
ha Itáliában végezték tanulmányaikat. Érthető viszont, hogy idővel a 
Magyarországból , Romániából, Lettországból, Litvániából és újabban 
Németországból beözönlő orvostanhallgatók és orvosok, akiknek nagy-
része Itáliában telepedett le, végül is az olasz orvosok tiltakozását vál
tották ki. Ma már Itáliában igyekeznek mindenképpen megneheziteni 
az idegen származású orvosok elhelyezkedését részben úgy, hogy me
reven elzárkóznak az olasz állampolgárság megadása elől, mely nél
kül pedig senkisem pályázhatik kórházi, szanatóriumi stb. állásra; 
részben pedig az orvosi kamarákba és szindikátusokba való beiratko
zás megnehezítésével, mely nélkül viszont a szabad orvosi gyakorlat 
sem lehetséges. Legujabban már egy visszaható erejű törvényjavaslat
ról beszélnek, amely a már Itáliában gyakorló és a kamarákba felvett 
idegen származású orvosoktól is megvonná a szabad orvosi gyakorlat 
jogát. Itt is nyilvánvaló a hitlerizmus kölcsönhatása. Egy orvosi lap 
már odáig megy, hogy követeli nemcsak az olasz egyetemekre jelent
kező külföldi diákok állandó politikai ellenőrzését, de tekintettél arra, 
hogy (az i l l e tő orvosi lap szerint), Németországból bizonyosan sok or
vos és orvostanhallgató fog a sterilizáció elől (!) Itáliába menekülni, 
követeli, hogy ezek kötelező orvosi vizsgálat alá vétessenek, nem lévén 
Itáliának érdeke „más országok hulladékait befogadni." 

Ez a durva hang egy orvosi lap részéről már csak azért is fel
tünő, mert a hivatalos olasz orvosi felfogás mindezideig élesen szem
behelyezkedett la németországi sterilizáció törekvésekkel és azokat 
szigoruan elitélte. A mult év őszén a „Mentális Hygiene" Rómában 
megtartott európai kongresszusán az olasz delegátusok, élükön a vi
lághírü pszihopatológussal, Prof. S. De S a n c t i s s a l élesen kikeltek 
a sterillizációt hirdető német kiküldöttek ellen. A sterilizáció ellen fel
hozott érvek kizárólag tudományos vonatkozásuak voltak, kétségtelen 
azonban, hogy az olasz tudósokat az egyház ellenzése és Mussolininak 
inkább a mennyiségre, mint a minőségre törekvő népesedési politiká
jának szemelőtt tartása is befolyásolta. Az olaszok annak — a külön¬ 
ben tudományos szempontból helyes — véleményüknek adtak kifeje
zést, hogy a sterilizáció a tudomány mai állása mellett már csak azért 
is teljesen elhibázott, sőt emberi szempontból kegyetlen, intézkedés, 
mert a betegségek: örökölhetősége még egyáltalában nem megoldott 
problémája a mai tudománynak. Áll ez különösképpen: éppen azokra 
a betegségekre, melyeknél a német törvény indikáltnak tartja a steri
lizálást, így egyes elmebetegeknél, mint pld. az epilepsziánál, a koreá¬ 
nál, de főleg a schizofréniánál, mely utóbbival kapcsolatban éppen a 
modern német psichiátria mutatta ki nemcsak azt, hogy nem öröklött 
betegség, de magának a diagnózisnak sokszor jelentékeny nehézségeit 
is. A római elmekongresszus óta álig mult el pár hónap és ime már 
Itáliában is lábrakaptak a hitleri fajelmélet divatos szólamai. Ma még 
csak elszórt jelenségekkel állunk szemben, de sohasem lehet tudni 
hová érkezhetünk el. A fasizmus „állandó fejlődésben és forradalomban 
él" és mint látjuk, szívesen tanul a külföldi „testvérpártoktól" i s . . . 

(Róma) (—a. —a.) 

