t kulturális 
politikájában.
Az V, - íí VI. Kor., regezur. elméle i kezdeményezéeei 

azonban éli utak, elhemályc-rn 1 t,?k, és ccck ez lő^C-os 
VIII. Kongresszus után tette őket magáévá a párt nagyobb 
tudatossággal, ükben közrejátszottak s következő évek 
nemzetközi és olaszországi politikai e erényei, majd n 
nemzetközi unkérmozgalom eseményei ia. jj politikai 
fázist nyitott a kommunisták és e szocialisták kizárása 
s kormányból, a ke reszt ény desekrá o ia tárhóditáss az 
1948-rs vslssztáROkoa, Olaszország belépése a AlC-ba, 
a hidegháborús időszak, Da U&speri Scélba centrista 
kormányának támadása a politikai *>íj a kulturális sza
badság allén. ’Utzel egyioejüle amerikai modell alapján 
kialakul az állammonopolista kapitalizmus. Igyekeznek el-
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homályoaitani a történelmi tudatot, a* értelmidé,¡rnek © 
kuliurával és a társadalommal szembeni elkötelezettré- 
¿ét. A demtííratikuí* ezobsdaégjogok 4a s kulturr nrebed- 
eáge elleni támadások idején ee CKP pontosa» seghstárcs- 
*• kultúrpolitikai térékéntsédének irányét, esz»©! har
cot folytat. Kérdéseidé teaai a kapitalista tároadnlor 
egészét, ideológiájával együtt. De hogy a kultúrának 
ténylegesen szabadságot biztosítson, előbb formálip?^ 
is ki kellett vívnia azt.
Ebben a korszakban a párt kuturélis politikájának kö

zéppontjában a tömegkultúra állt, amely a munkáso: ztélyt 
ée a dolgozd tömegeket uj kulturális Ezinvcnolr® «mell, 
átalakítva Így regát a kultúrát, amelynek révén e töme
gek újfajta kapcsolatba kerülnek 0 társadélommal. A 
"cultura tíi mássá* problometikájának kapcsán az OK? fo
kozott figyelőét fordított az iskolakérdésre én « szabad
idő hasznos eltöltésire,
1956-ban, az S2KP XI.Kongresszusának évében, december

ben tartja az (KP VIII.Kongresszusát. A következő ivekben 
tág lehetőség nyílik a kutatásokra. Uj mádon értelmenik 
Marxot, Lenin gondolatai a pártvesetők politikai kutatáeieil 
nak központjában állnak, Kage Graasci i0 uj áimenzlőban 
jelentkezik. Meglátják ir.etoaikájának ée teoretikéjénak 
újdonságát, amely szinte előlegezi © kritikát Sztálinhoz. 
Ebben a* Időben mindent újra vitatnak* az értelmiség ©1-



kötelezettedét, a dekacentizmust, ez avantgárd»*.
A hatvanas években az olasz társadalom fejlődése, © 

nt zetközi kommunista mozgalomban inault viták, a felvető
dött problémák sokrétűsége, komplexitása miatt fokozottan 
jelentkezett az az i&ény , hogy pontosan meghatározzák a 
politika és a kultúra viszonyát,©z elméleti kutatáe auto
nómiáját. A párt politikájának, hogy a valóságnak ő;€sg- 
felelően legyen képes fejlődni, különlegesen gazdag kul
turális é© elméleti háttérre volt szüksége.
A gazdasági "boomM során Olaszona»ágban társadalmi és 

gazdasági változások zajlottak le. Az értelmiség társa
dalomban elfoglalt helye a legjobban Délen módosult. 
Ugyanakkor az értelmiség alulfoglalkoztatottsága és mun
kanélkülisége az állandó nyugtalanságra és frusztrációra 
figyelmeztet. A TV válik a "cultura di masa©» legfontosabb 
eszközévé, uniformizálva a tájékoztatást, a ¿„ondolkodáa- 
és beszédmódot, ám a TV-vel ugyanakkor a politikai viták 
az emberek életének részévé válnak, a TV kitágítja a kul
turális horizontot és az éraeklődéai kürt.
A hatvanas években fogalmazódik meg a kérdési a jóléti 

társadalomban ne® azorul-e háttérbe a jólétért küzdő tö
megek demokriitizuiusa, amely harcát a politikai és kulturá
lis fejlődésért vívja?
Ebben a politikai-társadalmi-gazdasági környezetben 

tartotta ®eg az CKP X.Kongreeszueát 1962-ben. Ezen a



90.

párt politikai irányítása és e kulturális kutatrftev-'keny-
ság közötti kapcoclat '* követkéz* séden vetőik fel» **11 
piirtitc i e isnir; te, >fn ne*\-ri piu ri c reso rlopettc» 
el principio dalla liberta deli© ricerco, ció « State 
llafU a fea cote i *.te 1 fnltl* Qeeetc pmxtolpic eleve essere 
non polo ment ©ñute «a r-'iorzetc, »vil ndc - pgt tor
ment© la ccllabornxione oei t rxicti impe&nati n< H p ri- 
cerce calí irele. Le pinito di reciproca tellerunao, ne- 
Cv; so orle v, 1 co.-ii'í ecto critico e nal «iaic.-o tr*> .orxletl 
o li uctaini di culture en«- i itpirjno ed altié sorréntl 
di ..¿r.-icrct - nc'dr. t ren'r i.. ,.¡v. ■ -v i 1«? riel di.*- .»i tito
interno trn otuáioei m&rxiati per rt*?oic »r<r< io oviluppc 
e«iep;ur. to e !*• ¿«profane irsntc ai «le vibettitc. Compito 
delin direaione rultúfale e i iviiriuunre , per kqzsc 
de 1.I * ir di e pene©hile solUboriliSM dei coopa^i a ció 
lificati, i pvoblemi che £*■ ’om t- aere pffrontnti iu un 
leverő oollnttiv© e di indicare le pe siHU linee ci avi- 
iuppe Celia rioerca. 11 p*rtitc ccmpie ocelie precise anche 

