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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 



Kullurkrónika 545 

regősmozgalomhoz, majd a nemzeti jellegű Szent György körön át a 
„valóságmegismerés"-hez. í gy lettek a szlovenszkói magyar kisebbség első 
felfedezői és ebben a fejlődésben már benne van az az ut, mely a tudo
mányos szocializmushoz vezetett. Indulásakor a Sarló még diákmozga
lom volt, de társadalmi funkciójának a növekedésével mindjobban túl
nőtt az eredeti diákmozgalom keretein. Eltávolodott a diáktömegektől 
és itt követte el legnagyobb mulasztását az utána következő generációval 
szemben: nem nevelt utánpótlást, megfeledkezett a káder kiépítéséről és 
fejlesztéséről. Ennek tudható be az is, hogy a fejlődésnek ezen a pont
ján izolált élcsoporttá vált és mint mozgalom megszűnt. Tagjainak ké
sőbbi munkája már tisztán individuális. 

A Táncsics köri fiatalság fejlődésében nagy általánosságban sokkal 
kisebb szerepet játszott az élmény, ők a tudományos szocializmusból in
dultak ki és így jutottak el fejlődésük mai szakaszáig. A Sarló felbom
lása után magára maradt diákság különböző cseh és német mozgalmakba 
széledt szét, ahonan már kialakult világnézettel tért vissza a magyar
sághoz. Ez a néhány éves periódus, mely alatt a haladó diákságnak nem 
volt meg a kapcsolata a szélesebb magyar diáktömegekkel, arra szoi-
gált, hogy most már reálisabb meglátásokkal, helyes helyzetfelismerés
sel kezdje meg kifelé irányuló, nagyobb akciósugarú munkáját. Eleinte 
a Magyar Akadémikusok Körében képeztek egy kis csoportot, mely az 
egy időben teljes tespedésben és passzivitásban élő MAK-ot ostromolta 
állandóan azokkal a követelésekkel, melyek az egész magyar diákság 
gazdasági és kulturális érdekeinek védelmét célozták. Később helyzetük 
és az erőviszonyok alaposabb felmérése és elemzése után megalakították 
a Táncsics Kört, amely most már szélesebb keretek között, nagyobb in
tenzitással kezdhette megvalósitani célkitűzéseit. Annak a rétegnek, 
amely idegen nyelvű szervezetekből tért vissza a magyar élethez, újból fel 
kellett fedeznie és tudatosítani magyarságát. Foglalkozni kezdett a nem
zetiségi kérdéssel és megdöntötte a jobboldali magyar diákság azon néze
tét, melyszerint minden valóban haladó megmozdulás nemzetellenes. 

A legújabb időben felvetődött a Táncsics Körben a nyári szociográ-
riai munkának a kérdése. Érdékes és jellemző, hogy a szociográfiai moz
galom, mélyet magyar viszonylatban a háború után elsőnek a Sarló ve
tett fel, Magyarországon keresztül, ahol a legtisztább és legszebb iroda
lommá teljesedett, visszatér hozzánk, hogy impulzust adjon a fiatal ér
telmiségnek, a Sarló-hagyományok folytatásaként, Szlovenszkó második 
felfedezésére. 

Ha a Táncsics Kör további célkitűzéseit nézzük, ezeket programsze
rűen nem lehet kifejteni. A mozgalom még erjedésben van, itt-ott kiala
kul valami pozitívum, azonban ez még kevés ahhoz, hogy a mozgalom 
további arcát már most megrajzolja. Célkitűzések vannak, amelyek bizo
nyos helyzr-ti adottságokból következnek. Ezek között elsősorban azt a 
munkásságot kell megemlítenünk, mely az egész magyarság szociális és 
kulturális helyzetével ismerteti meg a diákságot magyarországi, erdélyi és 
szlovenszkói előadók interpretálásában. Elsőrendű fontosságú ez a ktr-
dés különösen prágai magyar diákviszonylatban, mert az ide felkerülő 
főiskolások hamarosan elszakadhatnának magyarságuk gyökereitől és 
talajtalanokká válnának. Ugyanakkor kiindulva abból a helyzeti előny
ből, hogy a cseh szellemi élet gócpontjában élnek és közvetlen betekin
tést nyernek a cseh kulturviszonyokba az irodalom, színház, zene és kép
zőművészetek terén, a Táncsics Kör ennek a kultúrának a közvetítésére 
vállalkozik a magyarság felé. Másrészt viszont bemutatja a cseh diák
ságnak és közvéleménynek az igazi magyar kultúrát, melyet eddig cf-
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gányzenéVel, csárdással és a magyar kulturpiac külföldre exportált tö
megtermékeivel azonositottak. Felhívja a cseh diákság figyelmét a ma
gyarság kisebbségi helyzetére és kívánalmaira és oda hat, hogy ezeket 
a kívánalmakat a haladó cseh rétegek teljes egészsében magukévá te
gyék és támogassák. 

