
szerve,, többek közt osztályvonatkozások miatt, távol tart ma
gától, miután ez a tollforgató réteg egyebek közt nem az ő osztályil¬ 
luzióit szolgálja. Hogy ez a távoltartás u. n. esztetikai okokból is tör
ténik, ez a konkrét helyzeten n e m változtat, sőt a konkrét helyzetre 
világit, hogy ez az irodalom ellenére a kizárólag önmagát tekintő 
irodalomnak — lehet, él, sőt ahogy mondani szokták „virágaik". Vi
rágzik a virágok természetességével, aluliról ható nedvekből, a kispol
gárság esztetikai nívói alig követelő igényeiből, némi plusszal is ren
delkezve a „hivatalos" irodalom jelenségeivel szemben. Ez a plusz a 
korszerűségre való törekvés. Persze ez a korszerűség szociológiai ér
telemben korántsem valódi. Viszont a kispolgár, indítékainál fogva, 
ebben a vonatkozásban nem is kiván igazi valódiságot. Ez a másodla
gos korszerűség fűti Zomora S. János utópisztikus regényét (Az utolsó 
orkán, Kolozsvár, 1934) a „haldokló világról." Ez a korszerűség jelenik 
meg a zsidókérdés súrlásával Szabó Imre regényében (Toledó, Ko
lozsvár, 1934). Korszerű kérdéseket vet föl A földalatti hármak cimű 
kollektliv-regény, aminek a fejezeteit kilenc erdélyi író bonyolította. 
(Ennek a könyvinek szociológiai vonatkozását az előszavát író Tamási 
Áron tisztázza.) A korszerűség e szorgalmazásában nem hiányzanak az 
erdélyi irodalmi megnyilvánulások e vonaláról a költők sem. Salamon 
László, tragikomikus eposza (Rettenetes Adolf, Kolozsvár, 1934.) Hit
leren keresztül talál korszerű témáit. A korszerűség vonatkozását csak 
Gara Ákos kötete (Napkeltétől napnyugtáig, Kolozsvár, 1934) kerüli 
meg az ujabban megjelent könyvek közül. Ez a kötet azonban egy 
élet eredeti és fordított munkájának a szemelvénye s formailag félre
ismerhetetlen rajta a korbélyeg. — Jellemző vonás ez a korszerűség s 
nem véletlen, hogy ez a vonatkozás (ha nem is valódi kiképzésben, de) 
jelentkezik ezekben a kiadványokban. Jelentkezik, mert az önkiadás 
vonaláról ez az irodalom szükségszerű érzékenységgel keresi a közön
séget, vagy legalább is azokat az eszméket, amelyek felfogása szerint 
megközelítendő o l v a s ó rétegében élnek. Sajátos irodalom ez. Az u. n. 
kritikusok nem vesznek tudomást róla, a könyvkereskedő nem árulja, 
az irodalmi társaságok nem törődnek vele, olvasója nem azzal a káp
rázattal veszi kézbe, ahogy a fémjelzett: kiadó, vagy irodalmi tömörü
lés kiadványát. Mégis van. Energiák terméke. Nyomdák és szerzők 
(főleg nyomdák) jövedelme. Ideológiai és szociológiai vonatkozásaik 
teljes tisztázása a polgári irodalom mai szakaszának értelmezése szem
pontjából is mindinkább halaszthatatlan. 

(Nagyenyed) Bolyai Zoltán 

L A P O K , F O L Y Ó I R A T O K 

OLASZ AKTUALITÁSOK 
A fasiszta folyóiratok kedvenc témája az „új kultura". Az IL 

SAGGIATORE pl. egyre másra előveszi. Legutolsó számában olvas
suk: „az új kultura nem türelmes. A modern embernek abszolut mó
don kell bízni azokban az eszmékben, amiket kifejez; nem ismerheti 
el. hogy más eszme... helyes lehet. . . Az elmondottak alapján állíthat
juk, hogy az új kultura konstruktiv. De meg kell rögtön jegyezni, hogy 
a „konstruktivitás" diplomáját csak azoknak adhatjuk ki, akik 
orthodox módon haladnak a rendszeresség nagy útján, akik úgy épí
tenek, ahogy azt az e l i s m e r t E g y h á z n á l láttuk..." 



