
REMETE LÁSZLÓ 

DIENES LÁSZLÓ ÉS A KORUNK 

Dienes László 1926 februárban indította meg Kolozsvárott a Korunk című haviszemlét,, 
amelynek első élete egészen a Horthy-fasiszta hadsereg észak-erdélyi bevonulásáig, 1940 szep
temberéig tartott. A folyóiratot 1957 januárjában támasztották fel, és azóta is megjelenik 
minden számának címlapján feltüntetve: „Alapította Dienes László". 

Dienes nemcsak alapítója, hanem 1928-ig egyedül, majd a következő év elejétől 1931 
augusztusáig Gaál Gáborral együtt szerkesztője is volt a Korunknak, és ez alatt az öt és fél 
esztendő alatt több mint félszáz írása, köztük egy terjedelmes tanulmánya jelent meg a szemle 
hasábjain. 

A felszabadulás óta eltelt csaknem két évtized alatt már gyakran esett szó a két háború 
közti folyóiratról. Kortársi emlékezésekben, irodalom- és munkásmozgalom-történeti cikkek
ben, tanulmányokban méltatták a „régi" Korunkat, mint olyan lapot, amely a maga idején, 
a tőkés-földesúri Románia nehéz feltételei között missziót töltött be a haladó és forradalmi 
eszmék terjesztésével, és hatósugara a román határokon túl, az egész magyar nyelvterületre 
kiterjedt. 

Megoszlanak a vélemények Dienes László szerepének megítélésében. Többen is úgy 
nyilatkoztak, hogy a lap első, Dienes által szerkesztett évfolyamait „a polgári ideológia és 
kultúra tipikus válságtermékéinek kell tekinteni (1. Gall Ernő cikkét a marosvásárhelyi 
Igaz Szó 1954 decemberi, Tóth Sándorét ugyanazon folyóirat 1956 januári számában). Mások 
említést sem tettek Dienesnek a Korunk első korszakában kifejtett munkásságáról, és csu
pán a második szerkesztő, Gaál Gábor érdemeit emelték ki (1. Csehi Gyula és még többek 
emlékezéseit a kolozsvári Utunk 1956 augusztus és szeptemberi számaiban). 

Az Utunk 1956. október 5-i számában Dienes két régi fegyvertársa, név szerint Turnovsz
ky Sándor és Szentimrei Jenő (ma már egyikük sem él) védelmére keltek a nem sokkal koráb
ban (1953-ban) elhunyt barát, Dienes László emlékének. Turnovszky különösen szenvedélyes 
hangon szállt vitába a felületes ítélkezőkkel és azokkal, akik hallgattak Dienes úttörő szerepéről.. 
Néhány sorban emlékeztetett pályafutására, jelezve, hogy Dienes forradalmi úton járt. Nyoma
tékosan kiemelte rendkívüli érdemeit a Korunk alapítása körül, és ennek során röviden foglal
kozott a folyóirat első, 1926 februári számának élén álló cikkel, a programadó Beköszöntővel. 
E Beköszöntőben ugyanis sok minden egyéb mellett az olvasható, hogy a lap különféle, néha. 

.egymással ellentétes nézetek szabad fóruma lesz. A bírálók elsősorban ezt a részt olvasták az 
alapító fejére legfőbb bizonyítékként, hogy Dienes „eklekticista", „polgári objektív" stb. 
szerkesztési elveket vallott. Turnovszky a kifogásolt mondatot nem kiragadva, hanem bővebb 
idézet keretében vette be rövid védiratába, és kommentár nélkül kiemelt tipografizáláss2l 
közölte a Beköszöntő olyan utalásait, amelyek alapján már sokat veszítenek hangsúlyukból 
Dienes eklekticista jellegű kitételei. 

Az a körülmény, hogy a nem sokkal Turnovszky cikkének megjelenése után (1957 
januárjában) újra megindított Korunkra az alapító neve is felkerült, Dienes bizonyos fokú 
rehabilitációját jelentette. Mégis, mintha a rákövetkező időkben feledésbe mentek volna & 
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szerepét megvilágító korábbi írások. Egyesek jó esetben humanista értelmiségi törekvéseket 
tulajdonítottak Dienesnek, vagy elhallgatták nevét (néha még olyankor is, amikor a Korunk 
forradalmi jellegének igazolására éppen Dienes cikkével, tanulmányával példálóztak — 1. 
Kohn Hillél cikkét a Korunk 1961 júliusi, Mikó Imréét a Korunk 1962 novemberi, Izsák 
Józsefét az Igaz Szó 1962 novemberi számában). 

A régi Korunkkal foglalkozó írások általában a folyóirat két, szerintük többé-kevésbé 
élesen elválasztható periódusát állítják szembe. Az elsőt, az 1926—1928 közötti korszakot a 
szigorúbbak polgári dekadens, az enyhébben ítélkezők liberális polgári szerkesztői munka 
termékének minősítik, és azt hangsúlyozzák, hogy a lapot tulajdonképpen csak 1929—1930-tól 
lehet következetesen haladó és az akkori lehetőségekhez képest marxista orgánumnak tekinteni. 
A kritikusok szerint abban, hogy a Korunk harcos folyóirattá vált, Dienesnek főként passzív 
szerepkör jutott, mert ez mindenekelőtt Gaál Gábornak, a második szerkesztőnek az érdeme. Az 
értékelések kivétel nélkül átsiklottak azon a tényen, hogy Dienes neve, mint szerkesztőé a Ko
runk felettébb dicsért 1930-as, sőt augusztusig az 1931-es számainak címlapján is ott található. 

A Dienes Korunk-beli tevékenységét elmarasztaló, lekicsinylő vagy hallgatással mellőző 
írások szerzőinek többsége azonban bizonyos tények és alapvető dokumentumok ismeretének 
hiányában alakította ki véleményét. Akadtak, akikTurnovszky említett figyelmeztetése után 
és annak ellenére, változatlanul a Beköszöntő jelzett mondata alapján ítélték meg Dienes törek
véseit, és nem korába állítva, a haladó és forradalmi törekvéseket gátló, bénító tényezők figye
lembevételével mérlegelték a régi Korunkat, az alapító forradalmi múltjáról soha nem tettek 
említést, általánosságban abból indultak ki, hogy nem akart haladó irányú lapot indítani, a 
Korunk tehát szinte eredeti szándékától függetlenül vált utóbb azzá. 

Ügy hiszem, hogy szerkesztői tevékenységének helyesebb megítéléséhez segítséget ad, 
ha ezúttal kissé alaposabban vizsgáljuk meg Dienes pályafutását, amire Turnovszky említett 
cikkében csak néhány sor erejéig térhetett ki. 

* 

Dienes László 1889. március 27-én született Tokajban. Apja Dienes Barna, a Szabolcs 
megyei Árvízmentesítő Társulat igazgatója, rangos, magasfizetésű hivatalnok, ősrégi protestáns 
nemesi családból származott. Anyja, Pusztay Erzsébet katolikus birtokos nemesi família leszár
mazottja volt. Nyolc gyermeküket (öt fiú és három leány) gondos nevelésben részesítették. 

A Dienes-kúria Debrecen egyik legszebb pontján, a Nagyerdőhöz vezető fasoron állott. 
László a debreceni református kollégiumban végezte gimnáziumi tanulmányait. Emigrációja 
alatt, a harmincas évek derekán készített önéletrajzi regényében (A gyökerek elszakadnak c. 
két és félszáz oldalas kéziratot özvegye őrzi), melyből a moszkvai Űj Hang közölt egy részletet 
1939-ben Üvegház a fasorban cím alatt, Dienes idézte gyermekéveit. Otthonát úgy mutatta be, 
mint „üvegházat" az áthidalhatatlan társadalmi és gazdasági ellentétek által szerteszabdalt 
nagy cívisvárosban. Értelme, szociális érzékenysége csakhamar arra késztette, hogy kitekint
sen az üvegfalakon, rokonszenve már korán az egyszerű emberek mellé állította. 1952-ben hiva
talos célra készített önéletrajzában jegyezte fel, hogy még gimnazistaként tanult meg németül 
és franciául, ugyanakkor ébredt fel érdeklődése a társadalomtudomány iránt, akkoriban az 
evolucionista Herbert Spencer és Darwin művei hatottak rá. 

