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ADATOK AZ AMERIKAI MAGYAR SZOCIALISTA IRODALOM TÖRTÉNETÉHEZ 

— Az Űj Előre Képes Naptára, 1922—1938. — 

Az amerikai emigráció és az Új Előre jelentősége 

Az amerikai magyarság irodalma kettős érből táplálkozott, figyelemmel kísérte és 
átvette a hazai irodalmi alkotásokat, s vele párhuzamosan alakította, formálta az amerikai 
magyar irodalmat. Művelői nem egy esetben, különösen a kivándorlók első nemzedéke, hazai 
talajon nőttek írókká (Abet Ádám és mások), s amerikai munkásságuk csupán folytatása, 
betetőzése a már itthon megkezdett életműnek. Ennek megfelelően az írások témaválasztása 
kezdetben még a hazai élményeket tükrözi, s csak lassan, amint a hazulról vitt emlékek 
halványodnak jelentkezik az írásokban az amerikai élet. Az amerikai magyar szocialista 
irodalom vizsgálatát csak bonyolítja az időszakos emigráció létrejötte, melyet sok esetben 
erősebb kapcsok fűznek a hazai irodalmi élethez, ugyanakkor tematikájában azonban már 
az amerikai, magyar irodalomhoz is kapcsolódik. A szocialista irodalom hazai talajon indul 
kibontakozásnak, az ellenforradalmi terror idején elsősorban a különböző emigrációs köz
pontokban fejlődik tovább, itthon a harmincas évek elején József Attila költészetében emel
kedik világirodalmi rangra, majd a felszabadulás után a sok szerteágazó szálból fonódik 
össze, indul virágzásnak. 

Az amerikai kommunista emigráció jelentőségére elsőnek Mateika János mutatott rá, 
a magyar forradalmi irodalomról írott tanulmányában.1 „Magyarországon, a különféle emig
rációs központokban, mindenekelőtt Vörös - Moszkvában, Amerikában, egy fiatal, tehetséges 
és erős írógárda fejlődött ki" — állapítja meg Mateika, s rámutat, hogy - „ez az irodalom 
mind erősebben kapcsolódik ossza a proletariátussal, ennek osztályharcával és hogy mindinkább 
és inkább megfelel a proletárirodalom Lenin elvtárs által felállított követelményeinek". Nem 
kétséges, hogy eszmei, ideológiai tisztánlátása és szervezettsége folytán a moszkvai emigráció 
volt a legjelentősebb. Az amerikai emigráció - és különösen az amerikai magyar irodalom 
más emigrációkkal való kapcsolatának — jelentőségét mind ez ideig kevéssé vizsgáltuk, 
holott több sajátossága más európai emigrációk fölé helyezi. 

E sajátosságok közül mindenekelőtt a magyarnyelvűséget emelném ki. A kivándorolt 
magyarság javarészt a nagy ipari centrumokban telepedett le, s csaknem zárt tömböket alko
tott. A húszas években egyedül New Yorknak csaknem hatvanezer magyar lakosa volt, 
megfelelt egy magyar vidéki város lélekszámának. Jól felszerelt magyar nyomdák, félszáznál 
több napilap és folyóirat szolgálták a magyar nyelv ápolásának ügyét. Élénk műfordítás
irodalom alakult ki, a nemzetközi irodalom több kiemelkedő alkotása első ízben ott jelent 
meg magyarul. A magyarnyelvűséget és a szocialista kultúrát ápolta a magyar színjátszás is. 
A bemutatásra került, és a Naptárban közölt színművek, javarészt egyfelvonásosak, azt bizo
nyítják, hogy a szerzők és fordítók különös előszeretettel fordultak a rövid, világos mondani-
valójú, agitatív tartalmú színpadi jelenetek felé. 

