
igazságos, de lágy és homályos demokráciában találja meg, ahelyett, 
hogy tanulna a megrajzolt képb�l: itt osztályok állanak szemben, ame-
lyeknek küzdelme keménynek igérkezik. Ha a baloldaliakat moszkvocen�
trikusoknak látja, épitsen negativ utópiájában olyan mozgalmat, amely 
Amerikából n� ki, de felhasználja a külföldi tanulságokat is. Ha az 
egyik oldalon el tud képzelni hihetetlen keménységet, ne feledje el, hogy 
ez ellen csak keménységgel lehet szembeszállni. A különbség részben az 
oktalan tervtelenséggel szembeáll�tott jöv�tervben, részben a mód-
szerekben, részben a mozgalmakban álló emberek min�ségében rejlik. 
N e m ez a lényeges mondanivalója Sinclair Lewisnek s nem is szállunk 
véle vitába; de úgy tűnik, �t is utólérte a nemezis: az „ez nálunk le-
hetetlen�komplexum" s ugyanúgy él benne, ha nem is a fasizmust, de 
egy eljövend� kollektivizmust illet�en. 

Mert ez a jelszó: ez nálunk lehetetlen, egész komplexummá kereke-
dett. Az európai államok emberei ugyanúgy behunyják szemüket s nem 
látják a gubókat, melyekb�l majd a halálfejes lepkéi kelhet-
nek ki, ha agyon nem tapossák �ket. Ürügyeket találnak, érveket, 
hogy nálunk ugyan miért lehetetlen? A szekér roppant meredek lejt�n 
csúszik lefelé és minden izmukat megfeszitve igyekeznek a társadalmi 
rend mai �rei visszatartani azt; és különösen most, hogy pillanatnyi-
lag, talán állandóbbnak látszó depresszió váltotta fel a folytonos zu-
hanást, még jobban remélik, hogy a nehéz meredeken tuljutottak s 
most már azután nálunk igazán lehetetlen. Amerikában is igy hitték 
és Sinclair Lewis odavetitette eléjük, hogy mennyire nem az. Minden 
lehetséges: ha nem nézünk keményen szembe vele és nem 
akadályozzuk meg gy�zelmét. (Munkács) Szabó Imre 

A T R E N C S É N T E P L I C I S Z L O V Á K I R Ó K O N G R E S S Z U S . A szlovák irók 
országos kongresszusa, melyet a Szlovák �róegyesület hivott egybe 

pünkösd napjaira Trencsénteplic�Fürd�be, igazi eseménye volt a szlovák 
irodalomnak. N e m csoda, hiszen a szlovák szellemi élet élcsapata: az 
irók, költ�k, publicisták és kritikusok ezuttal gyűltek össze els�izben, 
hogy az irodalom dolgait megbeszéljék. És a kongresszuson nemcsak egy 
irodalmi klikk vagy kiadói érdekcsoport tagjai adtak egymásnak talál-
kozót, hanem — és ez az egyik igen sokat jelent� és nem eléggé értékel-
het� mozzanata az összejövetelnek, — meghivót kapott rá valamennyi 
szlovák iró, tekintet nélkül arra, hogy milyen irodalmi irányzatnak a hi-
ve és milyen politikai vagy világnézeti beállitottságú... De meghivót kap-
tak a csehországi és külföldi irók és nem utolsó sorban a Csehszlovákiá-
ban él� kisebbségi irók is. 

A kongresszust a kezdeményez�k — amint látjuk — az európai 
szellemi szolidaritás jegyében kivánták megrendezni, ami a mai szellem�
ellenes, zilált és ideges napokban már magában véve is bátor cselekedet-
nek számit. Mily ' kár, hogy a külföldi kulturmesterek közül oly' kevesen 
vettek részt az összejövetelen. Ámde nem ezek és még kevésbé a rende-
z�k hibájából róható fel, hogy a francia, jugoszláv, román és lengyel 
�rástudók nem jelentek meg a szlovák irók e fontos találkozóján. Emiatt 
legfeljebb a körülményeket lehet okolni. Ezzel szemben viszont örömmel 
kell feljegyezni, hogy a szovjetorosz irodalom képviseletében Ilja Ehren�
burg jelent meg, mig a kisebbségi magyar irókat Gy�ry Dezs� és Vozári 
Dezs� képviselte az összejövetelen. 

