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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-
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iratot, mégpedig az Aradi Kölcsey Egyesület támogatásával; hogy ez a 
támogatás müyen jellegű és mértékű volt, arról az antológia Kovács 
János írta kitűnő' bevezetője nem szól; nem lehetett túlságosan jelentős, 
főképp anyagiakban nem, mivelhogy ez a meglehetősen konzervatív 
irodalmi társaság is közadakozásból, szűken mért városi támogatásból 
tartotta fönn magát. 

Franyó Zoltán 1911-ben egyszer már belekezdett ilyenszerű vállal-
kozásba: társszerkesztője volt a Jövőnek, az Aradon kiadott, mindössze 
tizenegy számot megért társadalmi, művészeti és szépirodalmi szemlé-
nek. A Genius tehát ebben a vonatkozásban sem volt előzmény nélkül 
való. 

Franyó szokatlan alcímet adott folyóiratának: Az egyetemes kultúra 
folyóirata - s megismételte németül, franciául, angolul, az Új Genius 
második és harmadik (összevont, egyben utolsó) számában pedig romá-
nul és olaszul is. Ugyanilyen nagyzolóan adta az olvasó tudtára az 
impresszum, hogy a lapnak budapesti (Baló Elemér), bécsi (Gáspár 
Endre), szlovenszkói (Komlós Aladár), jugoszláviai (Havas Emil) szer-
kesztője is van; Losoncon pedig szlovenszkói kiadóhivatalt - voltaképp 
egy könyvkereskedést, mely bizonyára a folyóirat terjesztésére vállal-
kozott - mondhat a magáénak. Talán az aradi sznoboknak szólt ez a 
hivalkodó impresszum, de két dolgot mindenképpen őszintén fejezett 
ki: azt, hogy Franyó a magyarság egészének szánta folyóiratát, és azt, 
hogy őszinte meggyőződéssel törekedett - a kultúra egyetemességének 
jegyében — olvasóinak világirodalmi tájékoztatására. A Genius mégsem 
világirodalmi folyóirat volt, hanem olyan lap, mely a magyar irodalmat 
- elsősorban a romániait — a világirodalom egészében szemlélte, annak 
részeként értékelte és értelmezte; az alcímben megfogalmazott prog-
ramot úgy igyekezett megvalósítani, hogy cikkeiben, tájékoztató szem-
léiben minden földrész kultúrájára figyelt, másrészt pedig úgy, hogy 
több szellemi és irodalmi irányzat képviselőit szóhoz juttatta - az 
avantgarde szélsőséges és kevésbé szélsőséges képviselőit éppúgy, mint a 
konzervatívabb irodalom híveit, ha írásaik valamilyen formában az 
emberi kultúra egyenletessége mellett foglaltak állást. 

A Geniust többen — köztük maga Franyó is - mégis a mi Nagyvilá-
gunk előfutárának tekintik, nem volt az, hiszen jobbára magyar költők, 
prózaírók műveit jelentette meg. Az antológiához csatolt repertórium-
ból az első pillantásra nyilvánvaló: mintegy száz költő versét közölte a 
lap, de e száz közül csupán egy tucat a külföldi - ők is meglehetősen 
esetleges összeállításban: régi arab és kínai költők; az akkoriban Kolozs-
várt és Lúgoson újságíróskodó expresszionista Lucián Blaga; a kolozs-
vári román folyóiratot szerkesztő tracidionalista Nichifor Crainic; 
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aztán Duhamel, Goethe, Hofmannsthal, Jouve, Jakobsen; a finomkodó, 
majdnem jelentéktelen román Alfred Muçoiu; az akkor huszonnégy 
éves, a német romantikán nevelkedett román Alexandru Philippide, a 
cseh Antonín Sova, végül Verlaine, Vildrac, Yeats - egy kivételével 
mindegyik Franyó Zoltán fordításában. A harminc novellaíró közül 
négy külföldi van, a negyven tanulmányíró közt pedig öt. 

Az emberi kultúra egyetemességének jegyében, de az együtt élő 
népek jobb megértését is szolgálni akarván - Franyó Zoltán fordításá-
ban - német nyelven több Ady- és Petőfi-vers is megjelent a Geniusban, 
elsősorban bizonyára a bánsági és erdélyi német olvasók érdeklődésére 
számítva. Az ilyenféle törekvés abban az időben, Erdélyben, nem volt 
egyedülálló: ugyancsak 1924-ben indította el Lucián Blaga négynyelvű 
— magyar, román, német, francia - folyóiratát, Cultura címmel; ez a 
figyelemre méltó folyóirat is csak néhány számot érhetett meg. 