A Dienes-gyermekek életútját összehasonlítva úgy tűnik: a szülők megkövesedett kon
zervativizmusával szembeni lázadozásként csaknem valamennyien érdeklődést mutattak az 
akkori idők haladó vagy haladónak vélt eszméi iránt. (Az ott kialakult légkört idézte nyárs
polgári álmélkodással és sóvárgással Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusában.) Tény az, 
hogy a tízes évek körül Dienes László, Pál, Kálmán és Lajos egyaránt szerepet vállaltak a 
haladó diákmozgalmakban, az 1919-es Tanácsköztársaság idején valamennyien az élvonalban 
haladtak, az ellenforradalom felülkerekedése után üldözték őket. (Dienes Pál végül Londonban 
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kötött ki, ahol mint matematika professzor szerzett világhírnevet, Dienes Lajos az USA-ba 
került, ahol a bostoni élettani intézet igazgatója lett.) 

Dienes László jutott legmesszebb a forradalmi úton. 1907-ben került Budapestre, ahol 
a jogi karra iratkozott, rövidesen részt vett a szocialista diákok szervezete és a Galilei Kör 
munkájában, fivéreihez hasonlóan írt a radikális polgári Huszadik Századba. 

Fejlődését elhatározó módon befolyásolta, hogy 1909 januárjában Szabó Ervin, a magyar 
forradalmi munkásmozgalom egyik előfutára, a Fővárosi Könyvtár vezetője meghívta őt az 
általa vezetett intézménybe, ahol először (1909 február-júniusa között) még csak mint ideig
lenes alkalmazott fél esztendőn át dolgozott. 

„Pesten Szabó Ervin hatása alatt ismerkedtem meg a marxizmussal" — írta Dienes. 
1952-es önéletrajzában. 

1910—1911-ben, majd a következő tanévben is Párizsban folytatta tanulmányait, a 
Sorbonne-on, az École des Hautes Études Sociales-ban és a Collége de France-ban. Megmaradt 
egy 1910. június 30-í keltezésű Szabó Ervinhez írott párizsi levele (Párttörténeti Intézet, Szabó-
Ervin-levelezés), amelyben jelezte, hogy atyja világnézeti okokból helytelenítette a szabadabb 
levegőjű Párizsban való tanulását. „Párizsban tanult meg újságot olvasni", és a szocialista 
I'Humanité-ból, valamint a Guerre Sociale-ból szedte a „mindennapi mérget", írta Dienes 
Szabó Ervinnek. Önéletrajzában utalt arra is, hogy eljárt politikai gyűlésekre, Anatole France 
és Jaurés beszédei hatottak rá. 

1910 novemberében alkalmazták véglegesen a Fővárosi Könyvtárban. Ugyanebben az 
évben készült el A közgazdaságtan módszerérő le. doktori disszertációjával. Közreadta első mara
dandó értékű könyvtártudományi cikkét a Népművelés c. folyóiratban (Centralizáció a könyv
tárügy terén címen). Második párizsi éve alatt már fizetés nélküli szabadságosként önerejéből 
fedezte létfenntartását. 1912-től dolgozott tartósan a Szabó Ervin által igazgatott Fővárosi 
Könyvtárban, ahol már ott találhatta Madzsar Józsefet, Kőhalmi Bélát, Braun Róbertet, Pikier 
Blankát és Szabó Ervin más olyan munkatársait, akik nemcsak a magyar könyvtárügy új 
utakra terelésében, hanem a haladó eszmék terjesztéséért folytatott küzdelemben is fontos 
szerepet vállaltak. 

1912—1914 között Dienes egész sor cikket, tanulmányt, bibliográfiát készített, amelyek 
részben a Huszadik Század, részben a Társadalmi Múzeum Szemléje, részben a Könyvtári 
Szemle hasábjain láttak napvilágot. Bibliográfiai munkásságának súlypontjában a szociálpoli
tika irodalma állott. 

Világnézetének radikalizálódásához az első imperialista világháború kitörése adott 
elhatározó indítékot. A kevesek közé tartozott, akik már kezdettől fogva szót emeltek a rabló
célokért indított világméretű öldöklés ellen. Pályatársait is burkoltan-nyíltan arra ösztönözte, 
hogy állítsák a könyvtárakat a békeharc szolgálatába (A könyvtárak és a békemozgalom. 
Könyvtári Szemle, 1915). Széles körökhöz szóltak a Huszadik Században megjelent bátor és 
szenvedélyes háborúellenes írásai 1915—1918 között (Az ár ellen, Egy entente vélemény, Egy 
bátor ember). 

Mint ismeretes, a Fővárosi Könyvtár 1917— 1918-ban, a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalmat követő hónapokban vált az akkor kibontakozó és Szabó Ervin irányítása alatt álló 
forradalmi antimilitarista mozgalom egyik illegális központjává, a „forradalom melegágyává".. 

Szabó Ervin, Madzsar József, Kőhalmi Béla, Braun Róbert, Pikier Blanka és más 
haladó, valamint forradalmi értelmiségiek mellett, akik a Fővárosi Könyvtárban dolgoztak, 
Dienes László is részt vállalt az 1918—1919-es forradalmak előkészítésében. 

1918 szeptemberében elhunyt Szabó Ervin, de tanítványai ott voltak az október 31-i 
polgári demokratikus forradalom győzelméért vívott harcban. Dienes emlékezése szerint 1918. 
október 31-én Madzsar Józseffel, Kőhalmi Bélával és Babits Mihállyal, a költővel rótta az 
emberektől feketéllő belvárosi utcákat, a Kossuth Lajos utcai Astoria Szállóban rögtönzött 
forradalmi főhadiszállás környékét, a Károly körutat, az Andrássy utat, ahol szavalatokkal,, 
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előadásokkal lelkesítették a tömegeket, serkentették új és új forradalmi követelések előterjesz
tésére. 

Dienes a budapesti Párttörténeti Intézet felkérésére készített visszapillantásában csak 
röviden utalt arra, hogy a Szovjetunióból hazaérkezett Kun Béla, a KMP első titkára, még 1918 
végén meghívta őt egy értekezletre, ahol úgy nyilatkozott: a pártra váró nehéz időkben számít 
Szabó Ervin tanítványainak támogatására. Ezután Dienes néhány sorban megemlítette, hogy 
amikor 1919. február 20-án a burzsoá-szociáldemokrata kormányzat a terror észközeivel 
próbálta elnémítani a kommunista pártot és Kun Bélát, valamint az egész pártvezetőséget 
bebörtönözte, akkor ő (Dienes) szerepet vállalt az üldözött KMP második, illegális vezetőségé
nek megteremtésében. 

A Dienes vezetése alatt álló Fővárosi Könyvtár igazgatói szobájában alakult meg a 
kommunista párt illegális vezetősége. Dienest bízták meg a pártkassza kezelésével és egyéb 
bizalmi feladatokkal is. 

Kiemelte Dienes ilyen irányú szerepét Hevesi Gyula — volt népbiztos — akadémikus 
is az Egy mérnök a forradalomban c. 1959-ben megjelent memoárjában (215—216.). Űj adalékok
kal gazdagította a Dienes kockázatos vállalkozásáról szóló képet az MSZMP tudományos köz
lönyében, a Társadalmi Szemle 1959-es évfolyamában (februári szám 94—98) írt emlékezésé
vel Rákos Ferenc, a KMP egyik alapítója. Különösen aláhúzta Dienes érdemeit a második, 
illegális pártvezetőség megalakítása körül a Tanácsköztársaság vo lt népbiztosa, Lukács György 
akadémikus a Fővárosi Könyvtár ilyen irányú kérdésére nemrég adott levélválaszában, hang
súlyozva, hogy Dienes László hívta össze a szabadlábon maradt, de egymástól elszigetelt 
kommunista vezetőket. 