Mi volt a kongresszus tulajdonképpeni célja? Tul az európai szelle�
mi szolidaritás és demokratikus elvek mellett való hitvallástételen els� 
sorban a szlovák irodalom nyelvi, eszmei, kari és propagációs kérdéseit 



kivánta a kongresszus felvetni, tisztázni és megoldani. Sulyos problémák 
ezek, melyeknek felvetéséhez is nagy és mély kulturára van szükség, a 
megoldásuk pedig még kedvez�bb viszonyok között is vajmi nehéz, kü-
lönösen akkor, amikor tulajdonképpen mindössze két�három nap áll ren-
delkezésre. Helyesen jegyezte meg erre vonatkozóan a haladó szlovák 
irók folyóirata, a Dav: „ N e m lehet azt várni, hogy minden bajt és be-
tegséget, melyek a szlovák irodaimat kinozzák, egyszerre kigyógyitsák, 
még akkor sem, ha a szlovák irók els� kongresszusa olyan kitün� gyógy-
helyen zajlik le, mint Trencsénteplic... Arról van szó, hogy irótársadal�
munk mily mértékben fogja fel komolyan — és merészen — azokat a 
problémákat, melyek el�tte nemcsak irodalmi ténykedésük alkalmával je-
lentkeznek, hanem életük minden pillanatában és az �ket körülvev� tár-
sadalom köznapjaiban. N e m kis program és nem is rövid id� áll ennek 
megtárgyalására az els� irodalmi kongresszus rendelkezésére. De ki fog 
derülni, hogy az id� rendkivül rövid és a programpontok korántsem me-
ritik ki az összes kérdéseket, melyeket a szlovák irodalomnak meg kell 
majd oldani... De végül is nem arról van szó, hogy az irókongresszus ha-
tározzon és véglegesen döntsön a szlovák irodalom megvitatott és más, 
eddig meg nem oldott kérdéstömege fölött. Ez elképzelhetetlen, ha meg-
fontoljuk, hogy hány különböz� és ellentétes nézetet képvisel az az egész, 
amit szlovák irodalomnak nevezünk. Inkább arról van szó, hogy a teplici 
kongresszus lökés legyen... H o g y felvesse a kérdéseket... H o g y feladato�
kat adjon irodalmi és végül egész kulturális közéletünknek." ( D a v , 

VIII., 9.). 
E sorokból is kiviláglik, hogy a szlovák irodalomnak sok megoldat-

lan problémája van és fájó sebei gyógyulásra várnak. Ezt igazolja az a 
heves sajtótámadás is, amely a kongresszust megel�zte. A klerikális, auto�
nómista sajtó vette ugyanis éles perg�tűz alá a kongresszust, az a sajtó 
mely Duvivier: „Golem" c�mű filmje ellen lázitotta a fiatal nacionalista 
szlovák ifjuságot, mely oly' könnyen behódol a barna �rületnek. És na-
gyon valószinű, hogy ennek a hatása alatt maradt el Milo Urban, a hires. 
Zivy bic ( É l� ostor) szerz�je is a kongresszusról, ahol A szlovák iro-
dalom viszonya a cseh irodalomhoz cimmel kellett volna el�adást tar-
tania. 

A kongresszuson egyébként a következ� el�adások hangzottak el: 
Dr. Milán Pisut: A szlovák nyelv, mint a művészi kifejezés eszköze, Laco 
Novomesky: A szlovák kultura mai állapota és fejl�dése, Dr. Stanislav 
Meciar: A szlovák irodaiam és hagyomány, Dr. Ján Ponican: Az irodalom 
és társadalom, Dr. Anton Stefánek: Erkölcsiség és irodalom, Dr. Andre j 
Kostolny: A szlovák kritika állapota és feladata, Dr. (Rudo Brtán: Az 
irodalom és az iskola, Hana Gregorova: A gyermekirodalomról, Dr. J. 
Zatloukal: A szlovák irodalom viszonya a cseh irodalomhoz, Janko B o �
rodác: A szlovák professzionális szinház problémája, Dr. Andrej Mráz : 
Szlovák irodalmi kapcsolatok a külfölddel, Dr. Gejza Vámos: A szlovák 
iró kari problémái, Ing. Dobroslav Chrobák: A szlovák irodalmi termé-
kek propagálása és támogatása, Elo Sándor: Ház — mint iróközpont, 
Dr. E. B. Lukác: Alkotásunk problémái. 