in falto di politice culturóle, lottonac per lo eviluppo 
desceretico e ocielirta ¿le lftituzicni tatali t ci
vil! d e  pre&icöonc rllí vit« culi uro le. XI pprtitc rifiu- 
te ette,-... ierenti ci : utr* Uto di ? rente ai r’Oblemi del- 
|l ^eolr.ie c cello culturo. II pnrtitc ©ppoggia, in cede 
di poli ica cultúrale, le ccrrenti di pendiere, le manl- 
fentezioni o clin scieritfí- e -li «rte che conco: roño a uno 
olutlone dt-oocretice e cciaii tr uei ?robleml deila
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riostra scciet^. Anzi la política del psrtito, in ¿enerá
is, e una delle ccndizioni íondementali dello sviluppo 
aella cultur; e aei euoi orientarnenti. be. se il partitc 
pub sollecitere e Q f |mlntW interno e e le forze áella 
culture che affronti in modo prc ressivo i probleasi che 
derivano dalla vita delle eocieta, ne raccô .lie e ne esal- 
ta i risulteti e li difíende e lotta per fargli avanzare, 
non ed eseo spetta proporre soluzioni dei prcblemi nella 
ricerca scientiíice o artística, nen ad cubo spetta oen- 
tenzi&re a proposito aellr validits scientifica o artística 
di questo o quellr r-oluzione. II carettere ai pnrtito del- 
la creazione cultúrale non puc eesere inteso in pensó mec- 
cenico, come «ubordinazione agli obiettivi politici irome- 
üiati del partito, me corte capacita di impegno di fronte 
ai prcblemi úella aocieta, ui un impc .no guidato dalle 
aso- i U l i m  uel punto ui visto ^tlia claese pperaria 
dei marxismo. oseo non puo ensere imposte, ao deve sea- 
turire dalla maturazione ideológica dei predutteri di 
cultura, deve es3ere conquístate paseo pesso; e il prrti- 
to deve eollecitare cuesto maturrrei per rrezzo della sus 
direzione política generóle e per mezzo aella sua peliti. 
es cultúrale, aiutando e crganizzendo il dibattito, il 
confronto delle esperienze e delle idee, elevando la capa
cita critica.” /2/
/CXP A.Kongre^szusa, hóma 1963.724- 25. 1 ./
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Az í KP '>zen r sonatree'zuacin uielekt.-k.ua módén közelítet
te meg a problémákat. Tartanalom és kultúra, politikai harc 
és kulturr ezétválaasthatatlan kapcsolatában ,leien volt a 
helyzet specifikuma, a tudowHnyas, a küvóg&í , elwéitti kuta
tás specifikumé, amely ctldveti «agát az idényeknek, a ha
gyományoknak, b amely a kulturális kutatás autonómiájára 
törekszik. , r. rz autonómia annál raegelnpoEGttabb ée teóli- 
yabb, minél inkább tudatában van vi.sson laf osságának, v 
távsodalorirrel év a pclitikéval vr<ló kapoaoiet&nak, u&ely- 
ntk a kul urálié KUtetá* ie rá ze. az oIhhz warxieték lóg- 
fon tovább me? -állapításait macikévá téve túllépne* a *»&&- 
novi meohanikue szemléleten és 8Zimpiifi*ációkon.
Nem csupán e művészetekről >0 a tudományokról ven azé.

.gyre sürgetőbbé válik ez igény, hogy tisztázzák a marxis
ta elméleti kutatásoknak és azok politikai cystrorlatba való 
átülte te • ;«k kérdését. Üyakmn előfordult, hogy a legfon
tosabb elméleti kérdéseket elo-sbr oolitikusok f ogalmastálc 
a;9(r «, ■.+ - r> " teoreti runok. az nea-
crsk azt műtétes, ho y helytelen megkülönböztetni e politi
kust * teoretikustól, hener. ezt is, hegy nem minői.; adnak 
helyt az elteleti kutatás autononiájárak, amelynek pedig 
léteznie kell, e feladaté, hogy a politikai «elekdés s*á- 
nkrtt olyan kulturális alr.pot 6b anyagot biztosítson, amely
b e  ez b mag« kritikai vélogetáeával öeztönzóst nyer, el
hárítván Így a sematizmus, az elvzürkíiléc veszélyét.
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T./ZZZ.
O r a s i e l  k u l t u r á l i s  é s  
i r o d a l m i  t é m á j ú  Í r á s a i

A második világháború, Illetve a fasiszta diktetur© ba
kájával előtérbe kerül ás egyre erősebbé válik ®z a meggyŐ- 
zőcée, hogy ez ország aktuális helyzete, az ország gazdasá
gi, társadalmi átalakulásé elképzelhetetlen uz értelftinég 
részvétele nélkül. A különféle belől ai csoportosulások, 
amelyek redikálip eszméikkel szálltak szembe e polgári ál
lásúnál, meglátták, hegy lehetőségük nyílik csatlakozni egy 
széles népi mozgalomhoz, mégpedig egy olyan plettfcrr alap
ján, amely gyekcrletileg öeezegezte e nép minőén követelé
sét, a amelyek kivívására e csoport©aulátok jelentették a 
legnagyobb biztosítékot#
A kulturálin erők ér e kcoruriite párt találkozóéát se

gítette 1947 és 1951 között Anti t io Gremsci az olvasékíf- 
zönség előtt eddig még ismeretlen müveinek kiadása, E Bő
vekben a szerző a túri börtönben töltött hcoeatú ¿vek so
rán öeezegyüjtötte gonaolstait oz olasz táre-icelcm helyze
téről, a társadalmi átalakulás lehetséges médozat&irél, 
eloőscrbeií az értelmiség kérdést vizsgálva. K szempont- 
bél * Gli intellettttfcii e l*crg«irizscziOE.e deli» cultura 
é& & lettereturo o vita ntiziocúle n legfontosabbak.

