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költők, írók és kritikusok Ady-tanulmányaival, a szabadkai Minerva 
Kiadó kétnyelvű Ady-verskötete, amelyben a horvát fordításokat 
Krlezsa József készítette, Ady hetvenegy válogatott versének spanyol 
nyelvű kiadása, amelyben a fordítást David Cherician kubai költő végez-
te, a kötet szerkesztőjének és bevezető-írójának, Tóth Évának közre-
működésével (Corvina) és egy Ady tizenhét versfordítását tartalmazó ja-
pán kötet, Tokunaga Yasumuto és Ikeda Masayuki műfordító-szerkesz-
tők gondozásában, Kerényi Ferenc, Szabolcsi Miklós és Ikeda Masayuki 
tanulmányával, Borsos Miklós tollrajzaival. A z Élet és Irodalom tudósí-
tott arról — Sirpa Hajba finn költőnő és műfordító közlése alapján —, 
hogy Helsinkiben kétnyelvű kiadásban jelent meg az 1977-ben ott 
megszervezett Ady műfordító-verseny anyaga. 

Szép ténye az Ady-centenáriumnak az, hogy a szomszédnépek és 
Kuba kiadói - Ady szelleméhez híven - szinte valamennyien tiszteleg-
tek valamilyen formában a nagy internacionalista költő előtt. 

A mérleg a hazai és a külföldi népszerűsítés szempontjából kedvező, 
tudományos szempontból meglehetősen sovány. (Az ismertetett űj 
tanulmányköteten kívül például Király István művének folytatása lehe-
tett volna méltó továbbhaladás.) Számunkra, akik megértük az évfordu-
lót, mindenesetre úgy tűnik, hogy a centenáriumra végre kialakult a 
hiteles Ady-kép, amely egyrészt állandó emelkedést lát költői pályáján, 
másrészt egységben akarja és tudja látni ellentmondásokkal teli, bonyo-
lult egyéniségét és életművét. Bizonyos azonban, hogy a következő 
korok abba se fognak belenyugodni, amit most mi mondunk és hiszünk. 
Ady pőrében talán nem is lehet kimondani az „utolsó szót". És bizo-
nyára így van jól, életműve így marad örökké izgalmas, élő és megújuló 
valóság. 

MAKAY GUSZTÁV 

50 EVES A KORUNK 

Mint egy mesterien komponált három tételes nagyzenekari hangver-
senydarab a zeneszerző álmait, úgy kelti életre az 50 éves Korunk című 
folyóiratot az az esszégyűjtemény, melynek vezérszólamai a harmónia-
teremtés dicséretes szándékával elsősorban azokat az alapmotívumokat 
járják körül és erősítik fel, amelyek - e sajátos nemzetközi helyzetben 
- a szellemi összetartozás tudatát, illetve a múlt tanulságaiból fakadó 
konzekvenciák mai lehetőségeit hordozzák. 
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Éppen e megkomponáltság, a kötet kristályos szerkezete és az írások 
közvetlen hangja keltheti az olvasóban azt a kellemes illúziót, hogy nem 
gyűjteménybe foglalt irodalmi tanulmányokat olvas, hanem maga is 
résztvevője az 1976. májusi emlékülésszaknak: ott ül a Petőfi Irodalmi 
Múzeum előadótermében, s „élő adásban" közelről figyelheti és élheti 
át azt a jelentős irodalmi eseményt, amely „méltó" módon - a szer-
kesztői előszó ritka merészségű fogalmazása szerint - a „teljesség igé-
nyével" mérte fel a Korunk-nak azt a „kiemelkedő szerepét", amelyet 
az 1 9 2 6 - 1 9 4 0 közötti években a szocialista kultúra, a népek barátságá-
nak erősítése és az internacionalista szellem kialakítása terén játszott. 