A kortársak visszaemlékezéseinél teljesebb körképet találunk Dienesnek a proletárfor
radalom előestéjén kifejtett rendkívül jelentős tevékenységéről egy valószínűleg Nagyváradon 
megjelent Tanácsköztársaság alatti kiadványban, amely a munkásmozgalmi ritkaságok közé 
tartozik. Egyetlen ismeretes példánya a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1919-es gyűjteményé
ben található. A címlap nélküli füzet: cikkgyűjtemény. Szövegéből kiderül, hogy egy Vörös 
Könyv című sorozat második száma volt. Ennek a számnak a 19—20. oldalán jelent meg 
Heller Samu Nagyvárad — menedékhely című cikke. A szerző a proletárforradalmat megelőző 
hetek eseményei közül a Nagyváradon és Budapesten folyó illegális kommunista munkáról 
közölt igen érdekes adalékokat. Elmondta, hogy a KMP Központi Bizottságának néhány egér
utat nyert vezetője 1919. február 20-aután Nagyváradra menekült, és ott folytatta illegálisan 
munkáját. Nagyváradon nyomták ki a betiltott Vörös Újság egyik számát, ennek 5000 példá
nyát Budapestre kellett szállítani, a megbízott két címet kapott, Sikorszky Lajosét és Dienes 
Lászlóét. A fővárosba érkezve az utóbbit kereste föl: 

„A Fővárosi Könyvtárban könnyű volt dr. Dienes elvtársunkra ráakadni — írja—.. 
Az előszobája telve várakozókkal, lelkes galileistákkal, kommunistákkal. Dienes hivatali 
helyiáége volt az az összekötő kapocs, amely a még le nem tartóztatott központi bizottsági 
tagokat összetartotta. Ő tudta majdnem mindegyik exponált elvtársnak a rejtekhelyét, és 
ha kellett, megbízható küldöncök útján érintkezett is velük. Nála volt a kommunisták pénzé
nek nagy része is. Ő gondoskodott róla, hogy a letartóztatottak részére rendes étkezést vigyenek 
be a fogházba, a családtagjaik pedig megfelelő pénzsegélyben részesüljenek. Hozzáküldötte 
Szamuely Tibor elvtárs a röpiratok kéziratait is, és ő gondoskodott, hogy amennyiben lehet,, 
azok ki is nyomattassanak és terjesztessenek. Mindezeket olyan nyájas közvetlenséggel és fel
tűnő nyugalommal intézte, mintha csupán ezekből állanának a főkönyvtárosi teendők." 

* 

Dienes Lászlónak vezető szerepet juttattak az 1919-es Tanácsköztársaság idején. Mint 
Budapest egyik (kommunisták által delegált) népbiztosa, 1919. március 21-én tagja lett a 
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.Forradalmi Kormányzótanácsnak. Ezt a tisztségét egészen április közepéig töltötte be. Emel
lett még március 30-án kinevezték országos könyvtárügyi megbízottnak. 

Népbiztosként egész sor mély szociális érzékre valló intézkedést kezdeményezett, így 
többek között a proletárgyermekek ingyenes fürdetését szervezte meg, emellett a zárt- és 
magánparkok, kertek megnyitását a gyermekek és általában Budapest közönsége előtt. 1919. 
április 13-án Dienes László ünnepi beszédet tartott az addig csak belépődíj ellenében hozzáfér
hető Margitsziget megnyitásán, amint erről az Érdekes Űjság c. képeslap korabeli fotója és 
igen sok riport tanúskodik. 

A városi népbiztosi tisztség megszűnése után is több országos fontosságú megbízatást 
ruháztak Dienesre a Tanácsköztársaság hónapjaiban. Részt vett, mint küldött, a Tanácsok 
Országos Kongresszusán, ahol beválasztották a fontos államügyekben végső fórumként döntő 
Nyolcvanas Bizottságba. Reá bízták Budapest egyik kerületében az ellenforradalmárok által 
rejtegetett fegyverek felkutatását, jelentkezett a Vörös Hadseregbe, de katonai kiképzése 
(erre azért volt szüksége, mert az imperialista háború alatt nem volt katona) a Tanácsköztár
saság bukásáig még nem fejeződött be, így nem került a frontra. 

Dienes mint a könyvtárpolitika országos irányítója is maradandó tettekkel írta be nevét 
a Tanácsköztársaság történetébe, egyszersmind hazai kultúrhistóriánkba. Munkatársával, 
egyben helyettesével, Kőhalmi Bélával együtt a magyar könyvtárügy százados elmaradottsá
gának gyors felszámolására készültek, és tervek egész sorát dolgozták ki, számos kezdeményezést 
tettek. Céljuk volt a tudományos könyvtárak körüli anarchia felszámolása, egységes könyvtár
rendszer megteremtése, központi bibliográfiai intézet felállítása, a főváros és az egész ország 
benépesítése kis kultúrcentrumokként szolgáló könyvtárakkal, „gyári könyvtárrendszer" meg
teremtése stb. Dienes kezdeményezésére az ő bevezető előadásával sikeresen lefolytatták az 
ország első könyvtárosképző kurzusát, a Fővárosi Könyvtár hálózatát a rendelkezésre álló idő 
rövidsége és a világháború okozta ínség, a blokád, az intervenciós háború ellenére sikerült két 
új fiókkal növelni négy és fél hónap alatt. (A Horthy-rendszer 25 éve alatt csak öt új fiók 
létesült.) 

A Tanácsköztársaság bukása, 1919. augusztus 1. után Dienesnek menekülnie kellett. 
Több mint fél esztendőn át Magyarországon bujkált, különböző helyeken. Magas vérdíjat, 
100000 koronát tűztek ki a fejére. A Párttörténeti Intézetben őrzik Dienes ez időkből maradt 
néhány levelét, amelyet feleségéhez írt, és minden valószínűség szerint a feleségét utóbb letar
tóztató Horthy-rendőrség „mentett á t" az utókornak. A javarészt magánjellegű írásokból 
különösen jellemző Dienes állhatatosságára az egyik, 1920 január közepe táján írott levél 
(pontos dátum nincs rajta, mert Dienesnek rejtekhelyén nem volt naptára), amelyben az őt 
fenyegető halálos veszedelmek között is vállalta „bolsevik vezér"-i múltját, és biztatta csüggedő 
asszonyát, hogy ezzel a „szép múlttal" ne szakítsanak, „erre építsék" új életüket. 

1920. január 15-én sikerült egy kommunista hajóskapitány segítségével „hajófűtőként" 
'Pozsonyba, majd azután Bécsbe jutnia. 1920 őszén Csehszlovákián át ment Romániába, ahol 
Bölöni Györggyel megalapították a rövid életű Bukaresti Hírlapot. 

„A lap megszűnése, illetve a radikális irányt képviselő szerkesztőség eltávolítása után 
néhány hónap múlva Kolozsvárra mentem s itt éltem egészen 1929-ig. Eleinte mint a francia 
nyelv tanára dolgoztam, majd mint a Keleti Űjság munkatársa" — emlékezett Dienes 1952-es, 
hivatali célra készült önéletrajzában. Erdélyi működéséről értékes adatokat közölt a London
ban élő Darvas Simon (1963. augusztus 11-én válaszolva néhány kérdésemre). Darvas Simon, 
a jó tollú publicista, az 1919-es Tanácsköztársaság bukásáig előbb a radikális polgári, majd a 
forradalmi értelmiséggel tartott, 1919 után Erdélybe ment és ott mint egy újságvállalat részese 
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és szerkesztő továbbra is rokonszenvezett a baloldali mozgalmakkal. Darvas szerint Dienes 
„szelíd és finom modora mögött a meg nem alkuvó harcos sziklaszilárd és kemény egyénisége 
húzódott meg . . . például. . . amikor az emigráció súlyos anyagi küzdelmei között jól jövedel
mező újságírói állást kapott 1922 körül az újonnan megindított Bukaresti Hírlapnál, de véle
ményeltérés közben, cikkének bírálatánál az egyik vezetőjét a lapnak megpofozta és ott hagyta 
a lapot". A húszas évek első felében Dienes még számos romániai.magyar nyelvű újságban 
dolgozott, a Kolozsvári Napkelet c. folyóiratban, majd a Geniusban, az aradi Kulisszában. 