Az amerikai magyarság jelentős része ipari munkásként dolgozott, sorsa, életkörülmé
nyei szorosan az amerikai munkásosztályhoz kapcsolták. Csatlakozott annak szervezeteihez, 
részt vett sztrájkjaiban, s nem egy esetben vérével pecsételte meg barátságát. Az októberi 
forradalom után, annak hatására, az Egyesült Államokban is napirendre került az új típusú 
marxista-leninista forradalmi párt megteremtése. Bár a Palmer-féle razziák2 és a kommunista
ellenes hajsza következtében a párt, hogy erőit megóvja, illegalitásba kényszerült, ugyanakkor 
szüntelenül egy legális, erős párt megalakítására törekedett. A párt megalakításának folyamata 
1921 végén a Munkáspárt létrehozásával fejeződött be, mely később a Munkás (Kommunista) 
Párt nevet vette fel. A munkásosztály ellen irányuló Palmer-féle támadások kevésbé érintették 
a különböző nyelvi munkásszövetségeket, kulturális egyesületeket, melyekben a párt nagy 
befolyással és tekintéllyel rendelkezett. Ezek a szövetségek lapjaikat, folyóirataikat zavarta
lanul megjelentethették (eltekintve egyes példányok alkalmankénti elkobzásától), s legnagyobb 
részük, köztük a Magyar Munkás Szövetség, részt vett a Munkáspárt szervezésében, s egész 
működésének irányvonalául elfogadta a párt programját. 

1 MATEIKA J Á N O S : A magyar forradalmi irodalomról. Új Előre Képes Naptára (továbbiakban N) 
1927 : 90—94. 

a 1919-ben és 1920-ban, hogy az amerikai demokráciát a forradalomtól megmentse, A. Mitchell 
Palmer igazságügyminiszter le akart számolni a munkásmozgalommal. Az azóta is Palmer-féle razziák néven 
ismert, a haladó szervezetek ellen intézett támadások során a becslések szerint 10 000 embert t a r tóz ta t t ak le 
és 500 külföldit deportáltak. 
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A Munkapárt megalakítása természetesen nem ment minden zökkenő nélkül. Nemcsak 
a párt és a szakszervezetek vezetői között mutatkoztak éles ellentétek, a szilárd, marxista 
párt megalakítását a különböző párton belüli frakciók is akadályozták. 

A politikai polarizálódás folyamata az amerikai magyarság körében is felismerhető. 
A magyarság már az első világháború előtt jelentős szocialista irodalmat hozott létre, melynek 
képviselői az Amerikai Magyar Népszava és az Előre köré tömörültek. A háborút, különösen 
a Tanácsköztársaság kikiáltását, majd a trianoni békeszerződést követően a Népszava hangot 
vált, hirtelen a revízió szószólójává lesz, a hazai reakció politikáját támogatja. Ugyanakkor 
a Magyar Munkás Szövetség és lapja, az Előre fokozatosan megszabadul a szociáldemakrata 
nézetektől és vezetőktől, s 1921 végén, a Munkáspárt megalakulása után, e változás eredménye
ként, felveszi az Új Előre nevet. 

1922 júliusában a lap szerkesztését Lékai János veszi át, és a lap, mint az a 
Naptáron keresztül lemérhető, szoros kapcsolatot alakított ki majd minden kommu
nista emigrációs csoporttal, és a magyar nyelvű irodalomnak egyik legjelentősebb meg
jelenési központja lett. 

Lékai János 

Elvtárs. 

Mikor én láttalak, a meghurcoltatás 
Már arcodra véste a halált, 
De én szentté avattlak, 
Ki élni fogsz 
És harcunk elé fújod a trombitát. 

— írja a halott költőtárs emlékének Olexo Endre.3 

Lékai, mint Mateika mondja, „a proletáríró típusa, akinél a művészet ugyanazt a 
célt szolgálja, mint agitatórikus és politikai működésének egyéb területei. Versei, színdarabjai, 
novellái, Vegényei maradandó helyet biztosítanak neki a magyar irodalom történetében." 
A Naptár kevés művét őrzi, de egész életművéről tudósít. Szám szerint ez ugyan nem sok, 
hisz élete sem méretett hosszúra, korán felemésztette a sok szenvedés és a betegség, de egy
szerű felsorolása is figyelmeztetés, hogy nagyobb érdeklődéssel, elmélyültséggel tanulmányoz
zuk életművét. Egy novelláskötet (A másik Amerika), két regény (Urak és rabszolgák, Vörösek 
és fehérek), három dráma (Ember János, Az új Krisztus, Herrin), versek, néhány önvallomás
szerű írás őrzik írói pályafutásának emlékét. (Korai életrajzírója szerint még egy negyedik 
drámája is van, amely a húszas évek elején oroszul jelent meg.)4 

