
által ötszörösen megnagyitott betontölcsérekb�l a viz, amit oly' kedélyesen 
vezet az öntöz�árkokba szerte egy munkás. (Mit tudja a külföldi néz�, 
hogy annak a szerszámnak a használata, amit ez a munkás tart a kezé-
ben, tilos valamennyi kulturállamban, a fizikumot romboló hatása miatt.) 
A film azonban pereg. Fölszántott mez�. Zöldel� ültetvények. Nemrég 
erre még beduinok legeltették a nyájaikat... Hová lettek ezek a beduinok? 
Van�e még mez�, ahol legeltethetnek? S van�e még nyáj, amit legeltesse-
nek? Ugyan! Nézd a sulyos sz�l�fürtöket, a zsidó mez�gazdaság haladá-
sát ! Nézd a zsidó ipar fejl�dését! Ime, a több ezer orsóval dolgozó selyem-
gyár. ( H o g y a film vet�tésekor ez a gyár már cs�dbe jutott és becsukta 
kapuit, ez — a filmnek — nem számit.) Vagy : ime a nemzeti büszkeség: 
a műfoggyár. ( E z viszont azért nem költözött át Ciprus szigetére, mert 
a Zsidó Szakszervezet biztositotta az olcsó munkaer� szállitását, miután 
„az épités az ország fejl�désének az alapja".) V a g y : zúg a betonkever�-
gép, csikorog a betonfelvonó. Az ismer�s hangzavar nyomán fölvillan egy 
kép... A betonfelvonó elromlott. A munka sürg�s. Lendül a, vödör a hir-
telen összetákolt állványokon, kézr�l�kézre, emeletr�l�emeletre. A kever�-
gép diktálja a tempót. Az állvány recseg, az emelked� vödrökkel együtt 
emelkedik a méltatlankodás... „ N e m szabad igy tovább!"... De nincs meg-
állás. Vödör fel, vödör le... „ M é g szerencsétlenség történik!"... Valami 
deszka reccsen s a legfels� állványon dolgozó munkás összetört tagokkal 
terül el a földön. — Temetésén a Zsidó Szakszervezet kiküldöttje beszél:. 
„ N e m te vagy az els� és nem te leszel az utolsó. S mi szivesen hozunk 
áldozatot az országépités oltárán... A m i g a zsidó munkásság vérét és 
verejtékét adja az országépitésért, addig a zsidóság minden rétege..." Pe-
reg a film. E g y mez�gazdasági közösség étterme. I t t született a film slá-
gere, az „�rség" dala. De csak a dala, mert az �rséget nem mutatják, 
amint ott ül az ültetvények vaskapui el�tt. Nem mutatják a földjükt�l és 
munkájuktól megfosztott arabokat, amint messzir�l nézik a szöges drót-
sövény mögött elterül� földet, mely nemrég még az övék volt, s ma még 
munkalehet�séget sem nyujt nekik. Ez hiányzik. De ismételten fölbukkan 
a templom, az imaköpeny, a talmudista ifju, hogy el ne felejtsük: a Zsidó�
ország ez. A Zsidóország, ahol a fajgyülölet együtt n� a klerikalizmus�
sal, ahol a nemzeti élet els� megnyilvánulása a vallási szervezetek er�sö-
dése mellett az a titkos fegyveres alakulat, mely a Zsidó Birodalom to-
vábbi kiterjesztésére hivatott. 

Ez a film. A mai Palesztinából tehát nagyon keveset mutat, g amit 
megmutat, azt is hamis beállitásban. Ez viszont érthet�. A film propa-
ganda célokat szolgál. ( T e l � A v i v ) Bálint János 

FORDULAT A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYARSÁG KULTURÁLIS É L E T É -
BEN. Hosszú szünet után ismét mozgást észlelünk a csehszlovákiai 

magyarság kulturális életében. A változatlanul mélyenszántó gazdasági 
válság létében támadja meg az értelmiségi fiatalságot. Minden, a meg-
könnyebbülésbe vetett hit hiu reménykedésnek bizonyult. A fasiszta�ir-
redenta reviziós politikája szárazon rekedt. A legújabban felvetett „ma-
gyar egység" jelszava és az óvatosan megpenditett aktivista húrok csak 
élesebben domboritják ki az eddigi vonal teljes cs�djét. A hangoskodó és 
haladó mezben tetszelg� polgári aktivizmus ugyancsak tehetetlennek bizo-
nyult a felgyülemlett sorsproblémákkal szemben. A kiérés felé siet� ese-
mények morzsoló malomkövei közt észrevehet�en veszit vonzóerejéb�l. Az 
értelmiségi fiatalság elégedetlensége egyre újabb hullámokban jelentkezik. 
Az egész réteg meg nem szün�en új hatások befogadására vált alkal-
massá. 