Darvas Simon szerint az ő meghívására családjával együtt Bukarestből Kolozsvárra köl
tözött, és 1925-ig a Keleti Újság alkalmazásában állt. Első felesége, Götz Irén, a neves vegyész 
az első nő, aki Magyarországon egyetemi katedrát nyert (az 1919-esTanácsköztársaság alatt), 
szintén Kolozsvárott kapott állást az ottani egyetemen. Ekkor már három gyermekük volt. 

A húszas évek első felében írott cikkein végigpillantva azt látjuk, hogy ezek világnézeti 
szempontból korántsem nyújtanak egységes képet. A nemzetközi forradalmi munkásmozgalom 
időleges hanyatlásának periódusában, amely mint ismeretes, a kapitalizmus átmeneti stabili
zációjával függött össze, Dienes kapcsolata megszakadt a kommunistákkal. Akkori írásai túl
nyomórészt különféle polgári eszmeáramlatok hatását tükrözték, mélyenérző humanista, de 
olykor elfordult az élet által felvetett problémáktól, és cikkeiben a marxizmustól idegen 
eszmeáramlatok hatása érzik. 

De ebben a periódusban is többször jelét adta: rokonszenve a kommunisták felé vonzza Őt. 
Fussunk végig például a német forradalmi grafika nagymestere, George Grosz rajzairól 

írott recenzióján (Napkelet, 1921. 1079—1083.) és látjuk, hogy ekkor is a régi gyűlölettel 
ír a kapitalizmus embertelen világáról. Ugyanazon folyóiratban Horthy-Magyarországról jegyzi 
meg, hogy ott „az erőszak legsötétebb mítosza kelt eleven élete", és „a numerus clausus"-
szal végzik el a művészi zsenik kiválogatását. 

Az Anatole France halála alkalmából írt nekrológjában (Keleti Újság, 1924.) mintegy 
„mellesleg" írta: 

„Anatole France nem félt kockáztatni az elismerést és a legnagyobb soviniszta zenebona 
között nyíltan színt vallott a sovizmus leggyűlöltebb ellensége, a Harmadik Internacionálé 
zászlaja alatt harcoló eszme mellett, mert ettől remélte a »nagylelkű álmok jótékony megvaló
sítását«." 

Esztétikai cikkeiből Művészet és világnézet címen 1925-ben kötetet állított össze, és 
ebbe is felvette iménti írását. 

Nem kételkedhetünk abban, hogy Dienes csüggedései ellenére maga is hajlott arra, hogy 
a Kommunista Internacionáléban lássa saját „nagylelkű álmai jótékony megvalósulásának 
zálogát", de a Művészet és világnézet című, 1925-ben kiadott gyűjteményes kötetét lapozgatva 
mégiscsak egészen elszórt nyomokban fedezhetjük fel régi, proletárforradalmi nézeteit. 

Életútján végigtekintve azt mondhatjuk: a haladó eszmékkel vegyesen zavaros nézete
ket tartalmazó Művészet és világnézet kiadásával Dienes kezdte lezárni elbátortalanodásának 
rövid korszakát. 

A pozitív fordulatban, amely nem egyik napról a másikra következett be, szubjektív 
adottságai mellett minden bizonnyal nagy szerepet játszott forradalmi múltja, de feltehetően 
hozzájárult ehhez az a körülmény is, hogy 1925 körül ismét közelebbi kapcsolatot talált a 
kommunistákhoz, a párthoz, s ez csakhamar kisegítette őt a zsákutcából. 

Turnovszky Sándor idézett cikkében tényként említette, hogy Dienes 1925-ben a kolozs
vári Jövő Társadalma c. lapba is írt. (A lap 1925-ös számai Budapesten nem találhatók.) A Jö
vő Társadalma ún. „féllegális" kommunista szemlének tekinthető. Aradi Viktor szerkesztette. 

* 

Dienes 1925 végén—1926 elején készítette elő és 1926 februárjában bocsátotta útjára 
Kolozsvárott a Korunk című folyóirat első számát. 
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Darvas Simon idézett visszaemlékezésében azt emelte ki, hogyha Dienes önös érdekeit 
nézte volna, nem alapítja meg a Korunkat. Szerinte Dienes „a felemás helyzetet nem tudta 
soká elviselni, Űjra odadobta jó egzisztenciát jelentő állását (a Keleti Újságnál) és így ju
tott el egy forradalmi szellemű folyóiratnak, a Korunknak a megalapításához . . . " 

Darvas azt is hangsúlyozta, hogy Dienes egymaga alapította a Korunkat. Ez a kérdés 
sem volt eléggé tisztázott, nyilvánvalóan ezért vitázott Turnovszky Sándor, Dienes régi fegy
vertársa, említett cikkében kiemelve, hogy Dienes ,,nem egyik elindítója volt a lapnak, amint 
azt Veres Péter a Számadásban írja, hanem egyedül az ő kezdeményezése volt a lap". 

Turnovszky arra is utalt, hogy az első években a munkatársaktól az előfizetőkig 
úgyszólván minden támogatót Dienes toborzott a folyóirat köré. Az alapítás körülményeit 
illető ismereteinket Darvas idézett levelében a következőkben egészítette ki: Dienes „A Korunk 
megindításához nem kapott anyagi támogatást senkitől. Egyedül engem vett igénybe, csak 
annyiban, hogy a Keleti Újságot finanszírozó és önálló nyomdával rendelkező tőkés csoportnál 
nyomdahitelt szereztem a Korunknak." 

Darvas levelének másik érdekes megállapítása: szerinte Dienes már kezdettől fogva 
„forradalmi szellemű" lapot akart csinálni. Dienes egyes kritikusai viszont még a haladó 
törekvéseket is elvitatták az alapítótól. Leggyakrabban a Korunk első, 1926 februári számá
ban közölt, és mint erre már utaltunk, Dienes tollából származó Beköszöntő egyes mondatait 
hozták fel perdöntő bizonyítékul. Nézzük meg tüzetesebben ezt a passzust: 

„Nem lesz talán mindenkinek kedvére, hogy e Szemle hasábjain nemritkán különböző 
felfogások megnyilatkozását, sőt egymással ellentétes világnézetek ismertetését fogja találni 
és bizonyára fel fog hangzani a kritika, hogy a Szemle nem hirdet egységes felfogást. S a külső
ségek szerint a kritikusnak igaza lesz, amennyiben az egységes világfelfogás alatt a tantételek 
egységes rendszerét érti, amelyekre esküdni kell, annyiban tényleg ez a Szemle nem fog egysé
ges világnézetet képviselni. Nem arra törekszünk, hogy bizonyos tételeket addig ismételjünk 
olvasóink előtt, amíg azokat elfogadják, senkire nem akarunk a régi dolgok helyett újakat 
ráerőszakolni..." 

Ha szemünk elől tévesztjük Dienes egészen 1926-ig megtett pályafutását, és azt, hogy 
még a húszas évek közepe felé is, amikor messzire kanyarodott a forradalmiságtól, tanújelét 
adta a kommunista mozgalom iránti rokonszenvének, úgy igazat kellene adnunk azoknak, 
akik a teljesebb szövegében idézett rész alapján is elmarasztalták Dienest. Különösen egyet 
kellene értenünk velük, ha megfeledkezünk a Beköszöntő írásának időpontjáról és arról, hogy 
a Korunk első folyamait összességükben mérlegeljük. Ha viszont figyelembe vesszük az iménti: 
tényeket, elsősorban azt, hogy a burzsoá földesúri elnyomás feltételei között még egy haladó 
folyóirat ilyen jellegét is lepleznie kellett a szerkesztőnek, úgy a hibáztatott passzus egyes 
kitételei más értelmet nyernek. 