Lékai annak tudatában dolgozott, szervezett és írt, hogy ,,a történelem leggyönyörűbb 
korszakában élhettem, amikor az emberiség felébredt rendeltetésére. A történelem legna
gyobb harcában vehettem részt. Mi vagyunk azok, akik kiverekedjük az emberiség boldogulá
sát. Lehet-e ennél nagyobb jutalom?" Szinte ez a tudat tartotta benne az életet, lázasan 
dolgozott, csaknem minden egyes napot kikövetelve, kiharcolva magának a haláltól. Szíve a 
költő szíve volt, amelyben ,,a szenvedő Emberiség lüktető fájdalma remeg", s ez a szív „nem
csak jelzi az emberek fájdalmát, hanem meg is mutatja azt az utat, amely a nagy fájásoktól 
a zavartalan öröm útjára vezet."5 Az elbeszélésben a költő szíve úgy diadalmaskodott a 
betegség és halál felett, hogy midőn a beteg test már-már legyőzte, belőle kilépve, lámpásként 
világított tovább: e szívhez hasonlóan világított, mutatott utat Lékai élete az amerikai 
magyarságnak. 

Az Ember Jánost már készen viszi magával az amerikai emigrációba. Mint visszaemlé
kezésében megírja,6 a dráma gondolata a passaui börtönben ölt végleges formát benne, a hat
hetes magányban, ahol legfeljebb a patkányok jelentették - a kellemetlen - társaságot. 
Mint írja, ,,a drámám szereplőivel éltem együtt ezeken az estéken. Mindenkit külön külön 
elővettem és megforgattam. Tudtam életüket és szokásaikat. A törekvéseiket és vágyaikat. 
Az akarásaikat és gyöngeségeiket. Minden porcikájukat ismertem. Nem volt előttem semmi 
titok. Olyan világosan élt bennem a dráma minden jelenete, mintha a saját életem lett volna. 

3 OLEXO E N D R E : Mikor én láttalak N. 1926 : 23. 
4 CSONT P É T E R : Lékai János. N. 1926 : 22—24. (Lékainak, mint tudjuk nem „negyedik" drámája, 

hanem három egyfelvonásosa jelent meg oroszul.) 
5 LASSEN JÁNOS : A költő szíve. N. 1924 : 23—24. 
8 LÉKAI JÁNOS : Hogyan készült „Ember János"? (A dráma megjelenése alkalmával. (N. 1924 : 38— 

40). Lékai egyéb, a Naptárban megjelent írásai : Petrográdi fehér éjszaka (N. 1923 : 41—43), Emberek a 
mélyben (N. 1925 : 62—63), Az utolsó óra (N. 1925 : 80), riportok ; A Kommunista Világpárt (N. 1924 : 33— 
34), cikk. Hagyatékából 1932-ben jelent meg a Megyünk a harcba! című verse (N. 1932 : 134). 
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S voltaképpen az is volt. A saját életem volt. A második életem." Passauból, a hathetes kény
szerű fogság után a schärdingi börtönbe viszik át. Itt emberségesebb a bánásmód, újsághoz 
jut, tintát, tollat és papírt kap, és „a szédületek csúcsán", tíz nap alatt megszületik a dráma. 
Visszaemlékezése szerint nekikezdett a németre fordításnak is, de már nem jutott rá idő, 
mert mikor elhatározása megérlelődött benne, aznap kiszabadult a börtönből. 

Lékai visszaemlékezésében a dráma megírásának idejét két eseménnyel kapcsolja 
össze: egyik az a hír, mikor a polgári lapok Kun Béla internálótáborból való szökését kürtöl
ték világgá, s a másik, hogy a fiatal szovjet állam csapatai Varsó felé nyomulnak előre. Ha 
figyelembe vesszük azt az eshetőséget, hogy a lapok a híreket késéssel hozták, a dráma megírá
sának ideje eszerint 1920 nyarára, illetve kora őszére tehető. 

Mikor Lékai megérkezik az Egyesült Államokba, a párt megszervezésének időszaka, 
mint már említettük, befejeződött. Legális ténykedésének legfőbb területei a munkás kulturá
lis egyesületek és betegbiztosító szövetségek voltak. Különösen az előbbiek, igen nagy 
jelentőségű munkát folytattak a forradalmi gondolat terjesztésében. A kulturális egye
sületek műkedvelő színjátszói Lékai magyar nyelvű két drámáját (Az új Krisztus, 
Herrin) elő is adták. 