A szerkesztő - Kabdebó Lóránt — nem is túloz: a kötet valóban az 
emlékülésen elhangzott előadások és korreferátumok „összességét" tar-
talmazza, sőt - nyugodtan hozzátehetjük, hogy - e mennyiségi muta-
tónál sokkal többet is. Ez a szerzői gárda ugyanis a három alaptétel 
szólamainak szerkezeti ívét egyetlen lendülettel mesteri összhangban 
feszíti ki a két part: a múlt és a jelen közé, s az így megalkotott híd, a 
méltató, az elemző, a felmérő és az informáló jellegű tanulmányok 
sokszínű pillérein biztosan megáll — így a „minden aspektusból" meg-
vizsgált és tartósnak bizonyult irodalmi anyagból —, rokonszenves 
közérthetőséggel rajzolódik ki az ötvenéves Korunk szellemi portréja. 

A magyar irodalomkritikának e ritka és előzmények nélküli vállalko-
zása e.urópai körültekintést, filológiai és komparativista képességeket 
egyaránt igénylő munka. Elsősorban nem a 15 év mintegy 15 000 
oldala, 25 000 flekkje, tehát nem a terjedelem, hanem az Uyen jellegű 
kritikusi tapasztalatok hiánya jelenti a nehézségeket. Eddigi gyakorla-
tunkban ugyanis - ahogy Szabolcsi Miklós is sajnálattal állapítja meg -
a „folyóirat-vizsgálatnak alig vannak kiérlelt módszerei". Nem arról van 
szó, hogy eleddig nem jelentek volna meg fontos és színvonalas cikkek, 
értékelések - többek között a Korunkról is - de ilyen, kellő távlatból 
és a túlélők ma már evidens történelmi tapasztalatainak kritikai szem-
pontjai szerint készült, átfogó folyóirat-vizsgálatra: elemző és minősítő, 
helyet és rangot kijelölő, esztétikai színvonalat és szellemi kisugárzó 
hatást egyaránt magába foglaló szintetizáló (s ennek a szónak itt jogos 
helye van!) értékelésre még kevés példánk van, így e téren még nem 
kristályosodhattak ki a szempontjaiban modern, módszereiben pedig 
korrekt megközelítés kívánatos formái. Az adott helyzetet még az is 
komplikálja, hogy a Korunk - szinte teljes megjelenési ideje során -
maga is „bonyolult és nehéz terepen" dolgozott, azon a sajátos, „belső 
és külső nemzeti ellentétekkel" terhelt területen próbálta meg - saját 
szerkesztői elveinek, esztétikai gyakorlatának kialakítása, irodalmi és 
világnézeti feladatának menetközbeni tisztázása során - a négy ország 
magyarul olvasó, előbb csak értelmiségi, később már munkásrétegeit is 
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befolyásolni, meggyőzni és irányítani azáltal, hogy „marxista választ" 
kívánt adni olyan, a „kor által felvetett" társadalmi és művészi problé-
mákra, mint pl. a gazdasági világválság, a középosztálykérdés, a kultúr-
krízis vagy a valóságirodalom stb. 

A Korunk — tudatosan alakított programjának és tematikájának 
megfelelően - saját helyét maga is az „európai marxista és társadalom-
tudományi orgánumok" között jelölte ki. Ezt a besorolást a mai tudo-
mányos álláspont csak megerősítheti, az Europe, a Clarté, Die Links-
kurve, a Neue Rundschau, a Tvorba és az Era Nouva c. folyóiratokat 
tekintve kortárs- és analóg-jelenségeknek. 

* 

A vizsgálódások nyitótétele arra az alapvető kérdésre keresi a vá-
laszt: mennyire érvényesült a Korunkban a „marxista gondolat", s 
ennek gyakorlataként müyen kapcsolat alakult ki a folyóirat és a 
munkásmozgalom, illetve a szomszédos népek szellemi mozgalmai kö-
zött. 

Az a tény, hogy a tudományos emlékülés programjának összeállítói 
is - mintegy kiemelve - az első helyre tették ezt a problémakört, azt 
mutatja, hogy a Korunkat, melynek a szerkesztői által adott alcíme is: 
„vüágnézeti szemle", nem a szépirodalmi, hanem — jellegének megfele-
lően - a „társadalomtudományi folyóiratok mezejében" helyezték el, 
mivel cikkeinek többsége a társadalmi struktúra változásait elsősorban a 
„társadalomtudományok eszközeivel és fogalomkészletével" elemzi, így 
az irodalom csak „kiegészítő része" a lap profiljának. Ezt a minősítést 
igazolja a Korunk tanulmányainak kettős szempontú vizsgálódási mód-
szere is, az értekező stílusban és szociográfikus megközelítéssel kialakí-
tott szerzői állásfoglalások nagy többsége. 