Ez az egyetemességigény a tanulmányokban, bírálatokban szembe-
szökőbben nyilatkozik meg, mint a szépirodalmi művekben, még látvá-
nyosabban pedig a Világszemle című rovatban; itt a német szellemi 
életről, Eleonora Dúséról, Chaplinről, az észt irodalomról éppúgy szó 
esik, mint a portugál, a spanyol, az olasz irodalomról, a jugoszláviai, a 
csehszlovákiai, a romániai magyar szellemi életről, a szerb, a román 
kulturális mozgalmakról, Hollandia művészetéről és irodalmáról, az 
amerikai néger költészetről, a berlini filmgyártásról stb., stb. Az is 
meglepő, hogy müyen sok folyóiratot ismertetett a Genius: a repertó-
riumból készült gyors statisztikám szerint öt angol, hét cseh, harminc-
két francia, hat jugoszláv, huszonegy német, nyolc olasz, egy portugál, 
húsz román, egy spanyol folyóiratot, ezenfölül pedig még tizenhat 
magyarországi folyóiratot is. A Genius szerkesztője tehát sokoldalúan 
tájékoztatta olvasóit a világ szellemi állapotáról; Kovács János jogosan 
írja előszavában: „A nyugati ízlés és szellem, mi több, a vüág művelődé-
sének mozgása valóban napjainkig megőrzött frisseséggel jelentkezett a 
Genius szemlerovataiban. Ha a lapnak ezt a részét vesszük vizsgálat alá, 
indokoltan minősülhet a nemzetközi kultúra revüjének." 

A Genius és az Új Genius — nagyon nehéz korban, nagyon nehéz 
körülmények közt - rövid másfél éves pályafutása alatt helyet tudott 
adni a romániai és a magyarországi modern irodalomnak, közvetítette a 
világirodalmat, egyik első műhelye lett a romániai magyar irodalomnak, 
s ezért tisztes hely illeti meg a magyar folyóiratok történetében. 

Az antológiát jó érzékkel állította össze Kovács János: a bemutatott 
írások kitűnően érzékeltetik a folyóirat természetét, légkörét, a szer-
kesztői elgondolásokat. Kovács János Aradi közjáték címmel bevezető 
tanulmányt írt az antológiához. A nagy körültekintéssel készült és nagy 
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anyagismeretről valló tanulmány nemcsak a folyóirat bemutatására és 
értékelésére vállalkozott, hanem megkereste azokat a gondolati kezde-
ményeket is, melyek a Geniust a nem sokkal később indult Korunkhoz, 
részben pedig az Erdélyi Helikonhoz kapcsolják. 

A repertóriumot Seidner Imre készítette. 
BELIA GYÖRGY 

KOVÁCS JÓZSEF: A SZOCIALISTA MAGYAR 
IRODALOM DOKUMENTUMAI AZ AMERIKAI 

MAGYAR SAJTÓBAN 1920-1945.* 

Az elfeledettségben. ismeretlenségben évtizedeken át szunnyadó, 
„elsüllyedt irodalom" új értékei kerültek napvüágra ismét. Az emigrá-
cióból hazatért szövegek egyre gazdagodó gyűjteménye bővült egy 
eddig kevéssé feltárt területtel. A két háború közötti magyar emigráció 
politikai-tudományos-művészeti tevékenységének felszínre hozása év-
ről évre mélyebb bepillantást nyújt a magyar szellemi ellenállás törté-
netébe. Egyre inkább kitűnik a honi hontalanok és a hc:.talan honiak 
közös törekvése, akik földrajzilag ugyan távol egymástól, ám eszme-
világban annál közelebb, tetteket vállaltak az új Magyarország meg-
teremtéséért. 

A szovjetunióbeli írások már korábban hazatértek, s azokat később 
sorra-rendre követték a többi emigrációs állomáson - Ausztria, Német-
ország, Franciaország, Svájc, Anglia — született szocialista eszmeiségű 
magyar irodalom és sajtó dokumentumai. Keveset tudtunk azonban az 
Amerikába menekült magyar mozgalmi emberek, írástudók munkás-
ságáról. 

Kovács József rendkívül alapos és gondos, éveken át kitartóan foly-
tatott kutatómunkával hozta felszínre „a jelen történetírásá"-nak, a 
sajtónak mély kútjából a progresszív magyar irodalomnak egy más 
kontinensen született, nagyrészt ismeretlen kincseit. A két háború kö-
zötti, több mint kétszáz emigráns magyar lapnak majdnem a fele a. 
tengerentúl különböző országaiban, az Egyesült Államokban, Kanadá-

* (Irodalom — Szocializmus. Szerk. Illés László és József Farkas 
Akadémiai, 1977) 