Általában jellemző erre a mozgalomra, hogy reális diákpolitikát 
folytat, többet foglalkozik a diákság gazdasági helyzetével is, mint a 
Sarló tette. Évek óta harcol az ellen, hogy az Egyesült Pártok a diák
ság szociális segélyezését politikai célokra használják fel, hogy menza
levessel az ifjúság világnézetét vásárolják meg, hogy a szegénysorsú fő
iskolásságot gerinctelenségre, képmutatásra kényszerítsék. Sikerült is 
elérniök, hogy ma már a segélyek kiosztásába a diákságnak is van bele
szólása és nem világnézeti hovátartozóság, hanem az anyagi helyzet a 
döntő ebben a kérdésben. 

Nagy súlyt fektet a Táncsics Kör az önképzésre is. Egyrészt elő
adások és szemináriumok rendezésével szempontokat és módszert pró
bál adni a társadalmi valóság megismeréséhez és elmélyítéséhez. Ezt az 
általános téoretikai felkészültséget akarják alkalmazni és elmélyíteni a 
szakmunka területén, mert csak egy ilyen szakértelmiség képes elvégez
ni a jövő feladatait. (Fülöp Éva) 

KÖNYVJBGETÖK m IRODALMI SZEXTJALIZMUiS. Tudjuk, hogy a 
németországi irodalmi inkvizítorok sok haladó iró munkáit a jóer-

kölcs és közszemérem nevében égették el és ha nemi is elsősorban azokat 
a könyveket proskribálták, amelyek a kispolgári szemérem és álszemé
rem ellen vétenek, ezeket égetik a legnagyobb zajjal. Wil ly Bredel, Hans 
Marchwitza, Anna Seghers, Remarque és Ludwig Renn műveiről, amelyek 
pedig a fennálló állapotokat és a regresszió érdekeit közvetlenül támad
ják meg, feleannyit sem beszélnek, mint OUaeser Jahrgang 1902-jéről, 
Erich Kastner Fábián-járói vagy Heinrich Mann Professor Unrat-járól. 
amelyek pedig a társadalmi valóság érzékeny pontjait kevésbé érintik. 

A példát, mint sok másban, ebben is hűen követik a többi országok 
fajvédői. Miért? A fajvédelem követeli? A régi j ó erkölcsökhöz való 
visszatérés ? Erről volna szó valóban ? És csak erről ? Csak ennyivel alig vol
na magyarázható, hogy olyan egyéniségek, mint Jorga professzor és hí
vei, akik a fajvédelemben és a régi korok jó erkölcseiben alig hisznek, 
hónapokon át egyik legnagyobb román iró, Tudor Arghezi és más irók 
irodalmi „pornográfiáját" támadják és hogy a kampány az irodalmi 
szexualizmus elleni általános hajszáig szélesedik. Még kevésbé volna ért
hető, ha valóban csak faj- és erkölesvédélemről volna szó, hogy a rend
szabályozás csak bizonyos irányt és magatartást képviselő írókkal szem
ben folyik és hogy az irók igen széles körei, úgyszólván az összes valódi 
irók olyan érzékenyen tiltakoznak. 

Mindenekelőtt nem pornográfiáról van szó. A z emberi test mez' 
telenségeinek és működésének bármilyen nyers feltárása, mint ismere
tes, önmagában még nem pornográfia. Sőt a legkevésbé pornográfia ak
kor, ha az ember és az emberi biológia egyszerű felfedéséről van szó, 
mint azt az antik művészetek példáján is látjuk, amelyek az embert 
(főleg az embert) egyszerűen (Schiller szerint: naivan,) pucér emberi 
mivoltában, mint természeti jelenséget ábrázolják és ahol csak lehet, 
teljesen ruhátlanul. De nem pornográfia a meztelenség a modern mű
vészetekben sem, ahol az a teljesebb élet- és ember-ábrázoláshoz tartozik, 
ahol a nemi testiség a testi és szellemi élet egészében, egységében jele
nik meg többé-kevésbé valamely etikai (erkölcsi)-eszmény, vagy eti-


