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(Editions de Carreffour, Paris 1936) 

A könyv az utolsó huszonöt német év legjobb riportázsai�
nak a gyüjteménye, feltételezve, hogy „riportázs" alatt azt értjük, amit 
Kisch csinált bel�le. A könyv el�szavában Theodor Balk nagyon szépen 
mondja: „A műfajok táblázatán van egy kitöltetlen fehér mez�, — 
hiányzik a riport művészi megfelel�je: a riportázs." Ezt a fehér mez�t 
Kisch alaposan kitöltötte. A z t a hosszantartó vitát, hogy a riportázs mű�
forma�e vagy sem, Kisch ragyogó módon ad absurdum vitte. A riportázs 
abban a formában, ahogy ma kezelik természetesen nem művészet, még 
ott sem, ahol törekedik „az igazságot megmondani". Művészetté csak ak-
kor lesz, ha az igazságot nemcsak megmondja, hanem alakitja is; vagyis 
más szavakkal: ha megszűnik csak�riportázs, csak�tudósitás lenni. Már-
pedig ez Egon Erwin Kisch esete. Egon Erwin Kisch hozzájárulása az 
igazság megállapitásához és terjesztéséhez oly' gazdag művészi mozzana-
tokban, nyelve oly' átható a tények és történések megfogalmazásában, 
hogy Egon Erwin Kischt saját maga ellenében meg kell védenünk. F e -
lejtsük el, hogy � maga nevezte magát a „száguldó riporternek"; ne ve-
gyük tudomásul, ha Kisch az id�, vagyis az ujság embere sajtóigazolvá�

borotvapenge korszakalkotó ötlete kipattant.) A fent ismertetett novellá-
kat nem közölné sem az Uj Id�k, sem a Tolnai Világlapja, annyira egy-
ügyűek, unalmasak, pszihológiátlanok. Ezeket a novellákat futószalagon 
gyártják, amint a folyóiratokból is egy�egy nagy kiadóvállalat harmincat 
bocsát ki a különböz� igények kielégitésére: van el�kel�, népszerű, hapy 
end�es, izgató. És igy alakul ki el�ttünk annak a kispolgárnak képe, aki 
békés emésztésű nyárspolgári életre vágyik, aki nem tudja, mi a lélek, 
akinek sejtelme sincs a társadalmi összefüggésekr�l. Mert láttuk: ami 
társadalmi vonatkozás el�fordul ezekben a szépirodalmi termékekben, azt 
mind megoldja kedvez�en a jóságos véletlen. A hirdetések is ennek a fel-
fogásnak elterjedtségét bizonyitják: emelkedj ki az átlagból, oldd meg a 
társadalmi kérdést egyénileg, karriér utján. „Old merry England", — a 
régi boldog Anglia lebeg minden kispolgár szeme el�tt. Az a régi boldog 
Anglia, amelynek tömegnyomoráról Dickenst�l kezdve annyian irtak s 
amely az uralkodóosztályok haladásellenes ideálja. 

Igaz: van egy más angol irodalom is, amely ha polgári is, de mű-
vészileg magas nivón áll. Igaz : számos angol polgári iró foglalt állást az 
uralkodó osztályok önzése és rövidlátása ellen. De többségben a selejtes 
irodalom van, nem pedig a Forsyte Saga olvasótábora. És ne felejtsük el: 
amint Németországban sem a Buddenbrooks olvasói álltak Hitler mögé, 
ugy Angliában sem állna soha a Forsyte Saga polgári tábora hasonló 
mozgalomba. Ez a tábor azonban aránylag kicsi. Az angol kispolgár és 
munkás, aki ezt az irodalmat „beveszi", elhisz kritika nélkül minden frá-
zist, nincs itél�képessége, nincs tudása és osztályöntudata. Szükséges�e 
példákat hozni az angol közönség jóhiszeműségér�l? Nem emlékszünk�e 
még rá, hogy az angol konzervativok jelszavainak hogy' bedült 31�ben 
és 35�ben az angol választók többsége? Milyen nagy szerepet is játszott a 
tavalyi választások alkalmával a legenda, hogy Stanley Baldwin „the 
honest Stanley", a becsületes Stanley. Amit pedig � javasol, az — ha nem 
is értjük — csak jó lehet. — Mikor tavaly, a közben elhunyt György ki-
rály ezüstjubileumát tartotta, az egyik londoni külváros szocialista városi 
tanácsa elállott a városrész feldiszitését�l, mert a pénzt munkanélküli 
segélyre forditotta. Erre a munkanélküliek maguk adták össze a pénzt — 
a városrész feldiszitésére. Ádám Elek. 