A RETROSCENA vezércikkben számol be egy Palermóban tar
tott előadásról. Az előadás „témája", — irja ez a folyóirat, — „fontos 
és aktuális: A fasiszta szellemű Kelet' és Nyugat. Izgalmas és kényes 
téma ez manapság. Németország, a legyőzött nemzet Kelet felé néz; a 
francia reakció a nyugati európai civilizációt akarja megmenteni; a 
bolseviki Oroszország pedig minden nyugatositó politikát szétrombol; 
Amerika standardizált élete megsemmisíti a családot és a költészetet. 
Ime ezek jelzik az emberiség kétségbeejtő helyzetét... Csak a fasiszta 
Olaszországnak vannak pontos céljai. Kóma visszanyeri univer
zális funkcióját: összeköti Keletet a Nyugat ta l . . . " 

Az IL CANTIERE aktuális napi kérdésekkel foglalkozik s mi lehet 
aktuálisabb a fasiszta Olaszországban, mint a parlamentárizmus és a 
népképviseleti kérdés. A régen hangoztatott fasiszta jelszó értelmé
ben, hogy a parlamentárizmust, mint a liberális állam egyik csöke¬ 
vényét a fasizmus megszünteti, cselekedni is kellett volna, de mert ezt 
a fasiszta rezsim elmulasztotta, ill, nem tehette meg, mert ez a fasiz
mussal összeegyeztethetetlen, ezért most ezt mondják: „Az új olasz 
parlament különösen érdekes. Nem lehet eléggé kihangsulyozni, hogy 
ez az utolsó ülésszak, amely még a parlamentárizmus jegyét magán 
viseli. . . Utána valami más, egy egészen különböző és abszolut új jön: 
az új olasz alkotmány jellegzetessége..." 

A legujabb olasz folyóirat, a LO SCHEMA vezércikke Mussolini és a 
forradalom cimen ilyeneket ír: „Mussolinit tanulmányozni annyit tesz, 
mint megérteni, szeretni őt, mert aki őt szereti az követi is őt." (Az 
„őt" az olasz szövegben mindenütt feltünő nagy betűtipussal van 
nyomva.) „Egy gondolkodó tanulmányozásánál, a gondolkodót bele kell 
illeszteni történelmi és kulturális környezetébe... Igy kell eljárni 
Mussolini tanulmányozásánál is. Viszont szem előtt kell tartani, hogy 
Mussolini nem egyszerű „gondolkodó", nem csupán ...kulturember", ha
nem a népé. . . és ezt napról-napra jobban elismerik." Ezután Sorelt 
idézi a cikk: „A mi Mussolinink nem a szocialista normális típusa. 
Higyjétek el nekem: egy nap egy szent ezred élén látjátok majd, 
amint a karddal és az olasz lobogóval tiszteleg. A 15. század olaszának 
tipusa ő: condottiero". A történetem igazolta Sorelt, Mussolini a vezér. 
S mi még azt is mondjuk: Mussolininek mindig igaza van és hozzá
tesszük: mert az igazsággal együtt jelentkezik Mussolini is. Mi Musso¬ 
liniben azt a valamit, vagy valakit látjuk, mely felülmulja az ő fizikai 
és szpirituális megjelenését: látjuk történelmi alakját is, azt amit 
rendszerint zseninek nevezünk. De ő nem azokból a zsenikből való, me¬ 
lyekkel tele van a teuton pszichopatológia... Ő a tökéletes szociális 
ember zsenije. . ." 

(Budapest) (n. 1.) 

NÉMET EMIGRÁCIÓ 

A legszentebb javakért — a német emigráció ellen! „Fehér fajok 
védjétek meg legszentebb javaitokat az emigrált irókkal szemben!": 
A NEUE DEUTSCHE BLÄTTER ilyen cimmel adja közre a né
met kulturbarbarizmus legujabb dokumentumát, a német nemzeti iró
szövetség körlevelét a világ összes íróihoz, melyet Hanns Johst és 
Gottfried Benn jegyeznek. Elég, ha a következőt idézzük belőle: „Aki 
ma a haza kulturális értéke ellen foglal állást, az elárulja, hogy ide
gen számára az ébredő európai új formaakarat, az elárulja, hogy nincs 
történelmi érzéke és így mint a népek közt lézengő kalandor leleple
ződik. . . A német irószövetség azzal a kérelemmel fordul a többi né¬ 