E tétel alapszólamát Szabolcsi Miklós tanulmánya szólaltatja meg 
egyértelmű hangsúlyokkal, határozottan és színesen. Nemcsak a lap 
„főterületeit" és „fő kérdéseit" veszi számba, de a szerkesztés „eszté-
tikai alapjait" és világirodalmi orientációját is mérlegre téve megálla-
pítja, hogy a Korunk, szerkesztői „hallatlan és hősies egyéni erőfeszíté-
seinek" eredményeképpen Európában „meggyőző erővel" és magyar 
nyelven képviselte a marxista gondolatot. Nyitó-téziseit további kilenc 
- bizonyító és dokumentáló szándékú - tanulmány egészíti ki. Ezek a 
különböző aspektusokból induló vizsgálódások — az elkerülhetetlen 
gondolatismétlődések ellenére is - számos fontos részlet és hasznos 
adalék feltárásával emelik ki a vezérmotívum megállapításait. Ebben a 
felfogásban értékeli pl. E. Fehér Pál magasra a lap munkatársi gárdájá-
nak színvonalát, kiemelve Gaál Gábor széles látókörű szerkesztői gya-

16 Irodalomtörténet 
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korlatát, mellyel szinte - a világ minden tájáról — és főleg „az emigráns 
közlönyök hasábjairól gyűjtötte egy zászló alá a magyar progresszió 
harcosait. S jóllehet a szerző is úgy látja, hogy a lap történetével való 
tudományos foglalkozás „rengeteg mai tanulságot ereményez", ezeket a 
tanulságokat sajnos mégsem fogalmazza meg A Korunk legendája és 
valósága című cikkében. 

A nyitó tétel „totális intenzitással" kifejtett nézeteit árnyalja tovább 
Illés László is, aki a folyóirat legelső periódusának elemzése során jut 
arra a következtetésre, miszerint a Dienes-Gaál szerkesztő páros azért 
tudott a lapból egy „különleges modellt" alkotni, mert a kor vala-
mennyi produktív művészi impulzusára „érzékenyen" reagált, vagyis 
dialektikus szemlélettel kritikusan és egyoldalúságtól mentesen érté-
kelte a proletkultot, a tényirodalmat és az avantgarde-törekvéseket 
egyaránt. Ebben a kiváló szerkesztői érzékben látja a szerző a Korunk 
„titkát" és egyben modell-értékét, mivel irodalomszemléletét „nem 
redukált, szektás proletár alapzaton", hanem a „teljes emberi kultúrát 
magába szervesítő szocialista bázison" alakította ki. Ugyancsak a Ko-
runk első korszakának első problémáit elemzi az előzményekre is utaló 
gazdag dokumentációs anyag alapján K. Nagy Magda (A Korunk és a 
munkásmozgalom), majd - Balogh Edgárral szólva — e „négyországi 
magyar folyóirat" rendkívül sokoldalú szellemi profiljáról, a magyar 
műfordítási irodalomban betöltött fontos szerepéről szól rokonszen-
vesen, közvetlen élményei és kutatásai alapján Kemény G. Gábor. 
Hasznos információkkal egészíti ki az előző cikkeket Fried István és 
Belia György írása. Botka Ferenc olyan adatokat is közöl, miszerint a 
lap - ha olykor tematikus aránytalanságokkal is, de kezdettől fogva -
„módszeresen és tudatosan", a mindenkori politikai helyzethez igazod-
va adott tájékoztatást a „negyedik rend" országáról, a Szovjetunióról. 
(Vö: a 15. évfolyam 176 füzetében 220 „szovjet vonatkozású" közle-
mény.) 

