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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) 
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ban, Latin-Amerikában harcolt a haladásért. Kovács József, az antológia 
összeállításakor az amerikai kommunisták Lapját, a mai Amerikai Ma-
gyar Szó elődjét, az Új Előrét használta alapvető forrásként. 

Az antológiát Az amerikai magyar munkássajtó és irodalom törté-
netéhez című tanulmány előzi meg. Kovács József rövid áttekintést 
nyújt a kivándorlásról, annak okairól és folyamatáról. Felvázolja a sajtó 
történetét, kezdve az 1903-ban indult Népakarattal, szól a szociál-
demokrata sajtóról. Részletesen követi végig a kommunista sajtó ki-
bontakozását; bemutatja az 1919 szeptemberében megalapított, majd 
hamarosan illegalitásba kényszerített Kommunista Párt Előre című orgá-
numát, s annak 1921. november 5-én indult utódját, az Új Előrét, a 
Magyarok kommunista pártszervezetének orgánumát. A napilap szer-
kesztésében a különböző időszakokban közreműködött Bebrits Lajos, 
Gárdos Emil, Gyetvai János, Kövess Lajos, továbbá Lékai János, akit 
Lenin javaslatára küldtek pártmunkát végezni Amerikába. 1937 októbe-
rétől — hogy a lap címe is a népfrontgondolat hirdetését fejezze ki -
Amerikai Magyar Vüág, A Béke, haladás és népjogok lapja; 1938-tól 
Magyar Jövő. Demokratikus, antifasiszta lap címmel jelent meg, Gyetvai 
szerkesztésében, hetenként egyszer, majd két-háromszor. 1943 áprili-
sától vált újra napilappá. Kovács József differenciáltan elemezi a külön-
böző fejlécek mögötti profilkülönbségeket. Világossá válik, hogy a 
lapnak jelentős szerep jutott a kommunista egység kiépítésében és az 
amerikai magyarság politikai alapon történő tömörítésében. Első lépés-
ként értékelhető a Liga a Horthyzmus ellen, melynek elnöke Gellért 
Hugó grafikusművész, titkára Bálint Imre író volt. A mozgalom és a lap 
hatása messze túlterjedt a párttagok 1 5 0 0 - 2 0 0 0 főnyi csoportján, sőt, 
a betegsegélyző egylet tagságának körén is. A Liga a harmincas évek 
elején beolvadt az amerikai háborúellenes szövetségbe, a magyar töme-
gekkel való kapcsolatát elvesztette. De már 1931-ben létrejött a Kult úr-
szövetség, mely marxista alapon, a kultúra eszközeivel folytatta a fasiz-
mus elleni harcot. Ezt a vonalat vitte tovább a háború idején a Vámbéry 
Rusztem köré csoportosult új emigráció (Demokratikus Magyarok 
Amerikai Szövetsége) és a régi emigránsok által szervezett mozgalom 
(Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács). 

A tanulmány szerzője tömören vázolja fel az amerikai magyarság és 
a munkáskultúra történetét. Szól Bolgár Elek 'előadásairól, az amerikai 
proletkultról, a John Reed Club működéséről. Feltálja azt a folyama-
tot, melynek során az amerikai írók 1937-ben tartott 2. kongresszusa 
után széles demokratikus frontot alakítottak ki. Beszámol az Előte 
műkedvelő körről, melynek tevékenysége nagy lépéssel vitte előre a 
munkásművelődést, itt teremtették meg a magyar forradalmi drámát. 
Lékai János, Egri Lajos, Gábor Andor, Bálint Imre darabjainak előadá-
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sával mozgósítottak a hazai fehérterror, az amerikai munkáselnyomás, s 
a négerüldözés ellen. 