Az „eklekticista", „polgári objektív" szellemiséget tükröző Beköszöntő azon ígéretét 
például, mely szerint a Korunk „egymással ellentétes világnézetek" szócsöve akar lenni, kény
szerű kompromisszumnak is tekinthetjük. Az ellen viszont még marxista szempontból sem 
emelhetünk kifogást, hogy a Beköszöntő 1926-ban így „nyugtatta meg" állítólagos „pártat
lanságára" gőgös, de a lapnak és vele a baloldali eszméknek megnyerhető értelmiségi olvasókat 
(emellett a hatóságokat): a Szemle nem hirdet olyan elveket, „amelyekre esküdni kell", nem1 

ismételget „bizonyos tételeket addig, amíg aíokat elfogadják", nem akar „ráerőszakolni a régi 
dolgok helyet újakat" a publikumra. 

Ebből a szemszögből nézve sajátos értelmet nyer a Beköszöntő azon megállapítása is,, 
amely szerint a Korunk a „külsőségek szerint" lesz heterogén irányzatú lap. Csak a külsőségek: 
szerint, tehetnénk hozzá, amennyiben elfogadjuk, hogy Dienest még világnézeti válsága idején? 
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is bizonyos mértékig kötötte a múltja, érzelmileg a baloldal felé vonzódott. Mindezek ellenére 
a szavakkal való játéknak, skolasztikus belemagyarázásnak tűnhet, amit a Beköszöntő burkolt 
utalásaiként fentebb kiemeltünk és sajátos értelmet olvastunk ki belőlük, ha nem hivatkoz
hatnánk e helyen két egykorú állásfoglalásra. 

Az egyik kommunista részről származott, a másik burzsoá oldalról. 
A kommunista véleményt az Aradi Viktor által szerkesztett kolozsvári lap, A Jövő 

Társadalma című orgánum 1926 márciusi számában találjuk. A szerző a Korunk megindítását 
igen meleg hangon méltatta: „hónapok gondos munkájával előkészített szemle", „semmi jogunk 
sincs arra, hogy a legkíméletesebb türelemmel ne adózzunk olyan kísérletnek, mint amilyen 
Dienes Lászlóé". Az egykori kommunista kritikus, B. A. (Becski Andor) tehát ügyet sem 
vetett a Beköszöntő azon mondatára, amelyek alapján manapság Dienest elmarasztalják, 
helyette a Korunk fejlődésébe vetett reményét kifejezve bírált igen mértéktartóan egyet és 
mást a lapban, de lényegében útitársként üdvözölte Dienest és a Korunkat. 

Homlokegyenest ellenkező fogadtatásra talált korabeli reakciós körökben Dienes vállal
kozása. A burzsoá-nacionalista befolyás alatt álló Erdélyi Irodalmi Szemle 1926. évfolyamának 
119—121. oldalán szólalt meg egy P. K- jelű kritikus, aki a Korunk első két (1926 februári 
és márciusi) száma alapján csaknem bolsevik lapnak minősítette a Korunkat, kommunistának 
a szerkesztőt: 

„E folyóirat . . . nem hézagbetöltésre való. Különösen nem áll róla a Beköszöntőnek 
az a kijelentése, hogy ez a Szemle a különböző nézetek találkozóhelye. Hogy lenne az, amikor 
egységes világnézet áramlik minden sorából, a bolsevizmussal rokonszenvező októbrista forra
dalmi szellem. Ismerjük is a szerkesztőnek ez irányú felfogását, amit a Szabad Szó egyik múlt
havi száma elég részletesen ismertetett.. .Az erdélyi magyarságnak jelenlegi kisebbségi hely
zetében erre a forradalomra uszító, lelkeket ködösítő, megnyugtató és irányító szellemre semmi 
szüksége nincs . . ." 

1926 elején tehát kommunista és ellenforradalmi oldalról másféle bizonyítványt áhítot
tak ki a felszabadulás óta annyiszor inkriminált Beköszöntő burzsoá objektív szellemű fogad
kozásaival mit sem törődve, sőt éppen annak őszinteségét kétségbe vonva a Korunk legelső 
számairól, mint ez az utolsó években történt. 

Akkor, 1926-ban a kommunisták ismerve Dienes felfogását és a katonai cenzúra szigorúsá
gát, nem akadtak fenn a jelzett sorokon, alig kétséges, hogy azért, mert fel sem tételezték, 
hogy Dienes valóban egyenlő mértékkel méri a jobboldali és baloldali írásokat. De ezen túl
menően már a Korunknak legelső száma is elárulta, hogy a lap súlypontja baloldali lesz. Ezt 
jelezte a Korunkban megjelent első nagyobb tanulmány, a papból kiugrott Czakó Ambró 
antiklerikális írása, még inkább az a tény, hogy néhány lappal tovább terjedelmes részlet követ
kezett Lunacsarszkijnak, a Szovjetunió közoktatási népbiztosának egy tanulmányából, amely 
a szocialista országban zajló kultúrforradalom óriási eredményeit vázolta. (Valószínű, hogy a 
németből átvett részletet Dienes fordította, a rövid szerkesztői bevezetést szinte bizonyosan 
ő írta.) 

Mindez persze nem igazolja teljesen Dienes eljárását. Hiszen még taktikai szempontból 
sem helyeselhetjük, hogy Dienes akár a lap fennmaradása érdekében — expressis verbis bur
zsoá objektivista szellemű kitételeket foglalt programjába, de a felsorolt tényezők mérlege
lése alapján úgy érzem, annyit joggal megállapíthatunk: Dienes már a Korunk megalapítása 
pillanatától kezdve sem mérte egyenlő mértékkel a jobb- és baloldali írásokat a közlés szempont
jából. 

Dienes a Budapesti Párttörténeti Intézetben őrzött visszaemlékezésében a Korunk körüli 
szerepére visszapillantva a következőket írta: 
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„A lap legális akart lenni, alkalmazkodnia kellett a legalitás feltételeihez. Nem tudtam 
sohasem biztosan, hogy meddig mehetek el, hogy a megjelenés folytonosságát biztosíthassam. 
így a lap ingadozásokat mutatott, igazi profilja nem bontakozhatott ki, és ezért arra, aki a 
dolgok hátterét nem ismerte, zavaros benyomást tehetett. De később tudtam meg moszkvai 
elvtársaktól, hogy jó véleménnyel voltak róla, és a Korunk munkásságát hasznosnak találták. 
A Korunk határozta meg helyzetemet a romániai mozgalomban. Nem lehettem a kommunista 
párt tagja, nyíltan nem is nagyon érintkezhettem elvtársaimmal, Aradi (Viktor), Becski Andor, 
húga, Irén és még mások is megalkuvásnak tartották. Pedig nyílt kommunistaságuk hallatla
nul akadályozta őket mozgásukban. Becskiék véleménye szerint olyan nagy volt a tekintélyem 
a magyarok között, hogyha nyílt kommunista lapot csináltam volna, annak is sikere lett volna. 
Pedig tekintélyem éppen azért volt, mert a külsőségeket megőriztem és posszibilis maradtam a 
polgárság előtt. Kifelé nem árultunk el semmit, azt nem volt szabad tnHni, hogy a munkatár
sak nagyobb része kommunista volt." 