Az első alaptételt azonban nemcsak a külső kapcsolatokat elemzu 
írások részletezik, de néhány belső, személyi kérdésekről, illetve a lap 
pedagógiai törekvéseiről szóló tanulmány is kiegészíti. Remete László 
cikke Dienes László alapító és szerkesztői tevékenységének méltatásá-
val, Földes Éva írása pedig a magyar pedagógia és nevelésügy progresszív 
eredményeinek a Korunk hasábjain való bemutatásával válik harmoni-
kus záróakkordjává e tételnek. A referátumok összképe tehát egyértel-
műen utal vissza a Szabolcsi Miklós tanulmányra, igazolja annak vég-
következtetéseit: „A társadalomtudományi folyóiratok között kétség-
telenül a Korunk volt a legkövetkezetesebben marxista, a legharco-
sabb . . . a legtöbb területet átfogó, új ismeretet adó, új perspektívát 
nyújtó folyóirat." 
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A második tétel - a szimfonikus művekhez hasonlóan — halkabb és 
visszafogottabb ütemben, de a téma még teljesebb színskáláját kibontva 
újabb vonásokkal gazdagítja a Korunk portréját. Az alapszólamot itt -
amely a Korunk és a magyar szellemi áramlatok kapcsolatát, illetve 
kölcsönhatását vizsgálja a tárgyalt időszakban - Huszár Tibor alapos, 
teijedelmében is kiemelkedő tanulmánya intonálja. Miért kell a szerző-
nek e kapcsolat bemutatására 64 oldal? A feladat nagysága miatt. 
Huszár Tibor nem alaptalanul állítja, hogy „a magyar progresszió leg-
jelentősebb orgánuma" sokszáz alkotójának bemutatása, a folyóirat 
kapcsolatainak elemzése szinte „erőt meghaladó folyamat". Az a sze-
mélyi gazdagság, jelenség- és mozgalombőség ugyanis, amely ezt az 
önmagát és megújulása lehetőségeit egyaránt kereső korszakot jellemzi, 
a kutatások jelenlegi szakaszában még nem teszi lehetővé a mélyfúrást, 
itt előbb a mezőny teljes szélességében a tételes leltározást: a tudomá-
nyos igényű felmérő és összegező munkát kell elvégezni. Annál is 
inkább, mivel a cikk premisszái szerint az eddig feltárt adatok „egy-
oldalúak", s számos - ma már ellenőrizhetetlen kérdésben - csak 
„szélsőségés vélekedéseket" ismerünk. Amit a szerző, az egyoldalúság és 
a szélsőségek elkerülése érdekében alapos körültekintéssel, a tér- és 
idődimenziók lehető legtágasabb határain kifeszített hálója végül is 
befog, gazdag és jelentős „zsákmánynak" tekinthető. Akadnak ugyan 
benne kisebb értékű, mert csak viszonylagosan tisztázható, mondhatni 
becsült jelenségek is, mint pl. az olvasótábor nagyságára vagy az egyes 
prominensen baloldali írók negligálására vonatkozó kérdések, és vannak 
köztük még vitatott, azonosításra váró problémák, mint pl. az eszmei 
irányítás egységének, a periodizációnak vagy éppen a polgári radikális, 
illetve a marxista orientáció közötti átmenet időpontjának ma még 
megnyugtatóan le nem zárható témái. Az eddig ismert „vélekedések" 
ellentmondásait látva a szerző joggal jut arra a következtetésre, hogy 
„nem a csak megközelítő pontossággal megjelölt korszakhatár napra 
pontos rögzítése a vitakérdés, hanem a rendszerezés princípiuma". A 
periodizációra ugyanis „napra pontos" választ keresni ugyancsak naiv és 
abszurd dolog lenne, a rendszerezés princípiuma viszont ki nem kerül-
hető alap- és kiinduló kérdés. A szerző éppen ezért, igen bölcsen, ezt a 
problémakört nem kívülről és távolról, hanem - elfogadva a legilleté-
kesebb, Gaál Gábor „kérdésszemléleti" koncepcióját - belső optikával, 
a szerkesztői alapelvek előtérbe helyezésével közelíti meg, s ezzel a 
belső szemlélettel vizsgálja a lap eszmei változásainak „tényleges való-
ságát" és „történelmi" fejlődését, a közép-kelet-európai progressziónak 
ezt a tragikusan nagyszerű „öneszmélési" folyamatát. 