Az amerikai magyar munkásmozgalom és irodalom címmel a régi 
emigráns, Abet Ádám költészetétó'l kezdve tárul fel az Uj Előre hasáb-
jain őrzött magasabb színvonalú irodalom útja. Itt tulajdonképpen egy 
egységes nemzedék lépett a színre, közös élménnyel - háború, Tanács-
köztársaság, fehérterror, menekülés. A közös élmény diktálta az egy-
séges programot: a forradalom vállalását, és a közös kifejezési formát; a 
riportot. írásaikban jelen van a „kétarcúság" tükrözése: a munkásosz-
tály világa szembeállítva „Amerika ígéretével", ahogyan Lékai művei 
már címükkel is kifejezik - A másik Amerika, urak és rabszolgák - , 
vagyis a fent és a lent világa. A tematika két nagy élményanyagot ölel 
fel. Az egyik a hazai események ábrázolása, mint Lékai Vörös és fehér 
című munkája, mely a forradalmi realista regény első jelentkezésének 
tekinthető. A másik téma: a munkásmozgalom újjászervezése az ellen-
forradalom idején. Ennek példájaként Gyetvai János Zsupka Eszter 
című kisregényét említi Kovács József. Az amerikai magyar szocialista 
írók elkötelezettségét irodalmi művek bemutatásával bizonyítja a tanul-
mány szerzője. Beszámol arról is, hogy a Népakaratban számos Ady-
novella jelent meg, de Ady és József Attila költészete sokáig ismeretlen 
maradt az amerikai magyar1 olvasók előtt. Ady verseit a húszas években 
kezdte közölni az Új Előre, majd a harmincas évektől kezdve a Kanadai 
Magyar Munkás, melyben József Attila több költeménye is megjelent, s 
haláláért az ellenforradalmi Magyarországot vádolta a Munkás. 

A tanulmány befejező része az Új Előre és a szocialista világirodalom 
közötti kapcsolattal foglalkozik. A szerző nagy anyagismerettel bizo-
nyítja, hogy az amerikai magyar írók gazdagították a nemzetközi forra-
dalmi irodalmat, s fenntartották a kapcsolatot a hazai irodalmi élettel 
is. Több olyan magyar mű született Amerikában, melyek hamarabb 
bekerültek a nemzetközi szocialista irodalomba, mint ahogy a hazaiak 
tudhattak volna létezésükről. Lékai művei orosz és német nyelven 
láttak napvilágot, cikkei külföldi lapokban - Daily Worker, Volks-
zeitung, Freiheit - jelentek meg. Jelentős szerepet játszottak a magya-
rok a húszas évek munkásmozgalmában, többek között Lékai, Kövess 
Lajos és a John Pepper néven publikáló Pogány József. Többen — 
köztük Bálint Imre, Gellért Hugó - részt vállaltak az amerikai proletár 
irodalom és művészet szervezésében. Az amerikai szocialista írók nagy-
rabecsülték a magyarok munkáját; Michael Gold például Egri Lajost 
tekintette az első igazi proletárírónak. Egri angol nyelven bemutatott 
színdarabja nagy hatást gyakorolt az amerikai műkedvelő proletárszín-
pad fejlődésére. Gellért Hugó grafikái angol nyelvű forradalmi folyó-
iratokban jelentek meg. A korabeli amerikai szocialista irodalom leg-
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jelentősebb alkotását, John Reed Tíz nap . . . című munkáját a Párizs-
ban élő Acél Pál fordításában mutatták be Amerikában, magyar nyelvű 
színpadi változatban. 

A tanulmány után következő antológia különböző fejezetei temati-
kában és időrendben egymásbailleszkedve egy rendkívül vonzó, sok-
színű, egyéni arculatú irodalmi áramlatot tárnak az olvasó elé. 

Az Ideértünk hát Amerikába című első fejezet minden darabja a 
hazától való elszakadás fájó érzését sűríti versbe, elbeszélésbe, riportba. 
Itt áll a huszonnégy esztendősen elhunyt Lékai János címadó elbeszé-
lése, Ember Ervin verse a kivándorló parasztemberről, Faludi Iván 
novellája a kivándorlók lelkében lejátszódó viharról, melyet felerősít a 
norvég hajót ért vihar. Olexo Endre, Megyünk Amerikába című írásában 
a riportot magasabb szintre emelik a lírai képek, „a bársonyos kezű 
éjszaka" simogatása, s az ellentét, a kiábrándító valóság, mely „ránkcsap, 
mint csibére a héja". Befejező sorai mindnyájukra vonatkoznak: 

„. . . Ezen a hosszú fekete vonaton értettem meg, hogy az emberek 
nem valami kalandvágyó könnyelműséggel hagyják el azt a földet, 
amelyen születtek s amelyre a csendőr, a tanítóm és a pap azt mondta: 
haza. A kegyetlen kényszer, az emberibb élethez való ragaszkodás hajt 
mindnyájunkat az ismeretlenségbe." 