Még egy adalékot Lékai amerikai éveihez. Tudunk arról, hogy a hatóságok börtönbe 
vetették, ahonnét a magyar munkásság széles körű összefogása szabadította ki. Lékai bebörtön-
zésének oka, és ideje, ha bizonyítani lehet, az volt, hogy az 1924. évi elnökválasztási harc 
idején Fegyverbe! címmel verset jelentett meg. 

Az amerikai magyarság hosszú ideig megőrizte a költő-agitátor Lékai emlékét. Élet
művének, a magyar proletárirodalomban vitt nem csekély szerepének felmérésére, helyének 
kijelölésére irodalomtörténetírásunk csak a legutóbbi időben mutatott érdeklődést. 

Gábor Andor 

A húszas évek elején az amerikai magyar munkásság legkedveltebb költőjének tekintet
ték. 7Mateika szerint Gábor „egészen különálló jelenség volt", és „bátor, kommunista ideoló
giával telített agitációs verseinek tömege nemzetközi méretekben is a proletárirodalom klasz-
szikusává avatta".8 Forma és hatás tekintetében Bednijhez hasonlítja, aki „tudatosan régi, 
iskolás köntösbe bújtatja mondanivalóját... Az újak, a »modernek: emiatt bizonyos lekicsiny
léssel beszélnek költészetéről, pedig épp ez a régi nyelv, épp ez a keresetlen, köznapi stílus 
tette lehetővé, hogy a munkások és parasztok, a rvöröskatonák milliónyi tömegére olyan 
közvetlen, aktív és mély hatást gyakorolhasson."9 És éppen az ismert formába öntött mély 
eszmei mondanivaló, a tömegekre gyakorolt közvetlen hatás miatt veszik védelmükbe 
Gábor költészetét az Egyesült Államokban, egyes „proletár-esztétikusok" nézeteivel 
szemben,' akiknek csaknem egyetlen fő érve az volt, hogy Gábor „a burzsoáziától jött át 
hozzánk.' 

Gábor költészetének és emberi magatartásának fő jellemzője az optimizmus. Ez hatja 
át In Germaniam10 című versét: „Célt ér, ki terhet vinni tud,/Szomjan nem vész, ki inni tud,/ 
Pajtás a fény csak ahhoz ér, / Ki fényt sötétben hinni tud." Optimizmusa a néppel való szoros 
kapcsolatból táplálkozik. Ennek mély eszmei tartalmát Lenin halála után írt, A zarándok,11 

című párbeszédében fejti ki: „Nem szabad, hogy az ember, élete nagy perceiben egyedül 
legyen . . . Nem elég tudni, hogy vannak . . . azok . . azok a sokaK . . . akik velem vannak, 
mert ez a tudás, ha még olyan valóságos is, csak híd, amin nincs mindig idő végigzihálni. 
Nemcsak a gondolat valóságában nem szabad egyedül lenni, hanem a testi valóságban sem, 
Ott talán még kevésbé. . . Nemcsak az erőt kell érezni, amely a milliókból árad, egy kéznek is 
kell lenni, amit mindig megfoghatunk." Ezt a hidat és kezet jelentette számára az amerikai 
magyarsággal való kapcsolata, kikhez anyanyelvén szólhatott. 

Az Új Előréveí való szoros kapcsolatát novellák, versek sora őrzi, a nemzetközi forra
dalmi irodalom számos alkotását fordította magyarra, köztük nem egy olyan is akad, amely 

7 — : Gábor Andor. Magyar-Amerika legismertebb írója. N. 1925 : 35. 
8 MATEIKA i. m. 9 MATBIKA. : Demján Bednij a Forradalom költője. N 1926 : 87—88. Mateika egyébként lefordította 

Bednij : A főucca című költeményét (N 1926 : 88—89), melyről azt mondja, ha nem is olyan szép, mint 
J . R. Becher fordítása, tartalom és forma tekitetében közelebb áll az eredetihez. Még egy fordítása szerepel 
a Naptárban, Zsarov : Nem engedjük c, verse (N 1927 : 80). 10 In Germaniam. N 1924 : 83. Összegyűjtött Versekben : Vereség után. A verset Gábor 1923-ban írta 11 A zarándok. N 1925 : 23—24. 
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először itt, vagy csak itt jelent meg. A Naptár büszkén hivatkozik arra, hogy „Zalaegerszeg 
című három egyfelvonásosa csaknem összes proletárszínpadjainkat bejárta".12 

