
tázta, a darabot a színészek felolvassák a „gyermekbizottság" előtt. (A 
„gyermekbizottság" különböző iskolák, ifjúsági szervezetek stb. válasz
tott képviselőiből áll.) A színészek — felolvasás közben — megfigye
lik, hogy a gyermekek hogyan reagálnak a; cselekmény különböző fázi
saira;. Ezek a megfigyelések döntik el azután a cselekmény színpadi 
kialakitását. Igen sűrűn előfordul, hogy az előadásra kerülő darab 
olyan részletei is jelentősen módosulnak, amelyeknek az elfogadható
ságáról a színház vezetősége a legőszintébben meg volt győződve. Az 
előadott darabok képe így természetesen semmiben sem rokon az Eu
rópában szokásos gyermekdarabokéval. A darabok hősei nem oszlanak 
jókra és gonoszokra. Minden sematizáláshoz vezető primitivizálást hi
básnak tartanak úgy pedagógiai, mint politikai: szempontból. Koránt
sem közvetítenek azonban politikai jelszavakat; ahogy azt az európai 
olvasó általában feltételezi, mert a kérdéseket úgy állítják be, hogy a 
gyermekek lássák a problémát s ennek következtében tudatosan ejtsék 
meg a döntést A gyermekszínházban is, mint minden szellemi nevelés 
esetében, a legnehezebb feladat a hatások helyes „adagolása". Meg kell 
hatódniok a gyermekeknek, lelkileg azonban nem szabad túlságosan 
igénybe venni őket. A félelem motívumát pl. nem kell, mellőzni, de ex
ponálása után tüstént pozitiv-aktivizáló megoldásában kell tovább ve
zetni. A -színház — felfogásuk szerint — a gyermek művészi termelé
kenységét tartozik alakítani és felébreszteni. Ezért előadásaik kiképzé
sében nagyon sokat vesz, át a gyermekek művészi munkájából. A gyer
mekrajzok, gyermekelőadások bizonyos értelemben anyaga a színielő
adásnak,. Eredmény: az új tartalmakat a saját nyelvükön kapják meg at 
gyermekek. A rendező és a színész színpadát természetesen azoknak a 
gyermekeknek az életkora szerinti alakítja ki, akikhez a darab szól. 
Időnként maguk a gyermekek rendezik a darabokat. — A darabok stí
lusa a legerőteljesebb realizmustól a legstilizáltabb balettekig terjed, 
mindig a darab és a publikum természete szerint. A gyakorlat azt 
igazoljai, hogy a legkisebbek, a 6—8 évesek sokkal jobban szeretik a 
pantomimeket, a táncokat és a zenét, mint a szöveges előadásokat. Nagy 
sikerrel játszott pl. a moszkvai gyermekszínház egy erősen stilizált 
tánc-pantomimet, (cime: Az én — kevés, de a mi — minden), amely
ben a nagyobbak tulnyomóan a, formális elemet; a kisebbek azonban a 
darab Lényegét látták. A romantikus elemek is mindig átgondolt akti
vizáló célokat szolgálnak. — A színdarabok témaköre természetesen 
nagy. A főtémák: a gyermek élete az iskolában, a közösségben; sok 
darab idegen országokban s a Szovjetunió nemzetiségi köztársaságai
ban folyó élettel ismertetnek meg. Feldolgoznak népmeséket, a klasszi
kus költészet darabjait stb. A moszkvai gyermekszínház különben 
alapitása óta a mult év végéig 400 előadást tartott, több mint 3 mil¬ 
lió néző előtt. A Szovjetunióban az állandó gyermekszínházak számai 
80, nem is beszélve a vándor gyermekszínház-társulatokról. 

(Berlin) Szeremley László 

IDEALIZMUS, MATERIALIZMUS. Az idealista filozófiai rendszerek, 
a maguk spekulativ módján, a logika szabályainak segítségével min

dig mindent megmagyaráztak, ám amikor az alkotás, a keletkezés prob
lémájához értek, szükségszerűen megálltak valami misztikum előtt, 
amit a maga érthetetlenségében és tudománytalanságában hatalmi erő
vel fogadtattak el. Az ilyen természetű filozófálás ellen tiltakozó mate
rializmust az idealizmussal szövetkezett hatalom a történelem folya
mán mindig elhallgattatta és száműzte. Száműzte a klasszikus Róma, 
ahol a római elme legsajátabb produktuma, a jogfilozófia csupán arra 