Sajnos, a korszerűen haladók táborának eddigi kezdeményezései meg-
valósulatlan tervek maradtak. Az �szintén haladó értelmiségiek szétforgá-
csolva, er�tlenül, nem felelhettek meg a napirenden lev� éget� feladatok-
nak. Egyik oldalon a következetes haladás társadalmi hordozójának, a ne-
gyedik rendnek művel�dése küzdött az egyre számosabb nehézségekkel. 
Másik oldalon az atomizált haladó értelmiségek tapogatóztak olyan kere-
tek után, amelyek alkalmasak volnának az értelmiségi rétegek összefogá-
sára és felsorakoztatására a korszerűen haladó törekvések mögé. Olyan 
sikereket azonban mindeddig egyik oldalról sem mutattak fel, amelyek 
méreteik folytán rákényszerithették volna magukat a közömbös vagy in-
gadozó értelmiségre. Ennek elmaradása következtében viszont maguk a 
kezdeményezések nem sűrűsödhettek komolyan számbajöv� állásfoglalás-
sá. Az ilymódon létrejött ,,hibás körforgás" áttörése sokáig reménytelen-
nek tűnt fel. 

A következetes haladás arcvonalának viszonylagos er�tlensége folytán 
a regressziv és álhaladó irányok mérgez� hatása háboritatlanul érvénye-
sülhetett. Minden vonalon téveszmék és el�itéletek burjánoztak magasra. 
E g y jónevű ós a saját szakterületén rendkivül képzett „esztéta" birálóm 
nemrégiben napvilágot látott öles cikke teljes mélységében fedte fel a 
szomorú tényt: az álhaladás táborában még azt is képtelenek megérteni, 
hogy a következetesen haladó kulturbirálatokban tulajdonképpen mir�l 
van szó. 

Ma az értékek átértékelése már elkezd�dött. A gazdasági erjedés las-
sú vakondmunkája aláásta az álhaladás meg a regresszió bástyáinak jó-
részét. A korszerűen haladó értelmiség visszavonulása és lemorzsolódása 
véget ért. N e m vásári zajongással, hanem a nagy eseményeket jellemz� 
tépel�déssel és önbiráló készül�désekkel a haladó értelmiségi rétegek 
újabb harcos felfejl�dése van folyamatban. Felületes vizsgálódás számára 
talán még észre sem vehet�k ezek a kezdetek. A csehszlovákiai magyar-
ság szellemi életének érverését aggódva figyel� szellemi munkások azon-
ban érzik, hogy az el�retörés nem soká várat már magára. 

A felélénkül� tevékenység jegyében, sajnos, az egységesebb „nemzeti 
szellemü magyar kisebbségi ifjúságnak" sikerült az els� dönt� lépést meg-
tennie. A korszerű progresszió táborának habozó késlekedése folytán si-
került megjelentetnie egy „társadalmi és kritikai f igyel�t" Egyenes Uton 
cimmel. Ez a tény kétségtelenül bizonyos helyzeti el�nyt biztosit számuk-
ra. Semmiesetre sem jelenti azonban azt, hogy a kibontakozásban is a fo-
lyóirat élén ágáló, százszor kompromittált vezet�ké lenne szükségszerűen 
a dönt� szó. A baloldal exponált kulturvezet�inek pillanatnyi tétovasága 
ellenére sem várhatnak már magukra sokáig a nagyvonalú ideológiai 
összecsapások. Nem a pillanatnyilag megszerzett helyzeti el�ny, hanem 
ezeknek az ideológiai harcoknak kimenetele dönti majd el, hogy a gyors 
ütemet vett erjedésb�l a következetes haladás tábora olyan szilárdan és 
meger�södve kerül�e ki, mint ahogyan azt ma minden �szinte haladó em-
ber reméli és várja. 