Magyarok az új hazában címmel feltárul a kivándorolt nincstelenek 
sorsa. Egri Lajos verse, Az öreg vasaló a bérmunka sivárságát érzékelteti 
művészi erővel - Thomas Hood 1843 körül született, Dal az ingről 
hangulatát idézi, azét az írásét, melyet az irodalomtörténet az első 
munkásversként tart számon. Rokon tematikát tartalmaz e ciklus többi 
írása is, feltárulnak az „új világ" vonzó és taszító oldalai. Az idegenség 
érzése az emberség vágyát sugallja, a közösség vágyát, mint Kövess 
Lajosnak a Metropolis szomorú éneke című, 1924-ben megjelent ver-
sében: 

„a röpirat tisztán megmondja a bolsevikik 
programját. Este elmész az operaház 
nagytermébe, ahol angol, olasz és zsidó 
szónok mondja el helyetted a sorsodat. 
Egy vörös szívben lüktet kétezer ember. 
Te nem tudsz sem olaszul, sem angolul, 
sem zsidóul. De felállsz és együtt énekeled 
velük a kommunisták himnuszát. Az 
Internacionálé kétezer torokból egy töl-
csérbe kavarodik és előre vetíti a Metropolis 
jövőjét. És végre megérted a Metropolis 
szintézisét!" 
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Kövess, Kálnay Ferenc, Olexo Endre, Weinberg Vilmos versei közös 
kórussá olvadnak össze. A különböző műfajú írásokban megelevenedik 
a valóság. Lékai elbeszélései - Váltják a siftet, Csend van, nagy csend a 
bányaplézen - drámai erővel mutatják be a bérmunkások életét. 
Kaczander Gyula Öntudatos tolvajok című írása Illyés Hősökről beszé-
lek című költeményét idézi fel az olvasóban. Illyés parasztjai lopnak az 
uraságtól, mert nem akarnak éhenhalni; Kaczander hősei, az éhes, fázó 
kisgyerekek tüzelőt „szereznek", de nem a parasztok és nem a gyerekek 
a tolvajok, hanem a vüág, mely őket lopásra kényszeríti. Moór Péter 
száraz, tárgyilagos, visszafogottságot éreztető sorokban mutatja be New 
Yorkot, „az emigránsok és proletárok széttátongó sebhelyét". A hon-
talanná vált asszonyi sors lírai ábrázolása Kálnay Dal az új asszonyról, 
Illés Ágota Tudom, glédában állunk című verse, Hollós Klára Vera 
sztrájkba indul című elbeszélése. A korabeli munkásmozgalom bonyo-
lultságát, a munkásszolidaritást fájóan érzékelteti Bálint Imre Munkás-
temetés és Fehér József A lázadó bányászló című elbeszélése. A ciklus 
utolsó írásai — többek között a „Dózsa-unoka" Varga József Magyar 
akácok idegenben című verse - az elhagyott haza képét villantják fel. 

Magyarországba vezet vissza a következő rész, a Hazám földjén. A 
régi és új amerikai emigráns szerzők mellé újak sorakoznak, hazaiak, 
mint Illyés Gyula, moszkvaiak: Barta Sándor, Karikás Frigyes, Lengyel 
József. Megelevenedik a sztrájkok, csendőrök, börtönök országa. De itt 
áll az igaz ország is, két legnagyobb, halott költője ébresztésével. Varga 
József Betelt jövendők című versét Ady, Moór Péter a Dal gyászbant 
József Attila emlékének szentelte. 

