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Nincs. Pélyi tehát a kötethez irt el�szavában maga végzi el ezt is. Zugo-
lódik a közönség helyett, megmondja, mi a baj, mi a teend� és az orvosságot 
is magával hozza. I t t van két szindarabbal. Vegyétek és egyétek!... 

A két szindarab közül az els� amolyan szatirikus ellendráma: a ha�
sug szindarabokkal szemben megmutatja, hogy valójában hogyan fut kar-
riert Sajtos Leona, a portáslány, s mi az ára annak, hogy valaki irigyelt 
diva lehessen. Ez a szatira tehát folytatja az el�szoban inditott kapu-
dönget� harcot, a keserű pamfletet, hogy ugymondjuk, szinpadra viszi az 
el�szót. Az öltöz�k torz világa a szinpad mögül a szinpadra, az éles ri-
valdafénybe kerül. Szinházi intrikák, szerelmi és hirlapi zsarolások cikáz-
nak bohózati gyorsasággal. Ezek a darab jólsikerült, élénk jelenetei. A 
többi jelentéktelen. A portáslakás munkáskörnyezetének rajza, az itteni 
párbeszédek, alakok hamisak és szürkék. Az egész darab elsietett, felépi-
tése naiv, egyik�másik alakját mintha a zsinorpadlásról rángatnák. 

A második darab h�se Feri, a borbélylegény szintén karriert fut bt. 
Selyemfiu lesz. E g y gazdag fűszeresné szeret�je. Ez a darab a családi és 
üzleti élet szennyesét teregeti ki. Pélyi izlése azonban kissé bizonytalan. 
Nem a közerkölcs, hanem a művészet szempontjából. A borbélylegény és a 
fűszeresné hosszadalmas, fölöslegesen szemléletes szerelmi találkája pl. 
nem szinpadra való. Azzal, hogy lebontjuk a szoba egyik falát, még nem 
válik realista darabbá mindaz, ami a szobábn történik. Általában Pélyi 
szatirája nem elég nagyvonalu, nem elég müvészi. A szatira ingujjra vet-
k�zve jár az alakok közt és amikor csak teheti, jól hátbalöki �ket. Ett�l 
eltekintve Pélyi nehézkésen is mozog a szinpadon. Találékonysága a pár-
beszédekben merül ki. A helyzet� és jellem�komikum iránt alig van ér-
zéke. Itt�ott feldereng ugyan egy�egy kabinetfigura lehet�sége (gróf Sze-
relemhegyi, Kordován, Pacsirta), de a szórakozott szerz� az öltöz�ben fe-
lejti �ket. 

Mindenesetre örömmel látjuk Pélyi két darabjában a szinpadi realiz-
mus szándékát, amit körülményeink közt annyira szükségesnek érzünk. 
Nem tartunk a franciával, aki szerint a legjobb szándékból születnek a 
rossz művek. Méltányoljuk a szándék jelességét és éppen ezért szükséges�
nek véltük a cimlapról felénk mered� kérdésre valamivel részletesebb vá-
laszt adni. Korvin Sándor 

H O Z Z Á S Z Ó L Á S 
A M Á S O D I K S Z L O V E N S Z K Ó I T A V A S Z I P A R L A M E N T EL�TT 

Kovács Károly, a Korunk két számában is foglalkozott az érsekujvári 
Tavaszi Parlament kérdésével, de e cikkek néhány megállapitása, vala-
mint a kulturparlament gondolatának felujuló aktuálitása arra késztet-
nek, hogy ismét érintsem itt e nagyjelent�ségű szlovenszkói kulturtalál�
kozás kérdéseit. 

Kovács K. megállapitásait a következ�kben foglalhatom össze: A 
Tavaszi Parlament árnyoldala, hogy elhal lgatta az egyes kulturirányzatok 
között lév�, osztályhelyzetb�l ered� ellentéteket; nem hangsulyozta ki a 
negyedik rend kulturális e lhivatottságét a „középosztály" vezet� szerepét 
hangoztató törekvésekkel szemben; egységes irányú kulturmunkáról be�
szél, de nem ád ennek tartalmat és még a t á g értelemben vett haladás 
gondolatát sem meri felvetni. Mindennek eredménye: a Tavaszi Parla�



ment medd� maradt. 
Tán a legalapvet�bb, egész kulturális szemhatárunkat átfogó kérdés az, 