Ezen Írásaiban (irsmsci olyan kérdés csoport cktt taglelt.



amelyekkel ez olasz kulturális élőt a második világháború 
után kezdett foglalkozni. A már emlitett viták kardinális 
kérdéseit elére vetíti, mégpedig oly módon, hogy megvilágít
ja az olasz társadélom néhány történelmileg jellemző voná
sát, filozófiai hagyományát. E tipikus aspektusokat a há
ború drámai módon igazolta, s a mindennapi élet középpont
jába állította őket.
Ám a rendelkezésre álló ideológiai eszközök elégtelenek 

voltak az ország helyzetének slapoa elemzésére ás az abból 
kivezető ut megjelölésére. A kulturális erőknek ez az elég
telensége természetesen éreztette hatását a társadalmi élet
ben is, de elsősorban a filozófiában, az irodalomban, « mű
vészetekben okczott nemegyszer bizonytalankodásokat. Oramscl 
nevével válik teljessé a második világháború utáni évek 
áttekintése, ez a nyugtalan periódus vele nyeri el törté
nelmi értelmezését, általa tudatosul a kulturális fctdulat.
Természetesen ne® célon Gramscl müveinek részletes elem

zése. A politecnicoval való együtt említése viszont indokolt, 
üj-yari' m m  é l*i$ W  tűi Ülik iü| ez (r.
azágos megjelenée előtt olvaaták müveitennek legjobb bi
zonyítéka, hogy maga Vittorini jelenti be, hogy Grameci 
müvei hamarosan napvilágot látnak az Elnaudi kiadásában, 
amely o Pclitecnioonak i© otthont adott. Ami a Politecniec- 
b*m folytatott vitákhoz is kapcsolódik a nagy olasz marxis
ta filozófus Írásaiból - az értelmiség hegemóniája, az uj



típusú értelmiség, a déli kérdés, a Vatikán, az olasz 
forradalom sajátosságai - kapnak most elsődlegesen hang
súlyt.
Gramsci gendolatrendazerének fcntOB része, hogy Olasz

országban soha nem volt polgári forredalom, a a szocia
lista forradalom csak úgy lehet sikeres, ha e polgári for
radalomnak legalábbis az alapvető lépéseit végrehajtják, 
így tehát a helrdó polgári demokratikus forradalmat a szó-1 
cialisto átalakulásnak mintegy előfeltételeként értelme
zi. Ahol a polgárság asm cselekvőképes - mint Olaszország
ban is -,a munkásmozgalomnak tudatosan megára kell vállal
nia az előbbi politikai-társadalmi feladatait is.
Gramsci felismeri, hogy a sikeres forradalom kivívásának 

fő követelménye a "történelmi blokk" kialakítása. E "tör
ténelmi blokk* különféle társadalmi erők, azaz sz északi 
munkások és a déli parasztok szövetsége, amelyek objektíve 
a kizsákmányold társadalmi rendszer ellenzésében, szubjek- 
tive a munkásosztály és a kommunista párt vezetésének tu
datos elfogadásában azonosak. A "történelmi blokk" élcsa
pata az "intellettuali organici" pártja, kötőanyaga pe
dig az ideológia és a kultúra, amelynek révén világossá 
váik és tudatosul e tömegekben a politikai, gazdasági és 
kulturális hegemónia mibenléte.
Az értelmiséí'jhek, mint a kul ura és az ideológia hiva

tásosának, gyökeresen meg kell változtatnia a néppel veié



kapcsolatának jellegét, ffért csak igy tud eleget termi az 
ország haladd tudata kialakításában és az annak térjészté- 
eében játszott szerepének. Az "intellettuele organico" te
hát /e későbbiekben elkötelezett értelmiségnek nevezik/ 
nem az uralkodó osztály, a kormány kiszolgálója, hanem szer
vezőként ée tervezőként részese a gyakorlati életnek} meg
szabadulva a kozmopolitizmustói és a változáeelleneoaégtől 
cselekvő módon hozzájárul a népi-nemzeti kultúra kialakítá
sához.
Az olasz értelmiség jellegét és feladatait Gr&meci a 

Mezzogiomo 4e> a Vatikán kérdésének szempontjából ie meg
vizsgálja. Ugyanis igen nagy számú a paraszti szárrazáeu 
értelmiség, e a déli értelmiség hidat alkothat az északi 
munkások és a déli parasztok között, kásrészt Olaszország
ban a legnagyobb ezámu és a legjobban szervezett értelmi
ség az egyházhoz tartozik, amely évszázadokon át kozmopoli- 
tizmusra nevelt.
A Letteratura e vita naziorsaléban kijelenti, hogy a pol

gári társadalom irodalma nem népi-nemzeti jellegű, az irók 
nem tekintik sajátjuknak a nép problémáit, nem érzik kö
telességüknek a nemzet nevelését, nem élik át, nem teszik 
magukévá és nem dolgozzák fel a nép érzéseit, követe
léseit, gondolatait. A haladó mUvészi alkotást valamely 
társadalmi-erkölcsi kérdés művészi megfogalmazásának te
kinti Gramsci, amelyben a szerző, az alkotó a művészet
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sajátos eszközeivel megragadja kora társadalmának lényegi 
vonásait,
1,1-y mádon Üramsci előrevetíti a háború utáni évek vitáé 

kérdéseit. Kifejti, hogy miben látja az e téren szükséges 
harcot* "Che si aebbe perlőre, per eesere eeetti, ái lotta 
per une nuova cultura, e non per una nuova. arte, pere evi- 
uente ... ~:i deve parlsre di lotta per una buova cultura, 
cioe per une nuova vita morr-le, che non puc non essere in- 
tioamente legeta a uns nuova intuizione déllé vita." /I/ - 
azaz a művészetet elszigetelten megújítani nem lehet, ceak 
e társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok megújításá
val egyidejűleg.
Müveiből világossá válik, hogy mekkora segítséget jelente

ne p gazdasági é társadalmi átalakulás számára egy hsle- 
dé jellegű kultúra, irodalom, amely hangot, ad a déli nép 
nyomorának, a gyárakban dolgozók embertelen ki2íákaányolá
sának, a rosszul fizetett alkalmazottak megaláztatásának, 
a nők mindennapos szenvedéseinek, a napról napra növekvő 
forradalmi akaratnak.
£ ezen uj kultúráról, irodalomról szólva egyértelműen 

leszögezi snnnk régihez való viszonyát, amely közvetlenül 
a fesizmus egbukása és a háború után szintén oly gokat 
vitatott kérdés volt* HLa premeeaa déllé nuova letteret i- 
ra non puő non eacere storice, politicr , popclare, deve 
tendere ad elaborare cic che gi' esirte, polemicamente o



in el+ro Mily non importa; cio ch© importe è che eeaa 
effondi le pue redici nel»humus delle cultura popolere 
cosl corne è, coi suci gueti, le eue +endenee# ecc., col 
suc mondo morale e intellettuaie, sia pure arretrato e 
conventionale." /2/
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TI*
B e f e j e z é s