AZ ELÉGETETT NÉMET KÖNYVEK KÖNYVTÁRA. Több mint egy 
éve, hogy Németországban fellobogtak a könyvmáglyák, melyeken 

a felvilágosodás kora óta megjelent vezető irodalmi termékek jórészét 
elégették. Az egyik máglya előtt Göbbels miniszter tartotta az „ünnepi" 
beszédet, amikor a könyvégetést „szimbolikus" aktusnak nevezte. E 
„szimbolikus" aktus óta Németországban több mint 3 ezer könyv for
galomba hozatalát tiltották meg, pár milliót pedig részben elégettek, 
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részben pedig papíranyagát újból feldolgozták. 1993-ban a. berlini 
könyvtárakból és népkönyvtárakból egyedül május folyamán (ahogy 
a berlini lapok diadalmasan jelentették) 10 ezer mázsa könyvet távolí
tottak el és semmisítettek meg. A nemzeti-szocializmusnak ez az iro
dalom- és tudomány-elleni harca, nemcsak a mozgalom vezetőinek kis
polgári félművéltségéből következett. Erre a vandalizmusra „reálpoli
tikai" meggondolásból is kényszerültek. Nagyon jól tudják, hogy moz
galmuk csak úgy állhat fönn, ha a felvilágosítás helyett leplez, ha 
sikerül a valóság helyes ismeretét megakadályozni. Természetesen ez 
a „védekezés" nem ér semmit, mert hiszen Lessing történeti jelentő
sége nem szüntethető meg, Heine versei nem törölhetők ki azoknak az 
emlékezetéből, akik szeretik s a Hegel tanítvány Feuerbach nem sülyed 
a feledésbe azért, mert a könyveit elégetik. Marx elégetésével sem tör
lik ki tanait a világból, s hiába üldözik Einsteint és a német profesz¬ 
szorok százait, ezeknek a tudásoknak a munkaeredménye nem semmi
síthető meg. Freudot sem intézik el azzal, hogy tűzbe vetik, s mind 
az élő és meghalt irók és tudósok, akiket a gyűlölet és a tűz lángjaival 
árasztanak el nem szűnnek meg lenni. Viszont téves volna azt hinni, 
hogy ezek a könyvégetések nem okoztak bizonyos, alig pótolható hiá
nyokat. Tényleg a könyvek milliói égtek el s akadtak olyan irók és 
tudósok, akiknek a műve egyetlen-egy példányban sem található meg 
a mai Németországban. Érthető tehát ha a német emigrációnak egyik 
csoportja francia, angol és amerikai támogatással újabban egy olyan 
könyvtárat állított fel Párizsban, ahol azoknak a könyveknek egy 
eredeti példánya kerüli megőrzésre, amelyeket Németországban eléget
itek. A könyvtár megnyitása 13 ezer „incunnábulummal" alig pár hete 
történt. A könyvtár megszervezésének és felállításának munkájában 
a világ legjelentősebb irói és tudósai vették részt, azzal a célkitüzéssel, 
hogy az utolsó 200 év intellektuális fejlődésének a Hitler-rendszer által 
üldözött eredményeit a fasizmus elleni harc szellemű fellegváraként 
egy helyre összegyüjtsék. 

(Párizs) Márk Viktor 

A GYERMEKSZINHÁZ OROSZORSZÁGBAN. A színház az ifjú
ság nevelésében fontos szerepet játszik a mai Oroszországban. 

Nagy különbség ez a földkerekség egyéb országaival szemben, ahol az 
erkölcs és nevelés már nem hajtóereje és kizárólagos célja a szín
háznak. Schiller ama követelése, hogy a színház „erkölcsi nevelőinté
zet" legyen, Schiller korában talán még realizálható volt, valami nagy
lelkű herceg akadhatott, aki a színházból azt csinálhatott, amit akart, 
még „erkölcsi nevelőintézetet" is, polgári értelemben. Ez a polgári er
kölcs azonban azóta minden színházba „vonó" erejét elvesztette. Maga 
a közönség is érzi ennek a morálnak a hamisságát és ürességét. Viszont 
ahol a színház tőkés vállalkozás s a publikum tetszését szolgálja, ott 
nem lehet szó semmiféle „magasabb" célokról. S ha. itt-ott egy-egy 
színész nagy tehetsége egyik vagy másik szerepben nagy lelki hatással 
van a közönségre, mégsem képes már a polgári színház s az életvaló
ság közt hidat verni. Az élet kivül reked s a mindennapokba a színpa
don keresztül nem vezet egyetlen út sem. A színház szórakozást áruló 
hellyé változott, legfeljebb néha valami nem kötelező komolysággal 
és fájdalmas iróniával váltva föl a mulatságot, hagy a finomabb 
izlésűek tetszését is megnyerje. Hogy ilyen feltételek közt lehetetlen 
egy komolyan értékelhető gyermekszínháztipus kialakulása, az minden 
további nélkül világos. Elsősorban is — nem fizetődik ki; mert ami 
kifizetődik az legfeljebb pár vasárnap délelőtti vagy délutáni ,,gyer¬ 