Egyel�re ez az ideológiai összecsapás megfelel� sajtó hiányában nem 
kezd�dhetett el. Érthet� ezért, ha minden oldalról lap inditási tervekr�l 
hallunk. 

a) „gömöri diéta" elégedetlenked� fiatal értelmiségei ma még a ma-
gyar nemzeti táborhoz tartoznak. S�t, tanácskozásuk eredménye és a de-
cember végén ugyancsak Rimaszombatban lefolyt zártkörű megbeszélés 
amellett szólanak, hogy egyel�re er�sen a reviziós politikai pártok befo-
lyásolják �ket. Az Egyenes Uton eddig megjelent kett�s száma, amely 
programszerű cikkeivel a mozgalom alapelveit szögezi le, nem hagy 



kétséget afel�l, hogy az annyiszor elitélt „párttitkárok" működnek itt 
közre a mozgalom derékhadát hajtó elégedetlenség levezetésén. Nem hiá-
nyoznak azonban az aktivista hangok sem. A „gömöri diéta" vonalába es� 
komáromi ankéton ezek az irányzatok meglep� er�vel jutottak kifejezésre. 
Mindenesetre egy sajátos aktivizmusról van itt szó, amely éles formában 
üzen hadat a Magyar Ujság által képviselt kormánytámogató politikának. 
Ezzel kapcsolatban az Egyenes Uton novemberi kett�s számának 6. meg 7. 
oldalán a következ�ket olvassuk: „Multunkat nem tagadjuk meg, de lát-
juk a jelent, annak ezer baját, nyomorúságát, magyarságunk fokozatos le�
rongyolódását, elszegényedését s ezért a felénk nyújtott baráti jobbot el-
fogadjuk akkor, ha az adott ár megfelel és egyenértékű a kapott árúval, 
és ha ez a csereüzlet közelebb visz a végs� célhoz: magyarságunk boldo-
gulásának és jöv�jének er�s megalapozásához" a magyar egység meg-
teremtésének egyedüli és kizárólagos ideológiai alapja a magyar nemzeti 
eszme, ami nem csak azt jelenti, hogy sem felekezeti, sem társadalmi rang-
különbséget nem ismerünk, hanem a mi táborunk minden dolgozó ma-
gyar tábora, de jelenti azt is, hogy mindazokat, akik a nemzeti eszmét 
bármilyen más ideológiai alapon állva másodrendűségre degradálják, egy-
ségbontónak tekintjük, akik mozgalmunkkal és törekvéseinkkel szemben 
éppen úgy a kivülállók táborát képezik, mint azok, akik nem magyarnak 
születtek." Szemmel láthatóan ütközik ki ezekb�l a frázisokból a társadal-
mi demagógia, bármennyire is igyekeznek azt elleplezni. De az élesen ki-
domborodó megtévesztések ellenére sem szabad elfelejtenünk, hogy ebben 
a táborban sok az �szinte elem, akik világszemléleti és mozgalmi átorien�
tálódást szeretnének. Ez a hangulat egyel�re a „mer� gazdasági tömörü-
lés" meg „a pártpolitikusok kizárása" és hasonló jelszavakban jut kifeje-
zésre. Nem lehetetlen azonban, hogy az elégedetlenség rövidesen tudatos 
formát ölt s az Egyenes Uton mai programjával ellentétes álláspontot tá-
maszt majd alá. Föltéve természetesen, hogy a korszerűen haladó arcvo-
nal kezdeményezése eléggé átüt� lesz és igy kell� vonzóer�t gyakorolhat. 

b) Barta Lajos, a jobboldali körökben széls�baloldalinak kikiáltott 
szlovenszkói Magyar Szellemi Társaság életrehivója és vezet�je a Világ 
c. kéthetenként megjelen� revüt dobott be a csehszlovákiai magyar értel�
miségi rétegek soraiba. Az mindenesetre a már megjelent els� számból 
is nyilvánvaló, hogy nem következetesen haladó kezdeményezéssel állunk 
szemben. Ezen a tényen még egyes munkatársak kétségtelenül �szinte bal�
oldalisága sem változtat. A következetlen haladás vonalába esik a Világ 
progressziója, mint maga a Magyar Szellemi Társság is, amelynek Barta 
Lajos lapja nem hivatalosan, félhivatalos szócsöve. 

c) A következetes haladás egyik kisérlete Fábry Zoltán Állásfoglalás 
cimű folyóirat tervében jelentkezik. Sajnos, ennek a folyóiratnak megte-
remtésére mindezideg nem forditottak kell� er�feszitést. A terv hónapok 
óta vajudik anélkül, hogy megvalósulásának biztos id�pontját akár most 
is el�re lehetne látni. Annyi azonban bizonyos, hogy a haladó értelmiség 
várakozással tekint az Állásfoglalás megjelenése elé és az kedvez� fogad-
tatásra találna. 

d) A kezdeményezések negyedik csoportját olyan fiatal kulturmun-
kások képviselik, akik túléltnek és hatástalannak tartják az eddigi elin-
dulások egyéni kereteit. Új formák szükségességét hangoztatják. Az élen-
járó értelmiségek kollektiv megmozdulásában látják az egyetlen célraveze-
t� eszközt egy valóban tartós alapokkal biró elindulás kiváltására. Ezek 
az alkotó szellemi munkások a különböz� nemzedékek összefogását ké-
szitik el�. A közel jöv�ben együttes nyilatkozatban szándékoznak a hala-
dó közvélemény elé lépni, amelyben bejelentik egy havonta megjelen�, 



pártonkivüli, de a legszélesebb néprétegek felé irányt vet� haladó tár-
sadalmi és kulturszemle meginditását. 