Darvas Simon, az iméntieket illető kérdésemre idézett levelében jegyezte meg, hogy a 
katonai cenzúra miatt Dienes „jobban baloldali nem lehetett volna, ha meg akart jelenni. De 
célját elérte, mert minden progresszív elem a Korunk köré csoportosult, melynek igen nagy 
hatása volt nemcsak Erdélyben, de talán még erősébben Csehszlovákiában, ahol liberálisabb 
rezsim volt... Gaál Gábort akkor vette szerkesztőtársnak, amikor látta, hogy az erősödő vasgár
dista mozgalom személyében is veszélyezteti és előbb-utóbb nem maradhat az országban . . . 
Alkalmasabb progresszívebb íróra nem akadhatott volna, mert Gaál Gábort ugyanaz a meg 
nem alkuvás és bátorság jellemezte." 

Nézetem szerint Darvas Simon meleg hangú baráti emlékezésében a valóságosnál pozi
tívabban értékelte Dienesnek a Korunk megindítása körüli álláspontját, amikor azt kifeje
zetten forradalminak minősítette, és ezzel a felfogással nem értek egyet. Maga Dienes írta 
fentebb idézett jellemzésében, hogy a Korunk ingadozásokat mutatott. De a források egybe
vetése alapján még Dienes állítását sem látom igazoltnak, amely szerint a lap szerkesztése 
alatt már kezdettől fogva valamilyen „féllegális" kommunista orgánum kialakítását kívánta 
vállalni. A Korunk első két évfolyamára ez semmiképpen sem lehet érvényes, idézhetünk ugyan 
magától Dienestől is egyes írásokat tétele alátámasztására, más cikkeiből viszont nyilvánvaló, 
hogy ő maga is ingadozott még, nem szakított azonnal és teljesen buddhista és egyéb dekadens 
nézeteivel, amelyek az előző években eluralkodtak nála. De arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy a lap „profiljá"-ban és magának Dienesnek írásaiban is viszonylag gyorsan vissza
szorultak ezek a zavaró motívumok. A szerkesztő és folyóiratának fejlődése az első számtól a 
harmadik évfolyam utolsó számáig szemmel látható és éppen ez a tendencia az, amelyek alapján 
állíthatjuk: a Korunk nem szándéka ellenére, hanem jelentős részben éppen általa vált igen 
rövid időszak alatt azzá, aminek jellemezte: forradalmi orgánummá. 

Feltehető (noha Dienes utólag is vitatta kritikusainak igazát), hogy a korabeli kommu
nista bírálatoknak is szerepe volt benne: viszonylag gyorsan küzdötte le a kezdeti ingadozáso
kat. 

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ezek a kommunista kritikák az útitársként számon 
tartott Dienes címére érkeztek. 

A maga idejében a baloldal és a jobboldal egyaránt megfelelő mértékkel mérte a Korunk 
szerkesztőjének azt a gesztusát, hogy mindjárt a lap első számában a szovjet valóságot helyes 
színben feltüntető írást ad közre olyan ismert bolsevik politikus tollából, mint amilyen Luna-
csarszkij volt. Dienes saját írásai közül is nem egy, gyakran a szerző szándéka ellenére, „lelep
lezte" őt, mint például a Korunk 1926-os évfolyamában Az új orosz nő című, amely csupán 
felületes szemlélő előtt tűnhet „objektívnek", vagy a Társadalomtudományi Társaság Kolozs
várott című, majd később a Korunk titanomachiája (az 1928-as évfolyamban), a Pjotruska 
(1928), a Munkáskormány Angliában (1929), és sorolhatnánk még hosszan. 

Az elmondottakból persze nem az következik, hogy Dienes szerkesztői munkája még 
kora mértékével mérve sem állja ki a marxista kritikát. Személy szerint tőle származó cikkeket 
is szép számmal idézhetünk, amelyekből érezhető, hogy 1926—1927-ben még semmi esetre sem 
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szakított maradéktalanul korábbi zavaros nézeteivel, viszont azt sem mondhatjuk, hogy 
alapvetően ezek jellemezték ideológiáját. Hasonlóan hibás szemléletű cikkeket nagyobb szám
ban ragadhatnánk ki más szerzőktől, olyanoktól is, akik közül többen Dienessel együtt csak* 
hamar szintén a következetes baloldaliság útjára léptek. És kérdezhetnénk: vajon megen
gedhető volt-e, hogy a lap legalitása érdekében azokat közölte? Mindezek még egy sokszorosan 
elkonspirált kommunista jellegű lapban sem állhatták meg a helyüket, megírásukért, közlésü
kért ma is méltán hibáztatjuk Dienest és természetesen a cikkek szerzőit is. De akadnak például 
olyan írások a Korunk 1926—1929-es folyamaiban, amelyek miatt már igaztalan elmarasz
talások is elhangzottak. Egyesek megfeledkeztek róla, hogy a húszas évek végén nemcsak az 
elszigetelten küzdő Dienes előtt volt számos kérdés tisztázatlan, hanem a Szovjetunió szabad 
feltételei között élő írók, sőt ideológusok sem számoltak le még jó egynéhány haladónak látszó 
irányzattal, amelyekről utóbb kiderítették, hogy retrográd jellegűek. 

A Dienest ért kritikákban például olyan szemrehányással is találkozunk, hogy „ideoló
giai képzetlensége" miatt (vagy mert „kuriózum"-nak tekintette a szovjet kérdést), a Szovjet
unióban megbírált műveket is közölt. így például folytatásokban hozta a húszas évek idején 
Nyikoláj Ogunyov, a Szovjetunióban nagy népszerűségnek örvendő Kosztya Rjabcev naplója 
című könyve fordítását, noha ez a munka nem egyértelműen hasznos. A húszas években 
burzsoá elnyomás alatt megjelent baloldali lap szerkesztőjétől azonban mégsem lehet olyan 
ideológiai tájékozottságot megkövetelni, amellyel 30 év után már sokan rendelkezhetnek. 

És még egy dologról nem szabad megfeledkeznünk: esztendőkre volt szükség ahhoz is, 
amíg sikerült kialakítani a Korunk haladó és forradalmi gárdáját. Ez a szervező munka azon
ban 1929 előtt indult. 

Nem kétséges, hogy a Korunk már Dienes szerkesztése idején gyülekezőhelye lett az 
akkori idők antifasiszta, forradalmi értelmiségének. Fábry Zoltán, Tamás Aladár, Turnovszky 
Sándor, Szentimrei Jenő, mellettük a haladó értelmiség olyan képviselői, mint Földessy Gyula, 
Vámbéry Rusztem, Hatvány Lajos és más szerzők nevei már az első évfolyamokban felbukkan
nak. A háború és béke kérdésében, a fasizmus kérlelhetetlen elutasításában, a Szovjetunió 
pozitív bemutatásában, a népek barátsága, a magyar és román nép testvériesülése ügyében, 
a cikkek elenyésző töredékét kivéve, egyértelmű volt a folyóirat irányzata. 

Nem fogadhatjuk el tehát ázt a feltételezést, mintha Dienes előszeretettel választotta 
volna ki polgári elemek közül munkatársait, és az a helyzet fennállott, amíg be nem kapcsoló
dott Gaál Gábor, aki „megszabadította polgári támogatóitól" a Korunkat. 

A Korunk már Dienes szerkesztése idején gyors ütemben fejlődött következetesen bal
oldali, majd forradalmi irányba, ez pedig személy szerint az első szerkesztő fejlődésével függött 
össze. 

* 

Számos további példa bizonyítja, hogy a reakció Romániában és Magyarországon 
csakhamar felismerte azt a veszélyt, amelyet Dienes szerkesztői munkássága számára jelentett. 

1928 tavaszán román fasiszta diákok törtek Dienesre lakásában és gyermekei szeme lát
tára gumibotokkal véresre verték. A súlyos inzultusban szerepet játszott az is, hogy Dienes 
felesége néhány román, diákot megbuktatott a kolozsvári egyetemen. De a támadás éppúgy 
Dienes ellen is irányult, és ő volt az áldozat. Dienes felesége szerepére is utalva megjegyezte 
emlékezésében: „a fasiszták eltalálták a lap igazi arcát". 