Gazdag programm, melyet valóban nehéz volt két nap alatt feldol-
gozni. Az irókongresszus tényleg komoly munkát végzett. E komoly 
munka a kongresszus egyhangúlag elfogadott határozatából tűnik ki leg-
inkább. A kisebbségi magyar irók kiküldöttei igy nyilatkoznak err�l: A 
Trencsénteplicen egybesereglett szlovák intellektuálisak hitet tettek az 
ember, a gondolat, a vélemény szabadsága mellett. Az irók, akiket világ-
nézeti, politikai, művészi irányzatok választottak el egymástól, egyek, 



megbonthatatlanul egyek a kulturemberiség legszebb � ideáljainak, a 
szabadságnak védelmében. A kongresszus határozata szószerint kimond-
ja: „ A z t kivánjuk, hogy irodalmi munkásságunk összhangba kerüljön a 
nép szociális szabadság és igazságosság utáni vágyával, mert e vá-
gyak teljesülésében látjuk legjobb biztositékát a szerzett értékek megtar-
tásának, valamint az alapot a további alkotás felételeinek megteremté-
séhez... Meg fogjuk védelmezni a szellem szabadságát, ha az ellenfél ke�
zet emelne rá." (Magyar Ujság, Pozsony, 1936 junius 5.) A baloldali cseh 
irók lapja, a Tvorba szintén elismer�leg nyilatkozik az irókongresszusról 
és végül leszögezi, hogy „ ( a kongresszus) elutasitotta nemcsak az ol�
csó progresszióskodást, hanem a fasizmust is." (Tvorba, Praha, X I . évf. 
24. zám). 

N a g y és komoly cselekedetnek tekinthetjük tehát a teplici kongresz�
szust, amelyen a szlovák irók valóban megteremtették az egységet és 
közös frontba tömörültek a teuton�téboly fenyeget� veszedelmével szem-
ben. És meg tudjuk érteni a magyar meghivottak nemes irigységét, akik 
a szlovenszkói magyar irótábor felett tartva seregszemlét, szomorúan ál�
lapitják meg, hogy iróink zöme olyan eszmék szolgálatában áll, melyek 
minden szabad életmegnyilvánulást csirájában igyekeznek elfojtani. Mél-
tán tör fel bennünk a kérdés: Vajjon mikor fogunk ott tartani, kisebbségi 
magyarok, hogy a szlovák irókongresszushoz hasonló összejövetelen 
megtárgyaljuk éget� problémáinkat és közös alapot találjunk a fasizmus 
nemzetközi veszélye ellen? Sándor László 

A B A I A � M A R E I F E S T � K O N G R E S S Z U S . Negyven évvel ezel�tt a ma-
gyar képz�művészet nagy mesterei: Hollósi Simon, Ferenczy Ká-

roly, Thorma János, Réthy István „Barbizonná" avatták Baia�Maret, 
megalapitva az ottani Fest�k Társaságát és a fest�iskolát, amely azután 
világviszonylatban is jelent�s helyet töltött be a magyar képz�művészet 
történetében. A naturalista művészeti irány iskolája volt Baia�Mare. A 
Kereszthegy és Virághegy és a Nápolyéhoz hasonló kék ég legjellegzete-
sebb témái voltak nemcsak az ittenieknek, de a mindennünen idezarán�
dokló tanitványoknak is. 

Baia�Mare fest�művészete és a negyven év el�tt alapitott iskola azóta 
a mult tradicióiból él. A nagy mestereknek témában, szinben, művészi 
felfogásban és irányban hűséges követ�i a mai utódok, de maga az is-
kola sokat veszitett iránytadó jelent�ségéb�l. Az iskola tradicionális irá-
nyától eltávolodott és a képz�művészetben megindult irányharcokban a 
fejl�dést jelent� forma és kifejezéskeresés fest�i: Ziffer, Boromissza, 
Pap Aurél a Baia�Maret reprezentáló természetim irányzattól különvál�
tan haladtak tovább a maguk művészi utján. 

A hires fest�iskola vezetésében helyet foglaló művészek tekintély-
szerepe is mind szűkebbre szorult, a régi mesterek reprezentáns alakja: 
Thorma János maga is visszavonult pár évvel ezel�tt az iskola vezetésé-
t�l. 

A fest�iskola kulturszerepének megcsappanása nem éppen helyi, ha-
nem sokkal inkább általános kisér� jelensége a romániai, de kiváltképp 
az ardeali és banati képz�művészet válságos helyzetének. 

Az utóbbi évek mindjobban elmélyült gazdasági válsága egészen el-
viselhetetlenné és kilátástalanná tette a fest�művészek helyzetét. Ardeal 
és Banat fest�művészei majdnem kivétel nélkül a legszomorúbb anyagi 
helyzetbe jutottak, legtöbbjének a napi kenyere sincs biztositva. A fest�-
művészet valósággal munkanélküli foglalkozássá süllyedt, mert nagyon 
sokszor még a legszükségesebb munkaeszközök (vászon, festék, pasztell, 