hogy szabad�e kinai falat emelni „a negyedik rend osztályemberül beszé�
l� kulturája" és azok közé, akik a „középosztály" vezérszerepében hisz�
nek? Én erre a kérdésre csak tagadó választ találok. N e m szabad! Mert, 
aki igy cselekszik, az figyelmen kivül hagyja, hogy a negyedik rend kul�
turtáborán kivül er�s polgári csoportok vannak, amelyek a kulturreak�
ció ellenségei. Elfogadva Kovács meghatározását, mely szerint valóságel-
lenes az a progresszivitás, amelyik nem közeledik a negyedik rendhez, ne-
vezhetjük ezt a „harmadik rendi" progresszivitást kialakulatlannak, fél-
uton járónak. De progresszivitásukat becsületesen gondolják, lehetséges, 
s�t parancsolóan szükséges, hogy kulturközösséget teremtsünk velük, 
amelynek haladó jellegét nem gyengiteni, de er�siteni fogja az a tény, 
hogy nemcsak a negyedik rend osztálynyelvét beszél�kb�l fog összete-
v�dni. 

Még szembeötl�bb ennek a megállapitásnak igazsága, ha a kisebbsé-
gek szemüvegén keresztül végezzük vizsgálódásunkat. A kisebbségi vonal-
ban még érzékelhet�bb az a veszedelem, amellyel a reakció fenyegeti a 
kulturértékeket. Igen, a kulturértéket általában és semmiesetre sem 
csak a munkáskulturát. Következtetéskép' a kisebbségi helyzet még szé-
lesebb alapot teremthet egy kulturközösség számára 

Ezen az alapon és csakis ezen az alapon jöhetett létre a Tavaszi Par-
lament. A T. P. nem volt szocialista összejövetel és nem is akart azzá 
lenni. Nem tűzte és nem is tűzhette ki céljául, hogy a Parlamentet alko-
tó kulturszervezetekkel és kulturmunkásokkal elismerteti a negyedik rend 
kulturális elhivatottságát. Ellenben azt tűzte ki céljául, hogy egy olyan 
plattformot alkot, amely elfogadható a csehszlovákiai magyar kulturirány�
zatok minden nem�regressziv árnyalata számára s amely közös plattform 
alapján szövetkezett, vagy mondjuk egymáshoz közeledett kulturcsoportok 
hathatósabb munkát végezhetnek a kisebbségi magyar kultura védel-
mére. 

S ezeknek a célkitűzéseknek a teljesitése terén a T. P. komoly ered-
ményeket ért el. A T. P. u. i. nem maradt teljesen szintelen, tartalmatlan, 
nem merve felvetni a haladás gondolatát sem, nehogy „az idillikus együtt�
tárgyalás azon nyomban felboruljon." A T. P. határozatai szó szerint ezt 
mondják: „A jelenlev�k megegyeznek abban, hogy... egységes irányú, ha-
ladó szellemű (általam kiemelve. BO.) népi magyar kulturmunkára van 
szükség." (lásd: Prágai Magyar Hirlap ápr. 21.) 

Kovács megjegyzését menti az, hogy az egyik magyar magyar napi-
lapból, tévedés folytán, kimaradt a leközölt rezoluciókból a „haladó" és 
„népi" szó. De nehéz volna mentséget találni arra, hogy K. mindkét cik-
kében teljesen mell�zi azt az egységes ellenállást, amellyel a „gömöri dié-
tás" Farkas István reakciós kirohanására úgy katholikus, mint szocialista 
részr�l találkozott. Pedig ennél az esetnél már nem lehet „idillikus együtt-
élésr�l" ironizálni. Ez a katholikus, polgári és szocialista kulturer�k bá-
tor, regresszió�ellenes összefogása volt. 

Természetesen a T. P. progressziv irányú lefolyása és rezoluciói még 
nem nyujthattak végleges biztositékot, hogy most már minden karikacsa-
pásként megy majd. S�t: történtek kisérletek ,amelyek az „osztálykülönb-
ségek eltűnésének" meséjével akarták a valóságellenesség, a felh�benjá-
rás sima maszkját a Tavaszi Parlament markáns arcvonásaira ráer�sza-
kolni. Viszont elhamarkodás volna egy hamis uton járó törekvés láttára 
itéletet mondani az egész mozgalom felett, igaztalan dolog lenne ezért az 
egy cikkért a Tavaszi Parlamentet a világnézeti különbségek elkenésével 



