
gal szemben. 
Ekkor tűnik fel a legujabb nem

zedék s minden tudásával és aka
ratával a gyarmati valóság tényei
re veti magát. Meg kell állapíta
nunk, hogy a spanyol nemzeti va
lóság felismerése, mely ennek a 
nemzedéknek legjellemzőbb sajátos
sága, nem azonos a spanyol nacio
nalizmussal. Nemzetiek éppen nem-
zetközi lelkiségük következtében. 
E nemzedék első jelentősebb köny
ve Joaquin Gallegos Lara, Demetrio 
Aguilera Malta és Enrique Gil Gil-
bert 1930-ban megjelent Akik el
mennek c. közös elbeszélésgyüjte-
ménye, amit a kritika kitűnően fo
gadott s az utóbbi amerikai spa
nyol irodaiam legjelentősebb köny
vének ismert el. Ennek az uj nem
zedéknek következő megnyilatko
zásai, bár kissé anarchikusak, nem 
nélkülözik a spanyol gyarmati va
lóság felismerését s velük jelentke
zik Jorge Icaza, kinek Huasipungo 
cimű könyve La Fosse aux Indiens 
cimen a mult évben jelent meg 
francia forditásban. Művészi érté
kéi mellett ez a könyv kiválóan al
kalmas arra is, hogy ennek a leg
ujabb spanyol-amerikai irónemze-
déknek magatartásáról felvilágosit-
s o n bennünket. Politikusok és nagy
birtokosok tűnnek fel ebben a re
gényben, akik a maguk részéről bi
zonyára tulzottnak találják ezt a 
beállitást. Ami a tömeget illeti — 
Jorge Icaza, aki társadalmi érzései 
szerint hozzájuk tartozónak tartja 
magát, nem akar belőle utánzásra 
méltó szimbólumot csinálni. Minden 
vágya, hogy ez a szerencsétlen 
gyarmati tömeg több legyen, mint 
amennyi, váljék azzá, amivé lennie 
kell: tudatos irányitójává a törté
nelemnek. 

Kétségtelenül ez a könyv járult 
hozzá leginkább ahhoz, hogy a dél
amerikaiak rádöbbenjenek a való
ságra, hogy körülöttük az imperia-
lizmus, spanyol-amerikaiság volta
képpen csak oligarchák egymásell-
ni csatározása, jóllehet ilyesmiről 
komoly tiszteletreméltó hazafiak 
között nem ildomos beszélni. A 

Huasipungoból kiderül, hogy a dél
amerikai gyarmat pokol a benszülöt-
tek számiára. A tulajdonos kis tel
ket engedélyez az indiánnak s ezért 
teljes rabszolgaságban tartja. Az 
állam, az egyház s a tulajdonos, 
aki mindkettőt irányitja, teszik a 
hármas börtönt, melynek foglya a 
benszülött. Az indián rabszolga pri
mitiv, ösztönös reakcióit az erő
szakos renddel szemben nem tárta 
még könyv az európai olvasó elé. 
Nyomoruságos kukoricakenyerét, al
koholizmusát senki sem mutatta ki 
indokaival lés következményeivel 
ilyen világosan. 

Jorge Icaza-nak, most ujabb 
könyve jelent meg. A legtisztább 
tömegregény az amerikai-spanyol 
irodalomban. S bizonyos, hogy nap
jaink társadalmi felismerései nem 
hagyják megállni féluton ezt a har
madik nemzedéket s müveik dina
mizmusa kedvezően alakitja a 
gyarmati népek sorsát. (Szeremley 
László) 

SPORT ÉS ÉLET cimen már ren-
geteget összeirtak, de kevesen 

olyan finom érzékkel, mint Domi-
nique Braga az Europe legutóbbi 
számában. Meglepő, eddig elhanya
golt összefüggésekre hivja fel a fi
gyelmet. Mindenekelőtt a sport 
mind erősebb térnyerését s ezzel az 
élet sport által történő erős áthatá
sát veszi észre. Majd pedig a vál
tozásokat. Szeretnénk azt mondani, 
— irja, — hogy amint a nyár befe
jeződik, az atléta, felcseréli könnyű 
cipőjét fotbal-cipővel az őszi idény
re, majd ennek elmultával talpakat 
köt lábára és megkezdi a téli spor
tokat. De ez egyáltalán nem igy 
van. Ma minden sportágban olyan 
versengés tapasztalható, hogy a 
sportember számára lehetetlen akár 
csak két sportágban is kitűnni. 
Az időjárás ma már egyébként sem 
befolyásolja annyira valamely sport 
gyakorlását, mint régebben. A fot-
bal kezdeti korában szeptember 
végén, október elején már befeje
ződtek a mérkőzések, holott ma ko
moly bajnoki küzdelmek kezdődnek 



ebben az időben. Általában a spor
tok népszerűsödésével idényszerű-
ségük is elmosódott. A tenniszező, 
kinek számára az ősz lehetetlenné 
teszi a szabadtéri játékot, fedett 
pályákra húzódik s az év tizenkét 
hónapján át játszik. 