Amit az így kialakított képhez a Lackó Miklós, Tolnai Gábor, Czine 
Mihály, Pomogáts Béla, Bata Imre, Hajdú Ráfls, Csatári Dániel, Sándor 
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László, Tordai Zádor és Tánczos Gábor résztanulmányai hozzáadnak, az 
nem csupán a már behatárolt vizsgálódási terep további szélesítése, de 
olykor egy-egy részletproblémának olyan elmélyítése is, amely ha nem 
is lép fel a „megoldás igényével", de - ahogy Lackó Miklós vallja -
„továbbkutatásra" mindenképpen alkalmas. Ilyen jellegű - többek kö-
zött - Lackó Miklós cikke is, amely a kritikus ponton, az 1 9 2 9 - 3 3 
közötti válságévekben vizsgálja egyrészt a lap szektásságának típusát, 
szoros összefüggésben a „szövetségi tábor" kialakulásával, másrészt a 
„kényes" kérdést: a Korunk román kapcsolatait, helyesen következ-
tetve a történelmi tanulságokra. Hasonlóan sikeres, mert az egészre 
utaló, elmélyült részfeltárás Bata Imre írása, amely - mintegy a pár-
huzamos életrajzok modern változataként - Gaál Gábor és Veres Péter 
emberi és eszmei, rokonszenvesen bensőséges kapcsolatait, a két alkotói 
attitűd azonosságát, különbözőségét és kölcsönhatását - Király István 
szavaival - „az eszményi népfrontos modell-t" vizsgálja. 

Más szerzők viszont többnyire megmaradnak az emlékezés vagy a 
dokumentálás kétségtelenül hasznos szintjén, ám éppen ezért írásaikban 
az egyéni hangszínük helyett óhatatlanul csak a Gaál-Balogh Edgár-
Tóth Sándor citátumokba olvadó kórushangjuk hallható, mivel alig 
lépik túl az adatszerűség, a statisztikára és tudósításra épülő dokumen-
tum-kommentálás műfaji kereteit. 

E széles körű, ám a rész-egész viszonyában már nem mindig harmo-
nizáló vizsgálódások után a harmadik, a zárótétel újra dinamikussá válik, 
elmélyül és felgyorsul. Az eddig elemzett és-feltárt világnézeti, társa-
dalmi és mozgalmi problémák elvi konklúziói alapján most a Korunk 
irodalom- és művészetszemléletének minősítésére kerül sor, ahol is a 
vonatkozó esztétikai és irodalompolitikai „vélekedések" és értékítéletek 
mintegy ellenpontozzák az eddig pusztán ideológiai területre szorítkozó 
megállapításokat. Zoltai Dénes nyitótanulmánya ugyanis a Korunkat — 
mint alapvetően „vüágnézeti szemlét", amely csak másodlagosan fog-
lalkozik irodalommal és esztétikával - éppen a „művészetfelfogása" 
okán minősíti az európai első helyre az „egyenlők között". 