vádolni. Lám, a katholikus Uj Élet�ben már máskép ir a Prohászka�körök 
Eszterházy Lujzája: „Jellemz� volt, hogy a Parlament egyetlen résztve-
v�je sem igyekezett elkend�zni a megjelent egyesületek közötti világnéze-
ti különbségeket. Egyetlen résztvev� sem vonta kétségbe a világnézeti 
alapon történ� kulturszervezkedés és kulturmunka létjogosultságát. Ehe�
lyett az egyes felszólalók teljes �szinteséggel szint vallottak világnézetük 
mellett — ugyanakkor azonban állandóan hangsulyozták, hogy a külön-
b ö z � felfogású és irányzatú magyaroknak szolidáris együttműködést kell 
kifejteniök a magyar kultura fennmaradása és fenntartása érdekében." 
(1936. május.) 

És lényegében ugyanigy ir Gy�ri Dezs� is a kormánytámogató Ma-
gyar Ujságban: „A mérsékelt jobboldal kulturpolitikusainak néhány ér-
tékes képvisel�je.... kijelentette, hogy — fasiszta glechschaltolás helyett  

a világnézeti különbségek és az egyéniség tiszteletbentartásával haj-
landók a szlovenszkói magyar kulturkoaliciók megteremtésén fáradozni". 
( X . 15.) 

Bizonyos, hogy a T. P. óta lefolyt fél év nem tudott oly eredmények-
kel dicsekedni, amilyeneket mi reméltünk a parlamenti mozgalomtól. De 
nem áll, hogy semmit, hogy csak egy megnemvalósitott könyvnapi tervet 
hozott. A T. P. határozatai értelmében Érsekujvárott megalakult a ma-
gyar kulturszervezetek koaliciója, amely közös rendezéseket, egymás cél-
jainak támogatását tűzte ki feladatául. A T. P. hatása alatt több kultur�

szervezet, igy a Kaszinó, az érsekujvári SzMKE, a pozsonyi Műhely 
— el�adássorozatokat rendeznek, melyek el�adói a különböz� világnézetű 
kulturmunkások legjobbjai. Ezek az el�adás�sorozatok magas szinvonalon 
mozgó, kristályositó vitákat eredményezhetnek és további közeledést a 
magyar kultura haladásának hivei között. Végül a T. P. hatásának tud-
ható be az a fellendül� kulturtevékenység, amely az egész csehszlovákiai 
magyarság soraiban észlelhet� és amely éppen a haladó gondolkodású fia-
talságot mindenfelé uj kulturszervezetek megteremtésére késztette. 

Hiba volna azonban a T. P. felett maradéknélküli véd�beszédet tar-
tartani. A parlamentnek komoly hiányai vannak. Az egyik f�hiány, hogy 
a parlamenti tanácskozások nem mer�tették ki a kisebbségi magyar kul-
turélet összes központi problémáit, a másik, hogy nem történtek konkrét 
intézkedések a rezoluciókban foglalt feladatok végrehajtására. (Kultur-
koaliciók megalakitása, stb.) 

A második Tavaszi Parlamentben, amely december 6�8.�án lesz Ko-
máromban, alkalom nyilik e hiányok betöltésére. A parlament programja 
biztató. Tárgyalni készül a csehszlovákiai magyar irodalom, képz�mű-
vészet és tudományos munka kérdéseir�l, megbeszéli az iskolaügy és az 
egyesületi kulturmunka problémáit, állást foglal a sajtó, a szinművészet 
és a rádió kulturfeladataihoz, végül felveti a magyar kulturmunka egy-
ségének lehet�ségeit. Az el�adók soraiban méltó képviseletet nyernek az 
összes magyar kulturirányzatok. Ez a körülmény, valamint az a tény, 
hogy a második Tavaszi Parlament el�készitésében tevékeny résztvettek 
olyanok is, akik az érsekujvári Parlamentben csak „féllábbal" csupán mint 
megfigyel�k voltak jelen, azt igéri, hogy a decemberi Tavaszi Parlament 
valóban az egész csehszlovákiai magyar kulturvilág találkozója lesz. Ez 
a kulturvilág sokat vár a Parlamentt�l: magas szinvonalat, ideológiai 
tisztázottságot, egységes munkavállalást a magyar kulturer�k progressziv 
összefogásának talaján. 

Ha a komáromi kulturtalálkozó megfelel e várakozásoknak, akkor ki-
érdemelte a „tavaszi" jelz�t, amit — a téli hónapok ellenére — korsze-
rűségnek jelképéül megtartott. Betlen Oszkár 