Dienes első (elhunyt) felesége, Götz Irén fivérének, Götz Ferencnek emlékezése szerint 
a vasgárdista diákok akciója esősorban Dienes, a Korunk szerkesztője ellen irányult. Darvas 
Simon többször idézett levelében ezeket közli: 

>,Ez a támadás az ő személyének szólt, bár a diákok gyűlölték az egyetemen tanító dr. 
Götz Irént is, aki túl szigorú mértéket alkalmazott a vizsgákon . . . " 
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Egy ideig még Kolozsvárott maradt, majd amikor Őt és családját kiirtással fenyegették, 
Berlinben keresett menedéket, ahová családja is követte. Ekkor adták át a szerkesztés egy 
részét (a belpolitikai rovatot) Gaál Gábornak. Berlinből, ahol felesége állást nyert, Dienes az 
eddigieknél sűrűbben küldte mind harcosabb írásait a Korunknak. 

* 

1929 november-decemberében, majd 1930 januárjában látott napvilágot a Korunk 
hasábjain e korszakának legfontosabb műve, Az orosz szocialista tervgazdaság címen. 

A három folytatásban megjelent írás egyben az első (magyar szerző tollából származó) 
ismertetés a Szovjetunió páratlan fejlődéséről, amelyet a forradalom győzelmétől, 1917-től 
1930-ig megtett. A tanulmány szigorúan a tények, számadatok bemutatásával, gyakran 
burzsoá, tehát az ellentábor szemszögéből írt beszámolókra hivatkozva bizonyította, hogy az 
ötéves terv, melyet kezdetben „humbug"-nak minősítettek nyugaton, a megvalósítás stádiu
mába került, mégpedig mindenekelőtt egy burzsoá termelési feltételek között ismeretlen té
nyező, a tömegek önfeláldozó és lendületes kezdeményezései, munkája eredményeként. 

A rendkívül világos stílusban, ugyanakkor tudományos alapossággal készült írás 
„objektív" hangvételén is átizzik a szerző lelkesedése. A felszabadult szovjet társadalom alkotó 
lendületéről tanúskodó tények — lelkesedésre ragadtatják az elfogulatlan olvasót is. 

Kortársak egybehangzó állítása szerint a tanulmány akkor számtalan ember szemét 
nyitotta ki a magyar nyelvterületen, olyanokét, akiket addig megtévesztettek a Szovjetunió 
közeli összeomlásáról terjesztett rágalmak. 

Dienes írása a román határokon túl is hatott: Magyarországra is eljutott és felfigyelt 
arra Horthyék fasiszta rendőrsége is. Erről a budapesti Párttörténeti Intézet Archívumában 
levő XI. 1/5/1930/1. számú dokumentum, egy rendőri besúgó jelentése ad hírt. 

A budapesti rendőrfőkapitányhoz intézett „Szigorúan bizalmas" („Pol. res. sor") 
jelzetű, 5641. számú, Budapesten 1930. január 3-án kelt dokumentum címe: 

„Korunk kolozsvári rövü 
szovjet dicsérő cikke"' 

A szövegben olvashatjuk.: 
„Mellékelten mély tisztelettel beterjesztjük a Korunk című szemle legújabb (V. évfolyam 

1.) számából azt a cikket, amely Szovjetoroszország — nagyszerű fejlődésének úgy technikai, 
mint kereskedelmi, valamint mezőgazdasági tekintetben ad ismertetést." 

E pongyola fogalmazású (talán mert sebtében írták a lap megérkezését követő órák
ban) bevezetés után következett a Korunk általános jellemzése Horthy-fasiszta szempontból. 
Ennek során a detektív kiemelte, hogy a lapban kommunisták és velük barátságban állók írtak 
eddig is, így Balázs Béla, „a kommün alatt volt népbiztos", Gereblyés László, Erg Ágoston, 
Polányi Károly, „a Galilei Kör volt elnöke" stb. Számos cikket cím szerint is kiemelt a feljelentő, 
többek közt Fábry Zoltánét, Faludi Ivánét és másokét a Szovjetunióról. A besúgó különösen 
súlyosnak tartotta, hogy a Korunk „Hét számban folytatta Ognyev Nyikolaj: Kosztya Rjabcev 
tanuló naplója című írásának közlését" és hozzátette: „Ez a könyv köíelező olvasmány az 
orosz iskolákban". 

Ezután következett a leglényegesebbnek tartott passzus! 
„Végül mindegyiknél fontosabb Dienes Lászlónak, a három legutolsó számban Az orosz 

szocialista tervgazdaság tanulmánya (765, 845. és 1930. évi 32. oldal). A szemle most ismer
tetett száma Magyarországon is kapható, éspedig Haraszti Sándornál Damjanich utca 54. 
A dolgot továbbra is figyelemmel kísérjük és jelentést teszünk." 

A 16 oldalas gépirat további része nem egyéb, mint Dienes László a jelek szerint a 
horthysta politikai rendőrségen nagy izgalmat és aggodalmat kiváltó cikke utolsó (1930. 
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januárban megjelent) fejezetének betű szerinti másolata ezzel a bevezetéssel: „Másolat a 
Korunk című világnézeti, irodalmi és havi szemléből 1930 január. Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
Cluj — Kolozsvárott Str. Regala (volt Majális utca) 16." ; : 

Dienes Korunk-beli tevékenységének nagy horderejéről tehát — ellenkező előjellel **-
a magyar fasiszta rendőrség is kiállított egy szép bizonyítványt az utókor számára. A kortárs
ellenség talán egyes historikusoknál jobban meglátta: Dienes tevékenysége, újabb önmagára 
találása után, veszélyesebb a burzsoá rend számára, mint a Korunk összes többi munkatársaié, 
és még a határon túl is veszélyt jelent. 

A gyakran emlegetett körülményt, amely szerint a Korunk 1930-tól vált forradalmivá, 
sokan Dienes iménti cikkére való hivatkozással igazolták a felszabadulás óta. Sajnos .előfordult 
olyan eset is, hogy Dienes nevének említése nélkül hivatkoztak a tanulmányra. , ., ,•/.•.. 

Persze az 1929 végétől mutatkozó fordulat, a Korunk radikalizálódásának legfőbb 
előfeltételét elsősorban nem Dienes vagy Gaál Gábor szubjektív törekvéseiben kell látnunk,, 
hanem abban, hogy 1929 október-novemberben kirobbant a pusztító tőkés világválság, De; 
jellemző mozzanat, hogy Dienes e pillanatban már készen állott nagyhatású tanulmányával; 
a nagy New York-i tőzsdekrach 1929 októberében tört ki, Dienes tanulmányának első 'Késze5 

ekkor már nyomdában lehetett. 0929 novemberében jelent meg,) . ;, 

* •• ' • • • . - • ! . . , : • 

1928 végétől 1931 nyaráig tartózkodott Dienes a, weimari Németország fővárosában.. 
Második leánya, Mária emlékezése szerint ezek is a létért való küzdelem évei voltak a család 
számára, akárcsak az emigráció előző évei. A két szülő egyaránt keményen.dolgozott az öttagú 
család fenntartásáért. , • .• 

A berlini évekről érdekes pillanatképet örökített meg Nádass József, a költő, a Korunk 
egykori munkatársa Láng és korom című, 1959-ben megjelent önéletrajzában, ahol Dienest 
„megingathatatlanul bátor férfi"-ként jellemezte, és felemlítette, hogy Dienes otthonában több 
kommunista emigránssal, köztük Kelen József volt népbiztossal volt alkalma találkozni. 