A Politecnieo nem sokkal Vittoriínl és Togliatti levél
váltása után megszűnt• A néhány, még megjelent számban 
szinte kizárólag as irodalmi jelleg dominált, ennek elle
nére szembenállása as ét támogató politikai erőkkel mind
inkább egyértelmű lett. így Togliatti 1948 januárjában 
az OKP VI.Kongresszusán a következőket mondottal " II 
dibattito interminabile e astratto sui rapporti tra cul- 
tura e politica non puo tenere il posto déllé indagini 
economiche, storiche, politiche, di cui abbiamo biaogno 
non eolo per illuminare la nostra conoreta attivita ouotl- 
diana, ma per rinnovare la cultura italiana. Che cosa di 
buono puo uecire dR questo uggioso dibattito se non un* 
spinta a tenersi in disparte, lon*eni dalia vita stessa, 
irretiti da riserve, dubbi e contraddizioni che solo nella 
ccncreta ettivitá tanto culturale quanto politica possono 
trovare eoluzione?" /I/
A Politecnieo hosszú évekig, sőt évtizedeiig meghatáro

zó problémát érintett. Be« véletlen, hogy a Politecnieo 
zellerne mélyen rányomta bélyegét minden balodali kulturá

lis kezdeményezésre* a üuovi Argonenti első számainak te
vékeny ségére, a kezdeti Contemporaneora, a Ksgionamentire, 
a Quaderfel Piacentinlre, e Che faréra, a fiatalok és a

7 í
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keváabá fiatalok néhány folyóiratában Jelentkező elköte
lezett i> odelomra; az Officinától e Kenaboig mind talál 
hivatkozási alapot Vittorini folyóiratára, amelyről el 
lehet mondani Giobettinek Orrameci Qrdine ííuovojával kap
csolatos szavait j *’îu nei primi stesi di vita il giornale 
piü intellettuale d»Italia, in cui tuttc ere concepit© 
organicnmente, fatto con spirito di sacrificic e con 
un ideale di libéria, aelU menchette illa cronaca teat- 
rale, dalle lettere degli operai ágii articoli di Lenin, 
»1 rcmanzo 4*app«Adla»* 1 si ebbe un mirr-colo anche piü 
rarof che gli operei lo lessero, lo discuesero, quasi fa- 
natici déllé cultura.” /2/
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J e g y z e t e k

ÍZ.

b háború nélkül főleg irodalmi érdeklődésű intellektuel 
maradtam volna. Vannak olyan helyzetek, amikor az értel
ei :'-.V'.nek k pe rnek kell lennie arra, hogy egyéni tapasz
talatait a társadalo számáré hasznosan tudja tolmácsol
ni ... Zenésznek és Írónak le kell moncanie kivált á ei- 
Trl, hogy hozzá tudjon járulni minden ember felszabadí
tásához •

2.
Sem határolhat uk el egy nemzet cselekvési szféráit 
- politikai, yazdaráí i, nt'-llektuólia - sorompókkal.
Kern választhatjuk azét, s nem is lehet szétválasztani 
ez elveket a tettektől, a tudati fejlődést a konkrét 
erők fejlődé étől, a politikát a kultúrától, a poli
tikát a gazát , ágtól, ez egyéneket a társadalomtól, a 
művészetet e való ágoe élettől. A világnak ebben az egy
séges és reálie szemléletében van a mi erőnk, a marxis
omé ereje.

3,
kgy olyan társadalomban, amely e legkegyetlenebb elnyo-
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másnak volt kité e, és aseiy élet-halál harcét vívott sza- 
badságáért - irék, művészek, kritikusok, filozéfueek nec 
érezték szUkrégét, heg; í c lrorskozznnak egymás csellé| el- 
lenkee£l«g, féÍrf vonultak, nem akartak elvegyülni a tömeg
ben.

4. v
i l kell tah it Ítélnünk a fasizmuo 2© évének égést irodal
mát, művé z-tét, kultúráját ? Tágebb értelmeséett történel
mi ezerpontbél nem lehet kétsége* a válasz. Az olasz mü
ve tat, Irodalem, kultúra rerrrit ne*r trtt a fasiKBuc ellen.

5.
Amire szükség van, n- yon egyszerű, 4 b nem zárja ki sem 
a valéságot, sem s formai ezépoéget. ; rra van ezUkség, 
hogy az irék minden erejűkkel köt.lezzék el ragukat mü
veikben és müveikkel,

6.
...gyakorlati ttnácrok, elméleti egáll; pitáook, kriti
kel megfigyelések és erkölcsi szabályok kédejce, amely ez 
irodalmon keresztel nemesek ez irodalomra, hanem aa em
berek tBékásaira i® hét.

7.
... /ol *n Íré, akt /jéllehet verseket Ír, todatemen és
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következeteren törekszik mások irányitáeára.

8.
akinek kellett, megértette 

9.
Ügy hiszem, hogy amit tettunk, nemcsak a mi, hrnem az 
utánunk következők számára is hasznos less. Kimunkáltunk 
egy egyszerű, moaern nyelvezetet; ha nem is e társadalmi 
emberhez, de magához az emberhez szóltunk; újra felfedez
tük ez olasz hagyományok néhány már régen elvetett elemét; 
számos egyetemes gondolatot fogalmaztunk meg a legbigottabb 
nacionalizmus idején.

IC.
Aki az ifjabb generációból a fasizmus ala*t azt akarta 
megirni,amit valóban ondolt és érzett, © mag© kárára 
tette. Az óvatosság vezette minenki kezét, a ez termé-
izete er. a müvek értékét i befolyásolja...

11.
Meg kell álla itani bűneinket; © távolmaradást, azt, hogy 
bár egyáltalán nem vakációé időket éltünk, sokak mégis 
szórakoztak í felelőtlenek voltak.
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... /az Irodalom/ maga az élet, az élet jobbik, igezabb 
része, z az irodalom nem pzámité, kerüli e roszigazeá- 
gokat, ® legteljesebb mértékben elkötelezi az írót / s 
Így az embert/, nem szolgálja a megismerést, hanem ün~ 
megában is iamereteket nyújt.

13.
fcl is a régi rultúrához tartozunk, de túl eprünk lépni 
rajta,

IV.