Ez a váratlan és határozott tézis új hangszerelésű, dinamikus szólam-
vezetést ígér. Magasan kezd, s a téma első részében nem is vált hangerőt, 
sőt újabb előzetes megállapításával, miszerint a folyóirat „esztétikai-
kritikai szava . . . máig is egész sor vonatkozásban érvényes maradt, mi 
több, ma tán egyre időszerűbb" - bizonyítottnak és kétségtelennek 
tekinti a Korunknak ítélt elsőség jogosságát. És csak most, e gondolat-
gazdag nyitány: e két egymást igazoló minősítés után halkul a fortis-
simo, s adja át helyét a bizonyítás, az oknyomozó eljárás lassúbb 
tempójú, a részletek elemzését igénylő módszerének. Ennek során nyil-
vánvalóvá válik, hogy a Korunk a vezető helyet elsősorban „valóban 
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korszerű radikalizmusával és a baloldali humanista elkötelezettségével" 
érdemelte ki, mivel szerkesztői - elutasítva a helikonista esztétika 
apolitikus ábrándjait - egyértelműen „világnézeti irodalmat" kívántak 
létrehozni a „tendencia-irodalom" helyett, s e progresszív elveiket még 
akkor is vállalták, ha ez az új szintézisre való törekvés - Zoltai Dénes 
megítélése szerint - „valójában bonyolult viszony latrend "-nek bizo-
nyult, mivel egy folyóirat szerkesztői tevékenységének „mozgó eszté-
tikája" soha sem képes maradéktalanul és hibátlanul megfelelni a filozó-
fiai premisszákat kijelölő elvi alapvetésnek. Ez a paradoxon eredmé-
nyezte azt a jó néhány önellentmondó esztétikai anesztéziával megírt 
cikket, amelyet a szerző - elrettentő példaként - felidéz a Korunkból. 
Ezen adalékok azonban az ellenpéldák erejével éppen azt szemléltetik, 
hogy mennyire erőteljes és meggyőző volt a Korunk esztétikai gyakor-
latának „pozitív" oldala, hogy - tartós világnézeti egyensúlyvesztés 
nélkül - a tárgyalt időszakban végig meg tudta tartani a primus inter 
pares minőségét. Ám e vezető szerep megtartása és állandósítása csak 
szerkesztőinek az európai szellemi mozgalmakra permanensen rezonáló, 
a kor történelmi eseményeit érzékenyen interiorizáló képessége révén 
volt lehetséges. S mivel Gaál Gáborék felismerték és élték a „minden-
kori időélményt", ezért tudtak e kivételesen magas követelménynek 
megfelelni. Az általuk teljesebben „társadalmi-történeti időélmény"-nek 
nevezett emberi és szerkesztői attitűd volt - Zoltai Dénes szép terminus 
technikusával szólva - az a „társadalomontológiai kontroll", amely a 
lap esztétikai mércéjét a Korunk világnézeti színvonalához igazította. 
Ezért lett ennek az esztétikának elsődleges követelménye a valóság-
irodalom, vagy - ahogy már Tóth Sándor megfogalmazta - a „rea-
lizmuscentrizmus". Ez az alapelv a folyóirat egész kritikai tevékenysége 
idején változatlan maradt, sőt a későbbiekben a „progresszív osztályos-
ság" és a „népiség" kategóriáival is kiegészült. És mivel ezek a kritikusi 
normák az avantgarde és a tényirodalom marxista szintézise révén 
formálódtak esztétikává, ezért kerülhette el a Korunk a dogmatizmus 
számos buktatóját, s őrizhette meg máig tartó időszerűségét. 

Zoltai Dénes minősítő és értékítéletet kimondó, magasan intonált 
kezdőhangját a zárótétel többi tanulmányírója - sajnos — nem műiden 
esetben tudja átvenni. Egyesek más dallamot kezdenek, mások hang-
színükben térnek el, így sem irodalomkritikai konklúziók, sem pedig 
esztétikai kategóriák terén nem képesek az általuk vizsgált részletekből 
általános érvényű, az alaptanulmányhoz kapcsolódó eredményeket fel-
mutatni. A Zoltai-tézisek érdemi bizonyítása, elemző kiegészítése he-
lyett csak leíró jellegű, a korabeli vitacikkek anyagát ugyan tárgyilago-
san, filológiai pontossággal felidéző és gazdagon dokumentált tudósítást 
kapunk pl. Csaplár Ferenc a Korunk és Kassák, s Tasi József a Korunk 
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és József Attila kapcsolatait bemutató írásaiból. Több szállal kapcsoló-
dik viszont a fenti esztétikai értékítéletekhez E. Nagy Sándor cikke, 
amely Remenyik Zsigmond eszmei és írói fejlődésében mutatja ki a 
Gaál Gáborék képviselte valóságirodalom elvi irányító, illetve a szer-
kesztői személyiség ösztönző, orientáló hatását. Ez a tanulmány tehát 
korrelativ szemlélettel az adott részlet eredményét, az egész igazságához 
kapcsolva bizonyítja a lap esztétika) elveinek hatékonyságát, illetve a 
Korunk világnézetének tényleges „szellemi kisugárzó" erejét. Az alap-
tétfel teljes motívumkészletét és színgazdagságát, értékelő-minősítő 
szemléletét - ebben a szerzői csoportban - különösen Vadas József 
írása viszi tovább, s a Korunk esztétikai elveinek a korabeli képzőmű-
vészeti irányzatokra gyakorolt hatáselemzésével a tétel színvonalas le-
zárásának tekinthető. 