Gábor jellegzetes műfaja az agitációs próza és vers, melyben kíméletlen szatírával lep
lezi le a reakciós politika képviselőit, vagy a munkásosztályt a saját sorsa tükrében buzdítja 
a forradalmi harcra.13 A későbbi évek legsajátosabb agitációs versei a Hitlerről írottak, 
melyeket eddig nagyrészt csak fordításokban ismertünk. Az egyik amerikai naptárban talált 
magyar nyelvű — és kötetben meg nem jelent — verse nyomán feltételezhetjük, hogy a magyar 
lapokban még igen sok, kötetben eddig össze nem gyűjtött írása lappanghat.14 

Más emigráns írók művei a Naptárban 

Zalka Máténak 1924-től jelennek meg írásai az Új Előrébtn, majd később a Naptárban. 
Lékai korai halála után, az amerikai emigráció komolyan foglalkozik azzal a gondolattal, 
hogy Zalkát meghívják az Új Előre szerkesztőjének, és Zalka készült is odautazni, mivel 
„úgy látta, hogy az Egyesült Államokban van a magyar proletariátusnak rá a legnagyobb 
szüksége most, hogy tollával vezesse. írt is az Űj Előrének, hogy szívesen idejönne New 
Yorkba, segíteni az ü j Előrét."15(Mint Kun Béláné visszaemlékezéseiből sejthetjük, a moszkvai 
emigráció eléggé szoros kapcsolatban állott az Új Előrével. Utal arra, hogy apósát azzal bíztatták 
Reed Tíz napjának a lefordítására, hogy a kéziratot megküldik az Új Elörénék.)16 Zalka azon
ban nem jutott el New Yorkba. Spanyolországba ment, hogy ott, mint a nemzetközi dandárok 
híres Lukács tábornoka, életét áldozza a fasizmus elleni küzdelemben. 

Kenyeres Júliának mindössze két verse jelent meg a Naptárban, a Proletárasszonyok 
szerelmes verse, melyben - „Megvesszük véren a proletárasszonyok / Új szerelmes tavaszát" 
— a férfiakkal együtt küzdő munkásasszonyokról énekel. A Tanácsköztársaság emlékét őrzi 
a magyar munkásokhoz írott verses levele. E költeményéből kicseng a köztársaság bukása 
felett érzett fájdalom, s egyúttal az a meggyőződés, hogy a magyar munkásság ki fogja vívni 
boldogabb jövőjét.17 Jellegzetesen agitációs témájú egyfelvonásosa és esztétikai cikke mellett 
elsősorban mint fordító érdemel említést, aki Oskar Kanehl és Kurt Huhn verseit fordította 
magyarra.18 

Meg kell említeni a tragikus sorsú Kovács Péter nevét, akit a szegedi direktórium 
más tagjaival együtt Franciaországban kényszermunkára ítéltek. Társait az André Marty 
vezette kommunisták szolidaritási akciója kiszabadította, de neki már csak néhány versét 
tudták eljuttatni az.Új Előrenéz. Franciaországban, Cayenneban halt meg, 1926 július 1-én. 
A Naptárban közölt, A vész után című versében a Tanácsköztársaság bukásának okait keresi. 
Ellenségeink, írja „Gyáván és reszketve kúsztak elébünk, / Báránybőrt húzva vérszomjas 
magukra, / Azért kellett a harcot elveszítenünk, / Mert szívünk megdobbant síró szavunkra." 
Az új proletárdiktatúra megteremtésekor az osztályharc következetes végigvitelére hívja 
fel a munkásosztály figyelmét: „Ha üt az óra, ne legyen kegyelem! / Ha szép is virágja, 
irtsuk a gyomot, / Gyümölcsfáinkról az élősdi férget, / Tapossuk el azt, ki minket elnyomott, / 

12 I t t említjük meg a Naptárban közölt írásait, a megjelenés sorrendjében: Proletárnak rossz na
pokra (1923: 43), Meddig? (1923 : 67), Megölt tavasz (1923 : 67), Csatatér (1925 : 35), Ének, Népdal, Altató 
(1925 : 36), versek; Petykó hazajár (1925 : 81—84), Megesz a bánya (1926 : 35—36), elbeszélések ; Krisztus 
és az Ébredő (1924: 25—28), szatíra; A történet és az ember. — Részlet egy készülő drámából. — (1923: 
46—47), drámatöredék. Gábor fordításai közül csak néhányat említünk: Tamarin: A sivatag (1926: 50— 
57), elbeszélés A Vörös Hadsereg indulója (1924: 37), A karmanyól (1924: 41), Weisskopf: Január tizenöt 
(1926 : 82), A petrográdi tűzlovasok (1926 : 107), Panholzer : A bér (1928: 135), versek. Az előadásról 
L. N .1925 : 70. 