1.
... magába foglalta a hellenizmust, a görög gondolkodást, 
az antik néma szellemét, e latin kere ztányaéget, a közép
kori keresztény»éget, a humanizmust, a r formációt, a fel
vi lágcacdá t, a liberalizmust,

2 .

¡Platón is ré'-ze ennek a kultúrának. ás Krisztus is. yon
dó® a ICri ztur. Jézus Kri ztuanrak nem volt, cs-ak elenyésző 
hatása? Ellenkezőleg. J.agyon is nagy hatása volt. De az ő 
és a kultúra hatása egész napjainkig abbéi állt, hogy az 
embereknek szinte kizárólag & gondolkodását változtatta 
megl tehát magát teremtette meg és teremtette újjá, és 
soha vagy szinte soha nem teremtette újjá - cselekvésének

12.



határain belül - magát az embert. Görög, latin ás minden 
id5k keresztény gondolata úgy tűnik, nem adtak mást az 
embereknek mint lehetőséget erre, hogy elkendőzzék, jogos
sá tegyék tetteik barbárságát. A kultúra eredendő jellem
zője, hogy nem képes hatni az emberi cselekedetekre? Szt 
tagadom. Ha valaha /kivéve egyes elszi, etelt eseteket és 
ma a Szovjetuniót/ a kultúra hatott az emberi cselekede
tekre, az csak & kultúra megnyilvánulásának formájától 

ött. A kuli ura kinyilatkoztatta, megtanította, kidol
gozta az a.lapelveket >s az értékeket, kontinenseket, fede
zett fel, gépeket elkotott, de soha nem azonosult a társa— 
¿ólommal, nem kormányzott együtt a tár edalom-al, nem irá
nyított ereseket a társadalom érdekében.

3.
Olaszország minden é telmiségéhez Fordulok, akik tudják, 
mi a fasizmus/ nemcsak a marxistákhoz, hanem az idealis
tákhoz, a katolikusokhoz, e misztikusokhoz is. Ven-e érve 
az Idealizmusnak vagy a katclicizmufnak, emely ellenzi a 
kultúra átalakítását olyan jellegűvé, amely képes harcol
ni az éhség és a szenvedések ellen?

4.
A katolikusok tudják, hogy f rossz legyőzhetetlen, sőt 
szükségszerű, mint ahogy a vétkéé ia többet nyom, a latba

1©5.
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° 3zentnál- hogyan áldozht tnánk fel életünket a prébaté-
tel esen tárgyai nélkül, amelyekkel lemérhetjük hitvány- 
tágunkat vagy áldozetunk nagyságát? Azon Javallatok, a- 
meiyekben Vittorini Ma,, nem nyújthatnak semmiféle Iga
zi segítséget} készen vagyunk Vittorlnivel harcolni az 
iíozságtalanoág ellen, de valami bennünk arra figyelmez
tet, hogy rz igazságtalanság belélünk magunkból ered, e 
hogy a rossznak, amely megdsbbentá külsS forma'kben Jelent
kezik, pontos megfeleltje van szivünkben.

5.
* vallás minden slepelvébíl éa kiindulási pontjábál ere- 
dendéen az egyetlen látezési mádként Jelentkezik, amely 
magába olvasztjs ás túléli sz Ssazes többi létezési for
mát) a vallás ez ember kizárólagos cselekvése, a feltéte
lezett emberi létezés kizárólagos uralma, kizárólagos meg. 
valdfjulésa.

6.
... amit nem •ogadhatuak el, az az, hogy e kere ztdnysá- 
get összetá^sssák a társadalmi félánkaággel, a náp Bü
ket í síelőiével.

7.
... /? humanista ateizmus/ az r> meggyőzöddé, hogy az em
ber a világon magára maradt teremtő. Az ateizmus tehát



Ic 7 .
nem valamiféle vidám optimizmus, hanem - legmélyebb je
lentésében - kétségbeesés*

G.
Megteremthetünk-e valaha olyan kultúrát, amely képes meg
védeni az embert a szenvedésektől ahelyett, hogy csak vi
gaszt nyújt nekik? Olyan kultúrát, amely meggátolja, el
űzi a tarsadelombéi a kizsákmányolást ée e rabszolgaságot 
- ilyen az az olasz kultúra, amilyenné a régi kultúrának 
válnia kell*

9 .
••• azon raédok Összessége, ahogy egy adott helyen és idő
ben az emberek termelnek

10.
A történelmi materializmus nem tagadja tehát ez emberi sza
badságot, hanem elméletileg kifejti, hegy miképp tudatosít
hatjuk azokat az erőket, amelyek korlátozzák sz erabeti sza
badságot. A természetet csak úgy lehet legyőzni, ha szembe
szegülünk vele; az emberhez hozzátartozik gazdasági tevé
kenysége is, amelynek törvényeit meg kell ismernünk, hogy 
fel tudjuk használni őket. Ily mődon a történelmi materializ
mus nem más, mint megújult humanizmus.
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• •• e könyv oly fin, mint egy bánya, amelyben e> erek va
lahol a mélyben találkosnak, a ha agy e**t feltárunk, elő
bukkan a másik. Káért van, hogy Gramsci ab egyik legkomp
lexebb olaoe személyiség.

12.
... létesik egy ismeretlen, láthatatlan CloeEcreeág, a— 
rely nagyon eltér attól, amit p felaelnen látunk ... e 
látható és a láthatatlan köBötti szakadék sokkal mélyebb 
nálunk, mint a« úgynevezett kulturnéméeteknél.

13.
A f t slftmue - egéas Husb éve alatt - nem politikai élet, 
hanem politikai halál volt. Most, hogy véget ért a fesi«- 
mua, miért akarnánk továbbra la politikailag halottak Ma
radni?

14.
... ügy gondolják, hogy nem lehetnek többé emberek, mi
után egyszer nem - emberként cselekedtek.

15.
Ab oktatás terén a« elapvetÓ, sót leglényegesebb kér
dés, hogy a* iskola mindenkinek átadj* a megieueréa eez-

11.
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közeit, hogy mindenkit felfegyv erez zen, félkészükén ugyan
oly ea mértékben a könyvekkel, a műalkotásokkal való foglal
kozásra és a kulturális kutetétevékenységben való ráazvé él
re.