• 

Az emlékülésről távozók, illetve az 50 éves a Korunk c. kötetet 
végigolvasók gondolataiban — az elnöki zárómondatok után afféle olva-
sói-kritikusi zárszó gyanánt - önkéntelenül is megfogalmazódik egy-
néhány tanulság. 

Mindenekelőtt azok igazságának elismerése, akik e tudományos ülés-
szak befejezését egyszersmind a további vonatkozó kutató és összegező 
munka kezdetének tekintik. Ahogy Hajdú Ráfis írja: „. . . a munka 
tekintélyes része még hátravan"; ahogy Szabolcsi Miklós mérlegel: 

a puszta adatgyűjtés, az adatok teljessé tétele terén is sok felada-
tunk van"; és ahogy Király István összegez: „Sok itt még a múlt, az 
eltakarítandó terhes örökség." E témában tehát ma még elképzelhetet-
len a fausti varázs, „a megállított pillanat" csodája, itt éppen a folytatás 
és annak minősége igazolhatja a jó kezdet nem hiába való erőfeszítéseit. 

A folytatás szükségességének elismerése mellett azonban - a kötet 
teljes anyagára gondolva - a mai kritikusi és esszéíró gyakorlatnak egy 
sajátos jelenségével szembeni ellenérzésünket is meg kell fogalmaznunk. 
Tudományos üléseinken, irodalomtörténeti vándorgyűléseinken és gyűj-
teményes köteteink lapjain, tehát irodalmi „közéletünk"-ben ugyanis 
hozzászólásaink és kritikáink nem kis hányadára jellemző az a tünet, 
amelyet összefoglalóan jellegtelenségnek nevezhetünk. Az üyen cikkek-
ből, korreferátumokból ugyanis nemcsak az egyéni hangszín és a „sze-
mélyes" jelenlét, a sajátos, a megkülönböztető kritikusi attitűd, de az 
elemzések általánosítására, az önálló ítéletek kialakítására irányuló tö-
rekvés is hiányzik, vagyis a kutatás során feltárt részleteredmény nem 
vezet el az egészhez, esetleg el is takaija azt. Számos igen tudományosan 
szövegezett, helytálló részigazságot felmutató, korabeli dokumen-
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tumokat hitelesen és gazdagon idéző, a szakirodalomra messzemenően 
hivatkozó írás marad messze alatta annak az igénynek, amit Montaigne 
óta az irodalmi közvélemény joggal elvár az esszé műfajának művelőitől. 
E ,.kísérletek" szerzői éppen a műfaj lényegét, a „lélek kalandját" nem 
élik és éltetik át az olvasóval, s olykor még a ,.gondolatok felhőfutását" 
is lefékezik a statisztika, a dokumentalizmus, a pozitivista ténybűvölet 
és az „adalék az adalékért" szemlélet irodalomtudománnyá előléptetett 
segédcsapatainak reprezentatív felvonultatásával. 

A jellegtelenség és a dokumentalizmus egymást kiváltó - remél-
hetőleg csak a kritikai biztonságérzet hiányából és nem kényelmesség-
ből eredő - jelensége kísért e kötet néhány írásában is. S e tünet -
éppen az alaptételek „személyessége", gondolat- és ítéletgazdagsága 
miatt és azok közvetlen közelében - ugyancsak feltűnő. Pedig a Ko-
runk esztétikai gyakorlata ma is azt sugallja - Kántor Lajos idézi fel 
Láng Gusztáv elveit értékelve (Korunk 1977/12:1049) - , hogy „a kriti-
kus egyénisége éppoly fontos, mint a szakértelme". 

Irodalomkritikánk színeit és tudományos hatását egyaránt tompító, 
elszürkítő tünetnek a leírásával egyidőben azonban egy pillanatig sem 
vonjuk kétségbe azt a tényt, hogy dacára a precedenshiánynak, 
amellyel - mint közéletünk megannyi területén - az átfogó folyóirat-
értékelés terén is küzdünk; és annak ellenére, hogy olykor a hagyo-
mányos esszé-műfajban sem mindig teljesítjük a klasszikus normát, ez a 
komplex Korunk-értékelés - amelynek során a mai magyar irodalom-
tudomány legjobb képviselői: elsősorban az alapminősítést elvégző, az 
értékítéleteket polémikus többszólamúságukban is harmonikusan meg-
szólaltató témavezető tanulmányok és az azokat kiegészítő referátumok 
szerzői az 50 éves Korunkat az európai szellemi irányzatok és prog-
resszív orgánumok bonyolult koordináta-rendszerében elhelyezték - a 
folyóirat-értékelések történetében kiemelkedő, példamutató és inspiráló 
teljesítmény. 