13 Ilyen az 1923. évi Naptár számára írott Munkásember esztendeje c. verse. A vers egy-egy szakasza 
a naptári hónapok élén helyezkedik el. 

11 Hitler Adolf fejszéje c. verse a New Yorkban kiadott Magvar Jövő Naptárában található (1942 : 
57). Ennek alapján feltételezhetjük, hogy eddig fordításból ismert Hitler-verseiből is több lappanghat az 
amerikai magyar lapokban. 

15 GÁBOR GYÖRGY: A nincstelenek brigadérosa.. . — Búcsú Lukács tábornoktól. — (N 1938 : 36— 
39). Zalkáról írt még CANDELL VIKTOR : Zalka Máté — Lukács generális (N 1938 : 21—24), és VARGA JÓZSEF, 
a kiváló amerikai magyar proletárköltő: Lukács tábornok (N 1938 : 3). Zalkának a Naptárban megjelent 
írásai: Goldolin Jefim indítványa (1929: 24—37), A pók és a méhek (1930 : 81—83), A Bécsi Kék Duna 
(1932 : 54—57), H o g y a . . . (1938 : 25—29). 

16 K U N BELASTE: A bécsi boszorkánypör. Kortárs 1962 : 223. Reed könyvéről csak annyit tudunk, 
hogy magyar fordításban a harmincas évek elején kapható volt az Új Előre könyvesboltjában. Ez művének 
első, teljes magyar fordítása. Ugyanakkor átdolgozták háromfelvonásos színműnek is. 

17 Proletárasszonyok szerelmes verse (N 1926 : 77), és Levél a magyar munkásokhoz (N 1926 : 33). 
18 Két világ egy födél alat t (N 1925 : 47—51), egyfelvonásos; Magyar agitációs rajzolókról (N 

1926 : 68—70), cikk. Műfordításai: Kurt Huhn: Börtönben (N 1924 : 35), Köszöntelek nappal (N 1924 : 
107), Oskar Kanehl: Éhséglázadás (N 1924 : 43), Vörös katonák (N 1926 : 26), A proletár (N 1926 : 54), 
Nézzétek, micsoda ember (N 1926 : 110), versek. 
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Harcban nem illet senkit kímélet." Anyámhoz című versében, mintegy saját sorsát megsejtve, 
a sasokhoz hasonló forradalmároknak állít emléket.19 

A Naptár az akkori élő magyar irodalom csaknem valamennyi haladószellemű művelő
jéről tudósít (talán az egy József Attila a kivétel, aminek okát érdemes lenne feltárni), 
Lányi Sarolta, Várnai Zseni, Tamási Áron, Madarász Emil, Gergely Sándor, Illés Béla, Komját 
Aladár, Karikás Frigyes és még számos más író legalább egy irása fellelhető a naptár lapjain20, 
míg a világirodalmat Barbusse, Toller, Vaillant-Couturier, Majakovszkij és más orosz költők, 
az amerikaiakat Michael Gold és Mary Heaton Vorse képviselik.21 E nem teljes felsorolásból 
is nyilvánvalónak látszhat, hogy az amerikai emigráció élénk figyelemmel kísérte a magyar 
és nemzetközi szocialista irodalom alakulását, s mint a Naptárban megjelent írások bizonyítják, 
a haladó magyar irodalom egyik fóruma volt.22 

Ez alkalommal nem törekedtünk arra, hogy teljes képet rajzoljunk meg az amerikai 
kommunista emigráció irodalmáról. Helyette inkább azt szerettük volna csak elérni, hogy 
néhány kérdés felvetésével, felhívjuk a figyelmet az amerikai magyar irodalom jelentőségére, 
s felkeltsük az érdeklődést mindazon lehetőségek iránt, melyeket a magyar szocialista iroda
lom hagyományainak kutatásában kínál. 

Az amerikai magyar irodalom tanulmányozása, gazdag, mindeddig feltáratlan anyagának 
összegyűjtése igen jelentős eredményekkel biztat. A magyar szocialista irodalom története, 
úgy érezzük, csak akkor lehet teljes, ha felfedjük mindazon szálakat, melyek nemcsak az 
európai emigrációkat kötik össze egymással és a hazai szocialista irodalommal, hanem azokat 
is, melyek a tengeren túlra vezetnek. 

