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lom nem erősödött. A z áruházak forgalma 1934-ben 94.6, •— 1935-ben 
97.3, 1936-ban pedig 102. A szövetkezeteké viszont 1933-ban 823, 1934-
ben 662, 1936-ban 658 miM. M. A nagybirtok fölosztás és a paraszti tele
pítések programja sem következett be, mert amíg 1932-ben 9046 uj kis
birtok létesült, addig 1934-ben mindössze 4914. A nemzeti szocializmus 
által fűtött nacionalizmus Strasser szerint csupán a materiáüs nehézsé
gek elkendőzése s a tömegek narkotizálása. A z antiszemitizmus céljai is 
hasonlók. Mert a valóságban a szegény zsidó tömegeket megfosztatták 
eddigi szerény exisztenciájuktól is, míg a zsidó nagytőke kapcsolatai a 
mai hatalmasokhoz változatlanok. Ottó Strasse» folyóirata egyik szá
mában Lutz Rosenheim egész tömegét sorolja fel azoknak a zsidó nagy
tőkéseknek, kik a mai Németországban magas pénzügyi pozíciókat tölte
nek be. (Hans Fürstenberg, Emi l Kirdorf ) O. S. a bolsevizmus ellenesség 
őszinte voltában is kételkedik. Ugy véli, hogy ez csupán a fegyverkezési 
jogosultság indokolása. Szerinte az orosz támadás veszélye képtelenség. 
Ez egyrészt — közös határ hiányában i— stratégiailag lehetetlen, más
részt az orosz kormány békekészsége közismert. 

Strasser a mai Németország helyzetét az 1917. év végivel véli azo
nosnak és pedig: nyersanyag és élelmiszerhiány, hadigazdálkodás, au-
tarkiás erőfeszítések s az ezekből folyó elégedetlenség teljesen párhuza
mos. A „kitartani" jelszó, a szociális nehézségek, a külpolitikai izolált
ság, a politikai, pénzügyi, gazdasági és last not least erkölcsi sikon meg
mutatkozó tünetek is azonosak. A „mai rendszer minden, csak nem sta
b i l " — irja. „Erjesztő kád az ország, amelynek forrásban vannak legkü
lönbözőbb nedvei." „U j kapcsolatok születnek az uralkodó párton belül 
és sohasem hitt megoldásokat hozhat a jövő." Ez utóbbi idézettel O. S. a 
párton belül a föld alá kényszeritett frakciókra utal, mint amilyen a R. R. 
(Rächer Röhms), melyben a fekete front harcosai vezetőszerepet töltenek 
be. Ebben a sötét és kétségbeesett hangulatban Strasser szerint az euró
pai népek reménysége „a német nemzeti forradalom", amelyben a nagy 
francia forradalomhoz hasonlóan Nyugat nagy életereje éled majd ujjá. 
A mai német uralmi rendszert (reprezentáló párt hajdani vezére ma „a 
nemzeti szabadság"-ot a „szociális egyenlőség"et és az „európai népek 
békés együttműködés"-ét vallja, melyek megvalósításának egyedüli aka
dálya szerinte a mai német rendszer. (Lázár Vilmos) 

A P R Á G A I N E M Z E T K Ö Z I A V A N T G A R D - S Z I N H A Z I K O N F E R E N C I A . 
A híres prágai avantgárd-színház, az E. F. Burián vezetése alatt 