Feltárás és minősítés ez a javából, hiszen a kutatások révén egy 
közeli és. tanulságos történelmi korszak minden domináns szellemi moz-
galma, csaknem teljes folyóirat mezőnye vált ismertté, és a baloldali 
elkötelezettségű lapok között bebizonyosodott a Korunk európai pri-
mátusa. 

A Korunk-kutatás mai végeredményeként tehát a korabeli és máig 
ható világnézeti és esztétikai korrelációkról olyan megbízható térképet 
kaptunk, amely vüágosan behatárolt, nemzetközileg érvényes jelzések-
kel ellátott, értékesnek ítélt területen könnyíti meg számunkra a to-
vábbi tájékozódást. S mivel ez a terület szellemi örökségünk fontos 
részét képezi, kutatási térképünk segítségével most már tisztázott elvi 
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álláspontok, biztonságosabb munka-hipotézisek között folytatódhat ez 
a sajátos időiiányultságú, a tegnapból a mába tartó transzponálás! 
folyamat: az 50 éves Korunk történelmi-ideológiai tanulságainak, szelle-
mi kincseinek beépítése a mi korunkba. (Petőfi Irodalmi Múzeum, 1977.) 

BÂNSZKI ISTVÁN 

GENIUS - ÚJ GENIUS 1 9 2 4 - 1 9 2 5 

FRANYÖ ZOLTÁN ARADI FOLYÓIRATA 

A kiegyezés után indult meg az a folyamat, a századforduló táján 
gyorsult meg, s az első világháború éveire lényegében be is fejeződött, 
melyben a magyar szellemi élet, kiváltképp az irodalom Budapest-köz-
pontúvá lett: ekkor már minden országos hatókörű irodalmi intézmény, 
folyóirat a fővárosban volt, s a hajdan csillogó erdélyi, felvidéki szellemi 
központok rendre elhalványodtak. 1920-ban Erdély - a vele szom-
szédos kelet-magyarországi részekkel együtt - , Romániához csatoltat-
ván, hirtelen elvesztette szellemi központját, ráadásul a háború és az 
államhatalom-változás e terület helyi szellemi központjait is kisebb-
nagyobb mértékben egy időre megbénította. Az 1920 utáni első évek a 
tájékozódás, a próbálkozások, évei voltak - s kísérletben nem is volt 
hiány: egyre-másra alapították Marosvásárhelyt, Brassóban, Kolozsvárt, 
Nagyváradon, Aradon, Temesvárt a különféle lapokat, de az irodalmi 
folyóiratok közül kevés ért meg egy-két számnál többet, s egyik sem 
vált szervezőerővé, szellemi erőt sugárzó műhellyé; jó néhány esztendő 
kellett hozzá, hogy a Korunk és az Erdélyi Helikon az egész romániai 
magyarság irodalmi életére ható szellemi központtá tegye Kolozsvárt. 

Arad a régi Magyarországon kisebb jelentőségű kulturális központ 
volt, s az államhatalom változása után sem növekedett meg szellemi 
rangja. Voltak napilapjai, sőt irodalmi folyóiratai is Aradnak, de orszá-
gos jelentőségűvé nem vált egyik sem közülük — helyi igényeket elégí-
tettek ki, jobbára közepes vagy alacsony színvonalon, s ezen nem 
változtatott az sem, hogy országos nevű írók is közölték bennük művei-
ket a helyi literátorok írásai mellett. Arad kereskedői és ipari polgár-
sága, a magántisztviselők eléggé népes tábora és az állami és megyei 
tisztviselői kar adta az olvasóközönségét ezeknek a - rendszerint -
rövid életű irodalmi folyóiratoknak és a napilapok irodalmi mellékletei-
nek. Franyó Zoltán tehát számíthatott olvasókra, amikor hazatérvén 
bécsi emigrációjából, 1924-ben megindította a Genius című havi folyó-