Keserű Bálint 

A „CONSPIRATIO KENDIANA" SZERZŐJE 

A XVII. század elején keletkezett történeti énekeink legtöbbjének szerzője nem nevezi 
meg magát, sőt nem árul el magáról úgyszólván semmit sem. Valószínűleg összefügg ez a 
politikai viszonyok bonyolódásával: társadalmi és nemzeti küzdelmek szinte áttekinthetet
lenné válásával. 

Az 1610-i Kendi-féle összeesküvésről írt ének a kivételek közé tartozik: nem tudjuk 
ugyan, hogy ki írta, azonban sokat megtudunk a szerzőről magából a szövegből. Ezzel magya
rázható, hogy szerzősége körül már közel háromnegyed százada folyik a vita.1 

Pettkó Béla 1888-ban a Svájcban őrzött Bongarsius-gyűjteményből közölte latin válto
zatát, Szádeczky Lajos 1899-ben a magyart, az akkor fölfedezett Tatrosy-kódexből. Ők és a 
latin szöveget újra kiadó Szilágyi Sándor Szamosközy István munkájának tartották a verset. 
Angyal Dávid is ezen a véleményen volt eleinte, és sok helyen használta fel Szamosközy 
munkájaként. így Báthory Gábor uralkodása című 1896-ban megjelent cikkében2 és a Magyar 
nemzet Története VI. kötetében, 1898-ban.3 1902-ben már a „valószínűen helytelenül Szamos-
közynek tulajdonított Conspiratio Kendiana czimü latin vers"-ről beszél, mint ami „egyik 
legnevezetesebb forrása a Kendi-féle összeesküvésnek".4 (A magyar változat 1899-ben jelent 
meg. Világos tehát, hogy Angyalt a magyar változatnak a szerző személyére vonatkozó utalásai 
indították arra, hogy elvitassa a verset Szamosközytől.) 

19 KOVÁCS PETEK : A vész után (N 1926 : 36). Ugyanitt jelent meg Két fa c. verse. 
20 A Naptárban megjelent írások felsorolása helyett inkább néhány adalékot kívánunk közölni, hogy 

milyen magyar művek voltak vásárolhatók a harm ncas évek elején : Gergely Sándor:: Valami készül, Ember
vásár, Szu, Munkás kultúra ; Illés Béla: Nem mese Ég a Tisza; Kankás Fi igyes: Mindenféle emberek; 
Nagy Lajos: Bérház; Román János : Egy négerrel kevesebb, Élet vagy ha lá l ; Zalka Máté : Hadjárat vége, 
Nem olyan könnyű, prózai írások; Gábor Andor: Az én hazám; Hidas Antal : Folyik a pör, Sűrű csillagos, 
Ellenforradalom földjén; Komját Aladár : Mindent akarunk, versek. 

21 A műfordítók közül elsőként Acél Pál érdemel említést. Egyforma könnyedséggel fordított magyar 
és angol nyelvre. Ő fordította, többek között, Majakovszkij: Ifjukommunísta Lenin-dal című versét (N 
1930 : 66—67). 

22 I t t kívánjuk még megemlíteni Gyetvai Jánost, aki az amerikai emigráció jelentős alakja, hosszú 
évekig az Új Előre, majd az azt követő Magyar Jövő egyik szerkesztője volt. A Na tárban jelent meg a Vigyáz
zatok a tűzre! (1929 : 155) című, a kuruc ballada hangulatát idéző verse és a A kinai forradalom című (1931: 
23—27) cikke. 

1 A verset a Régi Magyar Költők Tára XVII. sz-i sorozatának első kötetében (Budapest. 1959.) közöl
ték először kritikai kiadásban, a hiányzó részeket kiegészítve és alapos jegyzetapparátussal. A szerzőséggel 
kapcsolatos eddigi véleményeket is összefoglalja e kötetben (629—33) a vers sajtó alá rendezője, STOLL BÉLA. 
A versidézetek is e kötetből valók. A szövegben zárójelbe te t t törtszámok első része a lapszámot, másik része 
a verssor számát jelzi. 

2 Száz. 1896 29—35. 
3 78—82. 
4 Enchiridion Fontium Históriáé Hungarorum, Bp., 1902. 467. 
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