nyával az örökkévalóságra hivatkozik s nevezzük költ�nek, a szociális ri�
portázs, a szocialista realizmus költ�jének. Mert ugyan miben különbö-
zik a regény és a novella, mint epikus műfaj Kisch kalandos, regénysze-
rű erkölcsrajzaitól? Talán a mesében? De hiszen vannak regények, ame-
lyeknek technikai értelemben semmiféle „meséjük" nincs s ennek ellené-
re mégis regények. Gondoljunk pl. Grimmelshausenra vagy Swiftre. Ezzel 
szemben Kisch napjaifik állapotáról szóló igen fontos tudósitásaiban na-
gyon sok a kimondottan novellisztikus, történésbeli vonás. A gyilkos 
anyja cimű vázlata, amit 1913�ban irt, olyan drámai lezárású, mint Mau�
pasant valamelyik mesternovellája. Bizony, e kötet olvasásakor szaka-
datlanul érezzük, hogy a nagy realisztikus művészet mindig tartalmaz 
egy rész riportázst — és forditva. Ha Kisch leirja Nanking valamelyik 
uccáját, úgy nemcsak azt mutatja be, ami az uccán történik, hanem azt 
is, ami az uccák mögött, az elbeszél� igy lesz a polgárháború krónikása. 
Avagy vegyük a Liebknecht Károly és Luxemburg Róza meggyilkolásáról 
szóló vázlatot: ahogy itt egy mellékes közleményb�l a Landwehrkanal�i 
éjszaka emléke felimbolyog, ez, Zolával szólva „egy darab valóság e g y 
temperamentumon keresztül." 

A kötetben nagyon sok a rég óta ismer�s darab, mint pl. a Borina�
ge, vagy Redl vezérkari f�nök esete. Ezek a darabok egyszer a Negye-
dik Birodalom iskolakönyveiben egy kés�bbi nemzedéket majd e művész 
alaposságáról és exaktságáról világositják fel. (L. S.) 

J. G. C R O W T H E R . S O V I E T S C I E N C E 
(London 1936. Trubner and Co. Broadway House.) 

A nagy orosz átalakulásból a természettudományok uj, ösztönz� er�i 
keltek életre. Az uj orosz rendszer nemcsak a meglév� természettudomá-
nyi kutató intézeteket alakitotta át lényegesen, hanem az uj kutató intéz-
mények egész nagy számát létesitette. Különösen az els� ötéves terv be-
vezetésével szaporodtak el azok a részint elméleti, részint gyakorlati cél-
zatu intézmények, amelyek az ujonnan teremtett iparágak szükségleteit 
hivatottak kielégiteni. Ezeknek a természettudományi és technológiai 
kutató intézeteknek a szervezetét, munkamódszerét és tudományos ered-
ményeit mutatja be J. G. Crowther pár hónappal ezel�tt megjelent köny-
vében. Érdemes figyelemmel kisérni, hogy a társadalmi feltételek, amelyek 
közt a természettudományok a mai Oroszországban fejl�dnek, mennyire 
befolyásolják a természettudományi kutatás munkamódszerét. 

Az uj orosz természettudományi kutató intézmények meglehet�s 
rövid multra tekinthetnek vissza. A legtöbb közülük alig tiz éves. Az 
intézetekben dolgozó legtöbb kutató még nem érte el a harmincadik élet-
évét. Ezért azután ezekben az orosz intézetekben jórészt hiányzik az a 
rég i munkahagyomány, amely oly általános a nyugati államok hasonló, de 
sokkal id�sebb intézeteiben. Ennek természetesen meg van a maga árny-
oldala. Ezzel kapcsolatban mondja Crowther: „Számosan az igen tehet-
séges fizikusok közül hajlamosak a legutolsó, feltűnést kelt� felfedezések 
köréhez tapadni s azután csakhamar a következ� felfedezés irányába for-
dulni... A kutatás alá vett tárgyak kisebb számára való nagyobb koncen-
tráció valószinüleg mélyebb jelent�ségű felfedezéseket tenne lehet�vé." 
Ez a kritika azonban csak a tiszta, a gyakorlati szükségletek által nem 
meghatározott elméletre áll. S�t, az alkalmazott tudományok területét, a 
kutató munkát a mai Oroszországban a legszigorúbb tervszerűség jellemzi. 

A technológiai kutató intézetek közvetlenül azoknak a népbiztossá-
goknak a hatáskörébe tartoznak, amelyek a szovjetgazdálkodás egyes 
ágait irányitják és fejlesztik, a legtöbb közülük a nehézipari népbiztosság 