A forradalom mégis a miénk a huszadik század nagy sorsfordulóit 
megörökítő, szenvedéllyel vállaló műveket sorakoztat: tizenkilenc em-
léke, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, a spanyol szabadságharc 
áll a középpontban. Nemes pátosz hatja át a Leninről szóló írásokat, 
Egri Lajos, Komor Ágota, Mácza János tollából. Karikás Frigyes Két 
éjszaka című drámája maró gúnnyal leplezi le a magyar urak gerinctelen-
ségét. Barta Sándor a mártírok emlékét idéző versében, híve, hogy az 
„akasztófák tövéből új erő, új győzelem csírázik". Nagy Jenő a spanyol 
köztársasági harcosok győzelmét remélő versét őrzi a ciklus 1936 már-
ciusából. A közeledő háború képe tiltakozásra késztet. Varga József 
1939. szeptember I. című verse szenvedélyes felhívás az összefogásért. 

A rendkívül gazdag antológia szépirodalmi anyagából e rövid ismer-
tetés csak utalni tud néhányra, holott az egész, együtt talán nemcsak az 
irodalomtörténész, de az olvasó számára is sokat és újat, máshogy, 
újszerűen mondhat és mond is. 

Az antológia értékét növeli a befejező rész. Az Irodalom- és művé-
szetszemlélet című fejezet a szocialista esztétikát új dokumentumokkal 



1124 Szemle 

gazdagítja. Kovács József közzétette itt Balázs Béla, Lékai János, 
Gellért Hugó, Candell Viktor, Alexander Gross, Oscar Kanehl és mások 
tanulmányait. Az írók, könyvek az amerikai magyar lapokban meg-
jelent ismertetőkből ad ízelító't; az emigránsok kulturális szomjúságáról 
és érzékenységéről nyújtva tanúbizonyságot. Gellért Hugó kiállítása, 
Lékai drámáinak bemutatása, Szilágyi András párizsi, Monde-kiadású 
regénye, Varga József Földrengéskor című verseskötete és sok más 
hasonló kulturális esemény nagy érdeklődést váltott ki, a kommunista 
sajtó pedig frissen tájékoztatta az olvasókat. 

A függelék válogatott bibliográfiát tartalmaz az Új Előréból, közli az 
Előre Műkedvelő Kör színpadi bemutatóinak 1 9 1 3 - 1 9 3 4 közötti anya-
gát, és névmutatóval zárul (kár, hogy az írók életrajza nem szerepel; sok 
névvel ebben a kötetben találkozik első ízben az olvasó). 

A tanulmány, a vonzó, gazdag szépirodalmi antológia és az elméleti 
írások mellett értéke a kötetnek, hogy a fő forráson, az Új Előrén kívül 
más anyagokat is felhasznált, önálló kiadványok, antológiák, naptárak 
anyagából és rokonlapokból (Nők Világa, Kultúrharc, Kanadai Magyar 
Munkás) is merített. 

Ez az antológia tanúsítja, hogy bár egy óceán választotta el a hazától 
a kivándoroltakat, ők megőrizték hűségüket a hozzájuk hűtlenné vált 
hazához, s ugyanakkor a befogadó ország életébe is be tudtak illesz-
kedni, részt vettek annak munkásmozgalmában. Hűek maradtak anya-
nyelvükhöz, beleszőve abba az új vüág más kifejezésmódját, s így 
sajátos, új stílusú, modern művészetté ötvözték a régit és az újat. S a 
hazához, a befogadó országhoz való hűség elvezette őket a nemzetközi 
szolidaritáshoz. Tanúsítja az antológia azt is, hogy a tengerentúl, sze-
rény műhelyben született alkotások új, nemes értékekkel járultak hozzá 
a magyar szocialista irodalomhoz, s egyben szervesen illeszkednek a 20. 
század forradalmi művészetébe. 

MARKOVITS GYÖRGYI 

KOVÁCS KÁLMÁN: 
ESZMÉK ES IR ODA L OM 

A tanulmánykötet a debreceni egyetem tanárának munkásságáról ad 
szigorúan szelektált, igényes válogatást. Kovács Kálmán a 19. század 
magyar irodalomtörténetének ismert kutatója, foglalkozik a Nyugat 
című 20. századi folyóirat íróival, költőivel, főképpen Adyt szereti, 
hozzá tér vissza több érdekes, ihletett írásában, és tájékozott az élő 