Hivatali célra készített önéletrajzában Dienes arról is említést tett, hogy Berlinben 
a Korunk szerkesztése mellett még más erdélyi lapoknak is küldött rendszeres tudósításokat 
a németországi eseményekről, így például hosszabb időn át dolgozott a Brassói Lapoknak. 
Ott illusztris szerzőként kezelték, címlapra tették cikkeit, noha azok figyelmesebb tanulmá
nyozás után kommunista szemléletét jelezték. Erről tanúskodik az a támadás is, amely az 
egyik jobboldali szociáldemokrata orgánum részéről érte őt 1931-ben. A brassói Munkás Űjság 
•című lap, megsokallva Dienesnek azokat az írásait, amelyekben a német szociáldemokrata 
párt jobboldali vezetőit leplezte le a polgári Brassói Lapokban, „szenzációs" tálalásban mint 
„Moszkva ügynökét" pellengérezte ki őt. Egyes erdélyi lapok igyekeztek „uisztázni" Dienest 
a bolsevikség „vádja" alól, mégpedig olyan módon, hogy forradalmi múltját is letagadva 
apolitikus könyvtárosként'tüntették fel őt, és azt állították, hogy a Tanácsköztársaság alatt 
sem politizált: a kolozsvári Erdélyi Futár című lap 1931. július 26-i száma például a következő 
cím alatt vette védelmébe: dr. Dienes Lászlót, a kitűnő szociológust, a Brassói Lapok berlini 
tudósítóját azzal vádolta a Munkás Újság, hogy a szovjet berlini követségének szolgálatában áll, 
majd azt bizonygatta, hogy a „szolid, szerény" Dienestől mindig távol állott á „bolsevikség"; 

Úgy hiszem, összefüggés van a jobboldali szociáldemokrata Munkás Űjság Dienes 
elleni denunciáns támadása és aközött, hogy röviddel ezután eltűnt a neve a Korunkból. 
Aligha tekinthető vélettennek, hogy annyi üldöztetés után éppen 1931 második felében 
határozta el, hogy a Szovjetunióba költözik családjával együtt. 

Dienesnek valószínűleg nem volt már lehetősége, hogy akár rövid látogatás formájában 
átlépje Románia határait. Ezt afeltevést valószínűsíti, hogy a romániai sajtó nem sokkal előbb 
számolt be a román hadbíróság Utal lefolytatott kommunista monstre-perről, amelynek ered-
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menyeként (1931 júliusában) „a Szovjetunió javára folytatott kémkedés" címén osztottak ki 
10-r20 esztendős fegyházbüntetéseket egy sereg vádlottra, köztük a már említett Aradi 
Viktorra. Nem lehetetlen, hogy az ugyancsak szovjet ügynökként kolportált Dienesre hasonló 
sors várt volna, ha Kolozsvárott megjelenik. 

* 

A kép teljessége végett egészítjük itt ki néhány adattal korábbi életrajzi utalásainkat: 
Dienes 1931-től a felszabadulásig élt a Szovjetunióban. A hitleri agresszió kirobbanásáig 

Moszkvában működött, előbb a Marx—Engels—Lenin Intézetben, ahol többek között Marx 
A tőke c. munkájának kiadásához végzett előmunkálatokat „a kiadások különböző variánsai
nak" egybevetésével. Később az idegen nyelvek pedagógiai iskoláján adott elő. A harmincas 
évek végéig több pedagógiai szakkönyvet készített, Maupassant-fordításokat végzett és adott 
ki. A moszkvai Bibliográfiai Intézet megbízásából elsőként állította össze a Magyar Tanácsköz
társaság bibliográfiáját. Szépprózai írásait az 1938—1941 közt megjelent moszkvai Űj Hang 
közölte. 

Amikor a náci rablóhadak Moszkvát fenyegették, Dienesnek a többi emigránssal együtt 
el kellett hagynia a szovjet fővárost, és a háború befejezéséig Kirgiziában, Frunze mellett élt, 
az utolsó időszakban Frunzéban mint egyetemi előadó működött. 

1945-ben tért haza Budapestre, és itt átvette a Fővárosi Könyvtár vezetését. Az intéz
mény Dienes 1953. április 5-én bekövetkezett elhunytáig, jelentős részben az ő kezdeményezé
sére, irányítása alatt vált a budapesti harcok idején romba dőlt könyvtári hálózatból „kulturális 
nagyüzemmé". Dienes a könyvtár vezetésén túlmenően még igen sok feladatot vállalt és hajtott 
végre. Kimagasló munkát végzett a Szovjetunió köré szőtt rágalmak eloszlatása érdekében, 
hallatta szavát a könyvtárügy forradalmi átalakításáért indított országos küzdelemben, és 
különösen érdemes munkát teljesített, mint a budapesti tudományegyetem jogi karának profesz-
szora, a marxista közgazdaságtan előadója. E tudományágból kiadott könyvei, cikkei, vaskos 
egyetemi jegyzetei olvasók és diákok százai előtt tették hozzáférhetővé a marxizmus igazságát. 

Dienes László egész életpályáját mérlegre téve úgy hisszük, téves úton jártak, akik — 
egyes esetekben — még a szándékát is elvitatták annak, hogy az adott feltételek között kezdet
től fogva haladó szellemben igyekezett irányítani az általa életre hívott Korunkat. _ 

Remete László 

DIENES LÁS7LÓ Sí REVISTA KORUNK 

Revista clujeana Korunk prima data a aparut intre anii 1926 — 1940 $i a porait din 
nou Tn anul 1957. Revista a fost Ínfiintatá de Dienes László, pina in anul 1928 a redactat-o 
singur, apói in timp de doi ani §i jumätate a redactat-o ímpreuna cu Gaál Gábor. Din sep-
tembrie, anul 1931, revista a fost condusä de Gaál Gábor. De la eliberare rolul revistei Korunk, 
de altädatä, se apreciazá in rriod recunoscätor, rolul depus in raspipdirea ideilor revoluti
onäre, dar de cele mai multe ori munca lui Dienes este prezentata mexat. 

Dienes László in anii 1910 a cunoscut marxismul sub ipdrumarea remarcabilului 
reprezentant al miscärii revolutionäre muncitore§ti maghiare, sub índrumarea lui Szabó 
Ervin, sj de la incéput s-a indreptat impotriva atmosferei nvűtariste ín timpul primului 
räzboi mondial. A luat parte in mod activ la biruinta revolut^ei frirghezo-democratice maghiare 
din 1918. A jucat un rol de frunte in 1919 februárié—martié, ín reorganizarea tínarului Par
tid al Comuni§tilor din Ungaria deja constrins in ilegalitate, privat de conducatori. In timpul 
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Republicii Sfaturilor este unul dintre comisarii din Budapesta, apói conducätorul pe t,arä 
al bibliotecilor. Dupä invingerea contrarevoluüei aproape un jumätate de an s-a ascuns in 
Ungaria, apói s-a refugiat, si de la 1920 a träit tn Romlnia. La inceput n-a renuntat la ideile 
sale revolutionäre, dar mai tírziu ín scrierile sálé íntílnim idei burgheze confuze. Primii ani ai 
revistei Korunk, adicä felül cum a fost primitä revista, dovedeste cá Dienes ín a doua jumätate a 
celui de al doilea deceniu, cu toate cá conditüle politice erau nefavorabile, cäuta calea revolu-
tjonarä. Revista Korunk deja si in timpul redactarii lui Dienes a reoglindit o viziune justä 
ín mai multe probleme principale, garda colaboratorilor ín maré parte a recrutat-o din elemente 
progresive si revolutionäre. Pe lingä numeroasele sale articole excelente, el a scris prima 
expunere maghiarä despre cincinalul din U. R. S. S. articolul pe vremuri a stírnit o maré 
senza^ie. 

Dinaintea persecu îei Garzii de Fier ín 1928 s-a refugiat in Berlin, din vara anuíui 
1931 a gäsit adäpost ín Uniunea Sovieticä, de unde s-a reintors la Budapesta ín 1945. Aici a. 
reluat conducerea bibliotecii din Capitalä, pe lingä aceasta a fost profesor universitär de 
economie politicä marxista la facultatea juridicä al Universitäfii. 
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