16.
Az ebből az oktatási rendszerből származó hibák* nem t idunk 
demokratikusan élni, hiányzik a kritikai szellem, túlzott 
dogmát izmus vagy szkepticizmus,

17.
A megoldásnak az esszerü, tudományos, határozottan empiri
kus rrentelitásból kell származnia, amely megába foglal
ja a technikai vonatkozásokét is, ae feloldja őket egy
fajta gyakorlati hozzáállásban. Az olyan ember mentali
tása ez, aki nyitott a kisérletezéare, tud megfigyelni 
és szétnézni maga körül, tanul a tapasztal*:tokból.

18.
... a férfi és e nő közötti abszolút egyenlőségen* ala
puló válás továbblépést jelentene abban o munkában, amit 
Jézus Krisztus kezdett meg a nők é« a férfiak felszaba
dítása érdekében, az ilyen válással agunk mögött hagy
nánk a képmutató hazugságot.
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▼*/l.
X.
Hem akarok uo.it s hetilap c€ Ikitüséseiről és programjáról 
beszélni, i— Ifpfc továbbra is érvény bon maradnak* mé&s 
#1 kell monuanoa, hogy bizonyos »értékben örülünk annak, 
hogy hetilapból havilap lett « Pclifecnicc, eiert ez uj 
erőfeszítést kíván tőlünk. A hetilappal nem kimondottan 
alakítani, formálni akartunk* A máalk, az ismeret terjesz
tő szándék lassanként egyre jobban eluralkodott* Szerkesz
tettünk, fordítottunk, informáltunk, vitáztunk is, de igen 
kevés újat mondtunk, oeinte minden »egazerzett pozícióból 
- enélkUl azonban, hogy célunkat szem előtt tévesztettük 
volna - «6*tk kiabáltunk, pedig bizonyítanunk kellett volna* 
Túl gyakran kinyilatkoztattunk olyasmit, amit jobb lett 
volna tanulmányozni* így aztán már megszerzett igazságokat 
terjesztettünk, ehetett, hegy «1 ia részt vettünk volna 
sz igazság keresésében* Szándékunk ismeretterjesztés «olt 
és az 1» marad* ue nem maradunk az ismeretterjesztés szint
jén* A hevilappá veié átalakuló? kényszerével lehetőséget 
kaptak munkánk elrélyitérére, Most majd jobban vigyázhatunk 
magunkra* Ahogy felnzabadultmk az események nyomása síéi, 
ne* működűnk együtt a politikai cselekvéssel, iagáért való 
kulturális tevékenységet fogunk folytatni *.. elérhetjük 
a hetilappal nem megvalósított célt* ismereteket terjesztve 
alkotni éa alakítani*
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... a Politécnico az egyetlen szervezett kísérlete az Clasz» 
országban létrejött újdonságokról való tájékoztatásnak, 
amelyek kulturális visszatükröződései az egyes értelmiségi 
■söpörtök által vezetett antifasiszta harcnak. És mivel a 
Politécnico vonzásának központját kommunista vagy a kommu
nizmussal rokonszenvező értelmiség alkotja...

3.
Mindebből távlataiban két dolognak kellett volna következ
nie. Elsősorban egy olyan irányú elkötelezettségnek, amely 
helyreállítja & termékeny kapcsolatot a mi kultúránk és a 
nagy olasz néptömegek konkrét érdekei és problémái között, 
a kapcsolatot ezek mély megújulási vágyával, történelmi 
igényükkel a szabadságra, a gazdasági, társadalmi és po
litikai fejlődésre. Másrészt megvolt a lehetősége annak, 
hogy kialakulják egy széles morális és gyakorlati mozga
lom a középrétegek és az értelmiség között, hogy ebből az 
irányból is áthidaljuk azt a szakadékot, amely e rétegeket 
elválasztotta a dolgozó tömegek demokratikus mozgalmától, 
s gyakran a gezdasági és politikai hetelom reakció« bir
tokosainak uszályába kényszeritette őket.

4.
... az uj kultúráért való munkálkodás azt jelenti, hogy 
sikerül kidolgozni és általánossá tenni egy újfajta nyel* 
vezetet... abban a nyelvben, amelyen ők /Vittcriniék/

2.



a többi e (¡‘bőrrel beszélni akarnak, megvan a nagyobb*jőin- 
o ilut ezándéks, ám ez ¡yokorlatileg nec. m&B, mini absztrakt, 
külsőül(>¿-6b , tőszóval intellektuális.

Alicatábon magát ez üKP-t látják. A Politccnicoban az CKP 
egyik orgánumát. Kizárják annak a lehetőségét, hogy egy 
kommunistának /Álcietának/ egy bizonyos kérdé&ben egyéni 
véleménye legyen. Kizárják annak a lehetőségét, hogy egy 
kommunista /én magam/ kulturális tevékenységet folytasson 
pártjának ellenőrzése beikül. így jutnak arra e következ
tetésre, hogy az CKP ilicata bírálatával neg akarja tagad
ni a Pclitecnicot• A fő kérdés természetesen az, hogy a 
jPolitecnicot kommunistának tartják, mivel kommunista s szer
kesztője. ialhiv.ísunk az ol3sz kul unt megújításira /amely
ből a Politocnico is részt vállal/ nem kizárólag e kommu- 
nl ítélt igényét fejezi ki, ami az CK? i£.ény einek is megfe
lel. ~z a felhívás az olasz kultúra történelmi idényét 
tükrözi, b teljesen mellékes, hogy megfelel-e vagy sem en
nek y.'gy annak e pártnek.

6.
Termát zetece. r politika része kul-urának. £i; természe
tes, hogy i kultúrának rainui ven politikéi értéke. Az 
előbbi gyakorlattá vált kul+ure. Az utóbbinak olyan mér
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tékben van politikai érteke, amilyen mértékben képes gya
korlattá válni. De se első, a politika, általában e krónika 
szintén mozog. A kultúra viszont,túl «ináén taktikai és stra
tégiai törvényén, közvetlenül a ^örténelemben valósul rteg,

7 .
... egy adott pillanatban azonossá vélik az egész kultúrá
val, s hogy a politikai gyakorlat azonosul a kulturális 
gyakorlattal, Ám amikor a politika a krónika szintjén cse
lekszik és egyszerű kvantitatív változásokat eredményez, 
i mét cs*k egy része sz egésznek, e nincs joga megítélni, 
ellenőrizni, fékezni a kultúra többi részét, őt, ilyen
kor e politikával szemben a kultúrának abezolut érdelemben 
vett kultúra jellege van. Ilyenkor a politikától ero
dálódott kultúra hoz létre kvalitatív módosulásokat, elő- 
késiti é8 kidolgozza őket. Ilyenkor a kulturális kötele
zettségek eltérnek a politikai kötelességektől...

