
egybevetések. Taylor az általa pon
tosan átkutatott Kanada és Auszt
rália szembeállitásából mellékel 
ilyen egybevetéseket. Kanada szá
mára a következő megfeleléseket 
találta: Északnorvégia (3 millió la
kos) — dél Brit-Columbia; Német
ország és Lengyelország (92 millió) 
— a Prairi tartományok; dél Finn
ország ( 3 millió) — Clay Bert; 
Csehszlovákia (14 millió) — Dél-
Ontario és Quebec; Svédország déli 
része (6 millió) — Partvidék. En
nek a területnek a legmagasabb 
lakhatósági száma kerek 118 millió. 
A Taylor-féle módszer megengedi 
a gyakorlatilag üres kontinensek 
valószinű betelepülésének kiszámí
tását arra az időpontra, amikor 
ott a mai európai lakhatósági fel
tételek következnek be. Ez a kö
vetkező számokhoz vezetett: Észak
amerika 610, Argentina 115, Délaf-
rika 82, délkelet Ausztrália 62 mil
lió. Igen magasra becsüli Taylor 
Rhodézia lakhatóságát, mely — 
ellenéne a magas hőmérsékletnek és 
erős csapadéknak — a kedvező ma
gaslati fekvés következtében a fe
hér lakosság munkaeréjének a leg
szélesebb kibontakozási lehetőséget 
nyujtja. Rhodézia és Angola lakha
tóságát Taylor 50 millióra becsüli. 
Szerinte a központi Queensland és 
az ausztráliai Darling-medence 
igen nagy területeket nyujt a föld-
mivelés és állattenyésztés számára. 

Mindezekből a becslésekből Tay
lor levonja a gyakorlati következ
tetéseket. Követeli Kanada és Ausz
trália szabaddá tételét a legszéle-
sebb bevándorlás céljaira. (Varga 
Gábor) 

AZ EGYENLITŐ-KÖRNYÉKI 
SPANYOL IRODALOM. Alig 

öt évvel előbb az Egyenlitő-környé-
ki spanyol irodalomnak igen hatá
rozott gyarmati jellege volt. A spa
nyol gazdasági érdekeket fejezte ki 
természetszerűen, mert a spanyol 
iró, aki véletlenül a gyarmaton 
született és nevelkedett, az uralko
dó osztály, a földtulajdonosok osz
tályához tartozott s gondolkodását, 

irói magatartását a gyarmat-gaz
dasági szempontok determinálták. 
Olmedo, Juan Leon Mera, Numa 
Pompilio Llona és társaik a gyar
mati intellektualiamusnak ezt a vo
nalát képviselik s előadásmódjukon 
nemcsak az importált irodalmi is
kola bélyege látszik, de a valóságot 
más, nem gyarmati valóságok sze
rint gyakran meg is hamisitották. 
A politikai vita a spanyol nemzet 
ideológiai megujhodásának sorába 
állitotta ugyan őket, de nem szűn
tek meg a polgári átszövődésü an
gol-francia liberálizmus szóvivői 
lenni és süketek maradtak azokkal 
a társadalmi harcokkal szemben, 
melyek már több mint félszázada 
mozgatják a világ dolgozóit. Ezek
ben az időkben, századunk első ti
zedében alig egy-két könyv jelent 
meg, melyeiket a mai irodalmi reá
lizmus előhirnökeinek lehet tekin
teni. 

A kényeskedő, dekadens, morfi
nista és alacsonyabbrendűségi ér
zéssel teli nemzedék és a mai akti
vista egyenlitői irodalom képvise
lői közötti lassan megjelenik, nem 
minden érték hátrahagyása nélkül, 
egy hid-generáció. Ehhez tartozik 
Fernando Chaves, kinek Ezüst és 
bronz cimű regénye már szakitás 
a gyarmatositó szellem irodalmá
val s művészi eszközökkel nemzeti 
tárgyat dolgoz fel. Ez az irókban, 
kritikusokban, esszéistáikban, tör
ténészekben rendkivül gazdag 
egyenlitői nemzedék azonban nem 
egységes irányzatu, különböző ideo
lógiák egybeolvadásának benyomá
sát kelti. Találunk közöttük liberá
lisokat, ideálistákat sőt realista-
humanistákat is, de kivétel nélkül 
valamennyien uj megfogalmazásban 
adnak képet a dolgokról és jelensé
gekről. Talán intellektuális elfo
gultsággal vádolhatjuk őket mely 
általánositja a társadalmi valóság 
kérdéseit számukra, de mindenkép' 
valami stilust és nagyvonaluságot 
jelentenek az előző nemzedékkel 
szemben. Ez magyarázza nyelvük 
érdésségét is, amely voltaképpen 
reakció a megelőző szónokiasság-



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 