Az eltér� irányú kezdeményezések nagy S2áma már egymaga is 
amellett tanuskodik, hogy jelent�s átcsoportosulás van folyamatban a 
csehszlovákiai magyarság kulturális életében. Annak megjósolására sem 
hiányoznak a támpontok, hogy ez az átcsoportosulás a korszerű haladás 
arcvonalának el�retörését hozza majd. Ebben az értelemben nem csak át-
csoportosulásról beszélhetünk, hanem a csehszlovákiai magyarság kultu-
rális életének fordulatáról is. A következetesen haladó új kulturának az 
államfordulat éveiben tapasztalt fellendülését a kapitalizmus részleges és 
viszonylagos stabilizációjának éveiben átmeneti ellanyhulás követte. Je-
lent�ségének csökkenésével párhuzamosan el�térbe nyomulhattak a külön-
féle árnyalatú fasiszta�irredenta meg polgári aktivista kulturhatások. A 
most elinduló átcsoportosulás az értékek átértékelése jegyében az uj kul-
tura ismételt el�retörését és annak kimélyülését fogja magával hozni. 

Méltó felülépitménye lesz ez a kulturális téren bekövetkez� felélén-
külés annak a fordulatnak, amely osztálytusás viszonylatban kezd�dött el 
a köztársaság haladó és maradi osztályer�i közt. 

(Pozsony) Kovács Károly 

PETRE BELLU HUMANISTA SZINHAZA. Még a jobboldal árnyékától 
elhomályositott Panait Istrati portáltjaként tűnt fel a román iroda-

lom perifériáin Petre Bellu. Milyen különös: A védelemé a szó (Apărare 
are cuvântul) cimű regényét a ponyvatermelés legnagyobb romániai mes-
tere, I. Hertz hetvenezres, a román könyvpiacon elért legnagyobb példány-
számig segitette fel. (Bellu könyve Molnár Tibor forditásában magyarul 
is megjelent.) A közönségsiker okát keresve megállapitható — a kiadó 
ügyességén kivül — hogy a jobboldal fel�l érkezett 29 éves szerz� félre-
érthetetlen szegényember�humanizmusról tesz tanuságot s ha sokhelyen 
a nyomorirodalom érzelg�sségével is operál, a 15 Lejes kiadványok tömeg-
olvasója megérezte, hogy a regényben osztályos társa beszél. Ezután a 
könyvsiker után a munkásból és csavargóból lett autodidakta szerz� — a 
hivatalos román irodalom elmarasztalásával keveset tör�dve — mifelénk 
szokatlan lépésre határozta el magát: dramatizálta regényét, szintár-
sulatot szervezett és nyakábavette az országot. Ahogyan Peter Martin 
Lampel bukkant: fel 1929�ben Németországban, hogy humanista szem-
pontból keljen védelmére a kivert és elhagyott német ifjuságnak, úgy kel 
Petre Bellu a söpredék szegénység, a bordélyházi elveszett n�k és törvény-
telen gyermekek védelmére. Lampel a Revolte im Erziehungshaus cimű 
drámájával a humanizmus politikai kijárata elé került s a progressziv né-
met kulturfronton kötött ki. Petre Bellu dramatizált embervédelme még 
nem érkezett a politikáig, viszont már mérhetetlenül elávolodott kiindulá-
sától. 

Milyen a vándorutra kelt társulat darabja? A szerz� az el�adás el�tt 
a függöny elé áll és elmondja hitvallását az emberr�l, „aki jó, csak a 
meglev� törvények teszik rosszá, és aki nem javulhat meg, amig csak a 
törvényeket meg nem változtatják és a törvénykezés következtében szü-
letett el�itéletek el nem tűnnek." Bellu emberszeret� vallomástétele mö-
gül kétségtelenül hiányzik a helyes látószög, a történelmi összefüggések 
s a megoldás ismerete. De hiszen ép' ezért tiszteletreméltó humanista csak. 
Különben: a 11 képb�l álló darab h�se bordélyban születik. A bordélyházi 
lányok jószive és szolidaritása rendes emberré neveli, hogy kiemelkedhes-
sék a társadalmi kiközösitettségb�l. Amikor feln� egy jómódú barátja 