8.
... mintha egyes kulturális irányzatok egtorpanásf, ilyen 
vagy olyan irányú fejlődése nem lenné olyan mély hatással 
politikánk gyors vagy kevésbé gyors fejlődéi ere ...

9 .
Túl eummásan Ítélkezel. Ugyanié a politikát ás a kul+urát

i
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8 kölcsönös fUggés szoros kötelékei fűzik össze, e mind
kettő a történelemben működik, amennyiben megfelel az ob
jektív feltételeknek.

le.
Hem azért lépten be, mintha kulturális tekintetben marxis
ta lettem volna. Április 25-e után kezdtem el tanulmányoz
ni a marxista müveket* de ¿61 in néznék ki, he emiatt
marxistának nevezném mageml a marxizamebon olyan kulturá
lis forrást iátok, amely gazdagít engem ... de úgy hiszem, 
hogy ahhoz, hogy marxistának nevezzem magam, nem elég, hogy 
kiágészitrém marxista tanulmányaimat és minden ponton east- 
lakozzar a marxiamuEhoz, hogy mi.iden következtetését elfo
gadjam* ez szamomra passzív én herzontnlan dolog lerme, 
nem produktív formája a marxista létnek, ügy gondolom, 
akkor novezhotem mRgan marxistának, ha én is hozzát,eszek 

valamit « marxizmushoz, ha én j8 gazdagítom a marxizmust.

11.
Ha a kultúra nem tud megfelelni a lényegéből fakadd ku
tató jellegnek, s életben maradását és fejlődését oeak 
hatása, azaz politfcai. jeJentéec biztosítja, valamely fel
adaténak kiteljesítése érdekében megoldatlanul hagyja va
lamely másikat. Nea szabad azt képzelni, hegy s oelítike 
számára hasznos lehat az ilyen ^egitaég /bár olykor erre 
is igény van/. Az a hatás, amelyet a kultúra a politika
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eazközeként kifejthet, nagyon csekély. Az is előfordul, 
hogy nem megfelelő, tökéletlen. Gbjfktive annál többet 
használ a történelemnek / ée a politikának, amennyiben 
az történelem /, hbt kultúra betölti saját feladatát, 
mindig uj pioblémákst vet fel, uj célokat lát meg, amelyek
ből a politika ösztönzést nyer saját cselekvésének fej- 
lerzteeéhez. A történelem rendes folyamatában ceak az 
autonóm kultúra gazdagítja a pclit/'kát, a Így objektíve 
annak cselekvését szolgája, mig a politizált kultúra, 
emel. et e hatás észk.zóre redukáltak, nem tudja minőeé*!- 
leg támogatni a CBeleiCBŐűt.
Kétség jelenül fontos, hogy a kulturális tevékenység tuda- 

táoan legyen annak a történelmi valóságnak, .? elyben gyö
kerezik» ugyanilyen fontos, hogy a politika reagáljon 
a kultuxe által felfogott problémákra, s azokat magáévá 
tegye, ahogy e problémák érlelődnek.

12.
Egyrészt oly módón, hogy a tömegek ne torpanjanak me, , <-őt 
gyorsítsák fejlődésüket, e hagyják el a túlheledott kul
turális maradványokat, amelyek lassítják történelmi dina
mizmusokat. ¿iátiéazt /e az előbbivel egy időben / küzdeni 
kell e tömegekben még élő elmcradottaágok ellen. A politika 
a tömegek í ejlettaégi fokához mérheti cselekvését, mivel 
a kultúra állsrdóan előre halad.
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A forradalom döntó pillanataiban a politika clyjm mér
tékben egybeesik a kulturális kutató tevékenység érce
kéivel, hogy lehetetlenné válik a politikai 4» a kultu
rális cselekvés szétválasztása, a nem lehetséges a kul- 
turális autonómia sem.

13.

14.
Aa a határ, amely a kultúra területén elválasztja a hala
dást a reakciótól, nem azonos azzal, emely e kettőt a 
politika területén elkülöníti.

15.
Ezért fontos, hogy a kultúra mindig képéé legyen kultú
ra maradni, azaz problémákat felfedni és felvetni, meg
újulni. S ezért kell óvakodni attól, hogy a politika va
lamely zárt rendszerként jelenjék meg» igyekezni kell, 
hogy a politika ne más legyen, mint a politikában megva
lósuló kutatás. Ezért fontos végül, hogy a politika és 
e kultúra kapcsolatát se a politika, se a kultúra ne be
folyásoljál hagyni kell, hogy e kapcsolat szabadon ala
kulják aszerint, hogy miként változik e történelem, mi
közben az osztály nelKnli társadalom,s annak első állo
mása/az ember felszabadítása A halad.
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&lt jelent egy ir<5 számáré forradalmárnak lenni ? Azt ve
szem iezre, hogy politikus elvtársala hajlamosak ezt hin
ni, hogy torradolmiságunk a politika áltel felvetett prob
lémák körüli hozsennázást jelenti. Azaz, hogy annyira va
gyunk í'or' oclalmárok, amennyire a politikai meghatározta 
kérdésekkel foglalkozunk, s azokat "bel canto"-ként adjuk 
elő szavakkal, képekkel. De az én megítélésem szerint ez
egyáltalán nem az Íré forradalmiéért, inkább árkádikus- 
ságát jelenti.

16.

17.
Olyan politika, amellyel ujabb éc újabb tömegeket vagy 
egyéneket f-rra ösztönzünk, hogy szervezkedjenek és har
coljanak, aoaz hogy uj tudara tegyenek szert, ami már 
önmagában is uj kultúrát jelent.

V./II.