álló D. 57. Í — . mint mult számunkban megírtuk ,—. nemzetközi színhá
zi konferenciát hívott össze, mely a napokban ért véget, i— A konferen
cia minden hivatalos támogatás nélkül jött létre. ( A francia közoktatá
si miniszter ezzel szemben meleghangú üdvözlőtáviratot küldött.) A kon
ferencia bázisa egyedül E. F. Burián nemzetközi viszonylatban is jó-
csengésű neve, kollektívájának munkakészsége és Prága művészeti él
gárdájának támogatása volt. >—• A kilenc napig tartó tanácskozáson sok 
neves színházi teoretikussal találkoztunk, akik hazájuk színházi és kis -
turális viszonyairól referáltak és az alapvető színház-elméleti kérdések 
fölött vitatkoztak. Maga a tanácskozás sok pozitív eredménnyel zá
rult. Számos művészeti kérdés tisztázásán kívül szervezeti alapot sike
rült létesíteni a modern színházi szakemberek és azokkal kapcsolatban 
álló művészek számára. Ideiglenes prágai székhellyel nemzetközi szín
házi irodát létesítettek, melynek feladata évről-évre hasonló, de nr-
gyobbszabásű és teljesebb konferencia összehívása és megszervezték 
a szinházteoretikai folyóirat szerkesztőségét és kiadóhivatalát. — A kon-
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f erencia igen gazdag elméleti előadás sorozatán kivül — s ez volt talán a 
konferencia (legérdekesebb része >— napról-napra vita tárgyává tették a D„ 
37. által bemutatott darabokat. A konferenciát kisérő színházi ünnepsé
gen a D. 37 négyéves működésének legsikerültebb műsordarabjait mu
tatták be. Ezek az előadások kivételes művészi élményt jelentettek min
den színházat kedvelő embernek. A bemutatott darabok: Brecht: Kol
dusopera; Erben-Burian: Háború; Pogodin: Arisztokraták; Wedekind: 
A tavasz ébredése; Mácha: A hóhér; Beaumwchais: A szevillai borbély; 
Klicpera: Mindenki valamit a hazáért; Burián: HL Hamlet. — Volt to
vábbá avantgárd filmelőadás s megrendezték a csehszlovákiai avantgar
dista képzőművészek kiállítását. Mindkét rendezés problematikus ered
ménnyel zárult s a prágai művészi körök vitalavináját indította el. .— A 
kongresszus minden eredménye ellenére nem volt teljes. M5g például a 
távoli skandináv államok nagyszerűen képviseltették magukat, addig 
nagyon sok szomszédos állam színházi szakembereit nélkülöznünk kel
lett. ((Románia, Magyarország, Lengyelország). Sőt valahogyan Burián 
elkövette azt a hibát, hogy megfeledkezett a legközelebbiekről, a cseh
szlovákiai magyar és szlovák színházi kultúrmunkások meghívásáról. 
(Valószínű, hogy a rendezők ezeknek létezéséről nem is tudtak, de eb
ben az esetben inforrnálódniok kellett volna. ) Ez annál is inkább saj
nálatraméltó, mert a D 37 híre és hatóereje Szlovenszkóra különösen 
kiterjed. 

A Korunk legközelebbi számában részletes beszámolót ad az egész 
konferenciáról s bemutat egyes előadásokat is. A magyar olvasóközönsé
get bizonyára érdekli azoknak az emberéknek a munkája, akik r a színházat 
napjainknak megfelelővé akarják tenni és vissza akarják juttatni oda, 
ahonnan elszármazott, a néphez. (Fejér István) 

M A G i n i l DIÁKMOZGALOM PRÁGÁBAN. A csehszlovákiai magyar 
főiskolások haladó rétegében az utolsó években hatalmas erjedés in

dult meg. Kissé nehéz erről a szélesebb magyar nyilvánosság előtt ob
jektíven beszámolni, mert ez a mozgalom kész eredményeket még nem 
produkált s még nem alkalmazhatók megítélésében azok a mértékek, mint 
a Sarlóval kapcsolatban. Mindazonáltal ma, amikor már lehetséges a.Sa>-
ló szerepének és eredményeinek a lemérése, megalapíthatjuk, mennyiben 
különbözik a diákság mostani mozgalma a Sarlóétól. Mindenekelőtt fi
gyelembe kell venni a megváltozott világpolitikai és kultúrpolitikai helyze
tet, evvel kapcsolatban az egyetemes magyar diákság szellemiságének 
megváltozását, mert ezek a tényezők határozzák meg a két mozgalom 
jelentkezési formáját. 

Legélesebben akkor látjuk a különbségeket, ha fejlődésében vizsgál
juk a Sarló és a prágai főiskolások Táncsics Körének mozgalmát. A Sar
ló nemzedéke hosszú és mély bensőséggel átélt ideológiai tisztuláson ment 
keresztül, míg mozgalma eljutott fejlődése legmagasabb fokáig. Ez a tisz
tulási folyamat telve volt nagy élményekkel, mély megrázkódtatásokkal, s 
ez az egyik oka annak, hogy a Sarló-fiatalságból olyan tiszta, komoly ér
tékek kristályosodtak ki. Egész fejlődésükre kiható alapélményeik a há
ború, a háború utáni idők. később pedig egy erősen nemzeti jellegű moz
galom után az uj államforma, a demokrácia által megteremtett légkör 
és ezen belül a kisebbségi helyzet. Szükségszerűen nek :k kellett fellázad
ni az apák ellen és megteremteni az ideológiai átértékelést. Ez a funk
ciójuk szabta ki-egyúttal azt a szerepet, amit a. kisebbségi magyarság 
életében betöltöttek. 

A lázadás romantikus és kaotikus érzéséből kiindulva jutottak el a 