szolgált, hogy az állami élet kiáltó ellentmondásait igazolja. Száműzte 
a kereszténység, amikor a materialista gondolkodás fonalát elvágta a 
dogmákkal, a rég mult e mai „mithosz"-okhoz oly' hasonlatos képződ
ményeivel. A görög materialista filozófia így került a föld alá. Az 
ó-görög természeitbölcselők, akik először fordultak el tudatosan a misz
tikus iránytól, és alkották meg & valóság reális felfogását, a máglyára 
kerültek. Hiába igazolta a történelem tanításaikat, a gondolat kiátko
zott képviselői maradtak. A történelem örök színjátéka ez. A hajtatom 
a homály fegyveres őre s amikor a fegyverek megvillannak, kialszik a 
világosság. A materialista gondolkodás (letört) hanyatlása mindig a 
gondolat elalvásának kora. Athen után semmit sem produkál a gondol
kodás területén Róma. A világot mindig a mithosz-ölő, valósághű ma
terialisták viszik tovább. Descartes, Spinoza, Kant, Hegel kivétel nél
kül az ősi materializmuson frissülnek fel. Persze közben a gondolat 
haladt. Sok a változás s a természettudományos materializmust Marx 
kiegészítette a dialektikával s teljessé tette azáltal, hogy a „mithosz"-t 
végleg leleplezte s a gondolatot alkalmassá tette a társadalom életmoz¬ 
gásának átvilágítására, hogy az ember a helyzetén változtathasson. 
Természetesen ez ellen a materializmus ellen az idealizmus hadba in¬ 
d u l t . Hisz' a materializmus megmozgatta az emberiség jelentős többsé
gét. Az idealizmus e reakciója, mint annyiszor a történelem folyamán, 
isimét a mithoszt állította szolgálatába. Rensi G i u s e p p e , raciona
lista-materialista olasz gondolkozó több értekezésében nem érti, hogy 
hogyan jöhetett létre a középkori keresztény miszticizmus olyan elmék 
után, mint Sokrates, Platon és Aristoteles, Rensi azért nem érti ezt, 
mert gondolkodásában figyelmen kivül hagyja a dolgok társadalmi 
összefüggését. Bármennyire materialista — materializmusa nem teljes; 
nem dialektikus. Már pedig csak a teljesség segítségével lehet a törté
nelem jelenségeit magyarázni. Csak a teljesen kifejlett materialista 
gondolkodás magyarázza meg kétséget kizáróan a történelem összefüg
géseit: nevezetesen a társadalmi berendezkedések igazságtalanságait, a 
jogok egyenlőtlenségét, a szabadság kiváltságosságát, amely negatívu
moknak alapja és lényege mindig valami „mithosz", valami nem létező 
dolog, aminek a leleplezőjét (az igazságok és összefüggések: becsületes 
kimutatóját) száműzi a, misztikát erőszakoló kor. Mint napjaink is, 
amikor a miszticizmust, az „új középkort" igen erőszakolják. Sokan fel
szólalnak ellene. Még Ignotus sem hallgathat. Felszólalása azonban ne
gat iv , mert nem mutatja meg azt a kizárólagos utat, mely kizárja ezt 
a középkort azzal, hogy kivívja a tudás szabadságát, sőt egyenesen elő
segíti az „új középkor" felépítését, amikor minden bajok megoldására 
egy új politikai irányt, a „liberál-katholicizmus"-,t kreál. (Magyar Hír
lap, junius 17.) Milyen egyszerű ennek a kreációnak az igazi értelmére 
utalni Ausztria és Olaszország példáival. Mert ugyan milyen politikai! 
irányt szolgál az Egyház ezekben az országokban? S általában milyen 
politikai irány felel meg az egyháznak. Nem egy regressziv, sőt a leg
erősebben regressziv, az az a fasizmus? Ignotus így, ugyanúgy, mint 
számos antifasiszta író, könyv, lap és folyóirat a fasizmust szolgálja 
ki minden megállapítható jóhiszeműség ellenére. Ama miszticizmus 
szolgálatában áll, amit leküzdeni vél, egyszerűen azért, mert tudása 
— nem materialista, nem dialekaikus. Akárhogy' nézzük: napjaink 
orientációja kétfelé szakadt. Egyik oldalon állnak a jövő elméi és azok 
hivői, a másik oldalon pedig a régmult és a mithosz. Az egyik olda
lon napjaink legkiválóbb gondolkodói, tudósai, művészei s felelős és 
öntudatos tömegei, a másik oldalon a katedrák tulajdonosai, a művé
szet, dilettánsai s a hatalom más szövetségesei. Kétségtelenül van még 