1.
Számunkra, kommunisták számára nem létezhet szakadás és 
törés politika és kultúra között, raiwel elméleti pczicié- 
ink fejlődését acha nem lehet elválasztani gyeket lati 
tevékenységünktől, kímélet! tevékenységünknek Vi kell hat-



ni© gyakorlati tevékenységünkre; nem azért, mintha i po
litikai zervezetek határozataival irányítani vagy ellenő
rizni akarnánk s művészi, irodalmi, filozófiai vagy tudomá
nyos tevékenységet, hanem egyszerűen azért, mert e párt a 
dolgozó osztályok mindazon erőinek egyeztetője, amelyek a 
társadalmi élet minden vonatkozásában aralomra akarnak szert 
tenni. Kz pedig mindenkinek, aki rendelkezik a szükséges 
lendülettel ée Őszinteséggel e harchoz, valami nagyon ko
moly dolgot jelent. Kern ránk vár, hogy témákEt, eljárácc- 
kat, »regoldásokat adjunk a kommunista értelmiségnek! vi
szont feladatunk, hogy felhívjuk ügy elmüket az életnek n- 
zen tudatos és egységen szemléletére, amely a történelem 
minden jelentős gondolkodójának és alakjának sajátja volt. 
Hogyan 15 lehetne elhatárolni e politkai -ro lámákat a kul
turálisaktól éppen abban a helyzetben, amikor a munkásosz- 
tal,\ megszerzi a hatalmat ez emberi tevékenység minden te
rületén, és éppen egy olyan országban, mint a miénk, ahol 
e mélyreható kulturália átalakuló* ugyanolyan sürgetően 
jelentkezik, mint a gazdasági és a politikai átalakulás ?

2.
A párt egyre határozottabban a kutatás szabad'ságának el
várt, törekedett- ,ŝ ee volt, s cg ie hozta gyümölc eit. 
üzt. az Ivet nemcsak szem előtt kell tarteni, hanem egy
re inkább meg kell erősíteni, fokozva a kilturáliíj kutató-
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arankában elkötelezett ciaták együ*tmüködéeét. A kölcaö- 
öö® tűr©len, amely szükségen clnd a kritikai szembenállás
ban* mind a ocrxieták se az egyéb eszmeáramletokhce térte
dé kulturember©k között* feltétlenül szükséges a msrxiî ták 
•4Sy«áa kozüiii párbeazédében is* hogy biztoíitsrak a megfele
lő fejlődést éu pz ilyen jelleg« vitr elmélyítését. A kul
turális irányitás feladaté, hogy az erre quallfikált elv
tár;: ek közreműködő ével meghatározza azon problémákat* «- 
melyekkel közbe műnk*- során kell szembenézni, s hogy kije
lelj« a kaiturúlla kutatótevékenység lehetséges irányait.
A párt bizonyco választásokat is tesz a kulturálté pcliti- 
ke tarén, mikömben harcol a kulturális életet kezűkben tér
té állami pcl; ári intézmények szocialista átalakításért• 
A párt elutasítja az ideológiai és kulturális problémák

ul szembeni semlegességet. a párt tánjacskodik r szellemi 
áramlatokra, e tudományokra ér? *» művészetekre, emelyek egy
aránt társadalmunk problémáinak szocialista és aomokrstlkus 
megoldását szándékozzék. Sőt, a párt politikája általában 
az egyik *. 1c pvet* feltétele a kulu r fejlődésének. A párt 
maga köré szervezi azon kulturális erőket, «melyek haladó 
módon n inek szembe e társadalmi életből fakódé ppcblémák- 
kal| a párt összegyűjti ezen er'k eredményit, megvédi Őket 
és harcol t ov» bbf ej le rz t dali kért. fé^eem a pártra vár* hogy 
megoldást adjon uaemányo; vagy művészi kutatások azámá- 
ro, vagy hogy előnybenrzesit^e ezt vagy azt a megoldást.
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A Párt kulturális tikot<5 tevékenységét ne* ezabad mechani-
i.uaan ártalmasul, mint amit a párt közvetlen feladatai alá
rendel. A pártnak ez a Jellege sokkal inkább a í Vad.-Ion
problémáival szembeni elkötelezettséget Jelenti, amelyet a
munkásosztály, a tcntizmue szempontjai vezetnek, üzen elkb-
telezetteégnek a kultúra előállitéi eszmei fejlődéséből kell
fakadnia, lépő, ről lépésre kell megszerezni. A pártnak elő
kell segíteni ezt e folyamatot általános politikai irányvc-
naIával 9S kul'uráli politikájával, segítenie és szerveznie
feli s gyakorlat és az ldeolégla szembesítését, Így fokozva 
krftikpi képen gégét.

V./III.

1.
Hogy nem uj művészetért, here, uj kultúráért kell küzdeBtak.
az magátél értetődik. Tehát olyan harorél von ezé, amelyet
Uj kultúráért vívunk, ezaz uj erkSlosiaégért, z ezt csak
egy uj életfelfogással szaros kapcsolatban lehet elképzel- 
ni.

2.
Az uj irodalomnak történetinek, politikumok, népinek kell 
lennie. Fel kell dolgoznia azt, ami már létezik - vitctkoz-

f
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▼a vagy 'ásképp, nem érdekes j ess a fontos, hogy a a uj iro
dalom a népi kultúra humuszába mélyesaze gyökereit* a népi 
leülturába,annak szokásaival, irányzat ivsl, stb. együtt, 
erkölcsi és szellemi világába, legyen az bár elmaradott 
vagy konvencionális.

VI.

1.
á\ politika és a kultúra közötti kapcsolatról folytatott 
végeérhetetlen és elvont vita nem foglalhatja el a helyet 
8 gazdasági, történelmi, olitikni kérdések elöl. Izekre 
nemcsak mindennapi életünk órán van szükségünk, hanem 
azért is, hogy megújítsuk az olasz kultúrát. Mi jó ezár» , 
mezhat ebből s nyomasztó vitából, ha nem ez az indíttatás, 
hogy fenntartásokkal, kétségbeesésekkel és ellentmondások
kal behálózva vonuljunk félre az életből ?

2.
Életének első hónapjaiban Olaszország legintellektuálisabb 
folyóirata volt, amelyben mindent összefüggéseiben szem
léltek, amelyet oz áldozat ¿szellemében a szabadság esz
ményképével készítettek a színházi krónikától, e munka-

■

sok leveleitől Lenin cikkeiig, e folytatásos regényig } 

ritka csodára volt képéé* e munkások szinte a kultúra 
megszállottjaként olvasták áa vitatkoztak róla.

I}
i í

\
\
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