Ennek következtében természe
tesen nem kerülhet rá sor, hogy 
egyéb sportágakkal is foglalkozzék. 
Hogy ez a specializálódás jó-e vagy 
rossz — nem lehet tudni. Minden
esetre csaknem minden sportág 
gyakorlásához szüksége van a spor
tolónak könnyű atletikai gyakorla
tokra, futásra, ugrásra, amit gya
korolnia kell, ha saját területén 
komoly erendményeket akar elérni. 
A testi egészség néhány apostola 
különösen a multban, de napjaink
ban is ellenzi a tulzott specializáló
dást s a versenyszerűséget. Azon
ban ha el is, fogadjuk, hogy a spor
toló egyéni egyensulyának előnyére 
szolgál az általános testedzés, hiba 
lenne kifogásolni a specializálódást 
és versengést, mely a kor lelkéből 
ered. A sportlátványosságok iránti 
érdeklődés, a játékvágy, klubszen-
vedély mind olyan elemek, melyek
kel számolnunk kell még akkor is, 
ha nem egy tőről hajtottak ki a 
bölcsességgel. 
Kétségtelen, hogy a terület, ahol 

Európa először áll majd szembe 
egységesen más földrészekkel, jó
val a gazdasági egység vagy egy
séges pénznem előtt — a sport lesz. 
Az őszi európai válogatott, mely 
ugyan nem idegen kontinenssel, 
hanem csak az Európához való 
tartozásába belenyugodni nem tu
dó angol szigettel mérte össze ere
jét, erre mutat. Nem mintha Ame
rikának például nem lennének fot-
balistái, akik nyugodtan felvehet
nék a versenyt európai társaikkal, 
hiszen Délamerika csapatai világhi
rűek, hanem mert Anglia, a fotbal 
hazája, ugy véli, hogy összemérheti 
erejét egy európai válogatottal. 

Az első tizenegy között, amit 
Európa kiállitott, öt olaszt, két né
metet, egy franciát, egy belgát, egy 
magyart és egy norvéget találunk. 

Az olaszok e tultengése azzal ma
gyarázható, hogy a kiküldött együt
tes egységét valamennyire meg 
akarták őrizni s erre legalkalma
sabbnak a világbajnok olasz csapat 
látszott. A válogatás tehát nem 
jelenti azt, hogy más játékosok 
nem jöhetnének számitásba egy 
ilyen válogatásnál (Planicka, a 
cseh kapus, Minelli, a svájci hát
véd stb.), viszont a tekintetbe jö
hető játékosok egyrésze játékkép
telen volt, más részük, mint a cse
hek és spanyolok, országaik külön
leges helyzete miatt nem kerülhet
tek bele. 

Egy ilyen európai válogatott fot-
balcsapat összeállitása természete
sen az időknek megfelelően válto
zik s egy pár évivel későbbi váloga
tás már bizonyára kevés hasonló
ságot mutat a maival. Azonkivül 
tekintetbe jöhetnek az oroszok is, 
akiknek bár kétségbevonhatatlan 
értékeik vannak, európai csapatok
kal való mérkőzések hiányában 
nincs módjukban nyilvánitani ezt. 
Végül bizonyos, hogy a sport sem 
vonhatja ki magát azok alól a tár
sadalmi és szellemi áramlatok alól, 
melyek Európában uralkodnak, bár 
legfőbb követendő szempontja még
is a sportszerűség marad. (Márk 
Viktor) 

KOSZTOLÁNYI, FÖLDESSY 
GYULA ÉS AZ ADY-REVI

ZIÓ. Kosztolányi Dezsőmé megirta 
részletes beszámolóját Kosztolányi 
Dezsőről (Révai 1938). Szeretettel
jes, alázatos könyvében sorra veszi 
az iró gyermekkorát, diák és egye
temi éveit, majd rátér férfikorára, 
végül a halállal való vivódását adja 
visszafojtott könnyes emlékezéssel. 
A könyv természetesen részrehajló, 
rokoni és bánkodó. De tartalmaz 
néhány olyan adatot, amely eddig 
Kosztolányi életéből ismeretlen volt. 
Már a fiatalkorú Kosztolányi, — 
mint felesége a férj naplójegyzetei
nek közreadásával bizonyitja, — 
erősen és tudatosan készült az iróí 
pályára. És pedig ugy készült, hogy 
kétséget nem tűrő módon a legel-