(jelentős) réteg, amely láthatólag egyik oldalra sem tartozik. A szélső
ségek u. n. ellenségei ezek, az arany középút emberei. Tudósaik, gon
dolkodóik, valamint íróik még ma is liberálisoknak nevezik makugat, s 
azt is mondják magukról, hogy antifasiszták. Ám miközben szidják 
a fasizmust és irnak ellene, nem veszik észre, hogy bizony ők nem el
lenségei a fasizmusnak. Hiszen, hogy csak egy igen jellemző példát ra
gadjunk ki, B e n e d e t t o C r o c e — Nápolyban él, s folyóirata: a 
L a C r i t i c a pontosan megjelenik, könyvei úgyszintén: nem kergette 
e l Crocet a fasizmus, ahogy azt Szacsvay Gusztáv állítja a Korunk 
juniusi számában. A liberális, „antifasiszta" Croce könyvei szabadon és 
zavartalanul jelennek meg a fasiszta Olaszországban. Ugyanígy Giu
seppe Rensi, a racionalista és materialista könyvei és irásai is. Jellemző 
ezekre az arany középutasokra, hogy állandóan napjaink káoszáról, a 
zürzvarrá lett világról beszélnek, amelyből nem lehet tudni, mi vezeti 
k i az emberiséget, talán egy rettenetes háború, vagy más. Természe
tesen a háború esküdt ellenségei ők s a pacifizmus zászlóvivői. Nam 
értik meg és felkiáltanak, mint K ó b o r Tamás (Ujság, május 27.), 
hogy „igaz volna.?" hogy háborúra készül a nagyipar, mert jó üzletet 
akar csinálni, s már-már igazat ad a szocializmusnak is, mert az leg
alább akar valiamit, ha áldozatokat követel is, de azokat egy felsőbb 
cél érdekében hozza. És ha sikerül — mondja Kóbor — . . . akkor 
nem volt kár az áldozatokért, de ilyen alacsony célok érdekében, né
hány „ember" embertelen spekulációja miatti embereket feláldozni!? Ez 
felháborítja . . . De a végén mégsem hiszi el, nem tudja elhinni, hogy 
igaz lehet . . . Lám így keletkezik ama bizonyos zavar, a káosz mithosza. 
Nem tudja mi, miért és hogyan áll; hirtelen ugyan átvillan agyában 
az igazság, de aztán mégis úgy győzi meg olvasóját, hogy nem kell az 
ilyesminek „bedőlni", mert az ki van zárva, hogy kiváló és erkölcsös 
államférfiak ilyesmikre legyenek kaphatók. Igy irják és építik a káosz 
mithoszát s segítik elő a napok miszticizmusának kifejlődését. Látszó
lag hadakoznak a mithoszok, a hitlerizmus, a fasizmus ellen, lényegé
hen azonban csak a zavart, a káoszt növelik. A hatalom ezért kegyes 
velük szemben. Igy van ez Itáliában és így van Németországban. Tho
mas Mann minden könyvét szabadon árulják és Hauptmann drámáit 
nyugodtam elő lehet adni. 

Az arany középút kifejezésben az aranyon van a hangsuly. 
(Budapest) Nemes Lajos 

ÓCSKA GRAMOFONLEMEZEK 
Az emberi sors ki- Erről mármint az emberi sors kibirhatatlanságá¬ 
birhatatlansága ról A M a l r a u x regényével kapcsolatban eshe

tik szó. Ez az emberi méltósággal bőven telített 
irásmű az emberlakta földrészeknek éppen azon a területén „játszódik" 
le, ahol gazdasági híradások szerint a legelviselhetetlenebb a nyomor, 
ahol az európai értelemben vett erkölcsiség majdnem egyenlő a nullá
val, ahol egyáltalán minden megnyilvánulás akár nivó alatt, akár 
nivó fölött, de minden esetben az általunk általánosan ismert síkkal el
lentétes irányban mozog. Nem egészen véletlen ez a jelenség, nem kizá
rólag lokális színezés és exótikus környezet sikertjelentő sánsyaiért he
lyezte „történetét" Kinába Malraux, hanem nyilvánvalóan éppen abból 
a meggondolásból kiindulva, hogy napjainkban kizárólag Európán ki¬ 
vül lehet emberi méltóságról szó, azon az Európán kívül, amely ugyan 
kitermelt hosszú és részünkre immár áldatlan élete alatt néhány köve¬ 
tésreméltó eszmét, kitermelte anélkül, hogy megvalósította volna, irott 


