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TIS ZATAJ

ANNA SEGHERS: A HETEDIK KECONSTANCÍA DE LA MORA: VÉRZŐ
RESZT. (Szikra.).
SPANYOLORSZÁG. (Szikra.) , ^
A regény Georg Heisler, a bátor né. E könyv nyomán lépésről-lépésre., kömet kommunista életének egyik . hősi vethetjük a spanyol
nép hősi harcát,,
pillana ával kezdődik: amikor megszö- amellyel véget vet demokratikus köztárkik Hitler koncentrációs táborából, ahova saságának kikiál.ásával a burzsoá u r a a fasiszta pribékek mint a munkásmoz- lom szöryű elnyomásának. De e hősies
galom rneg nem alkuvó, az új, valóban harc megjelenítése közben, nem t a k a r ,
demokratikus
Németországért
küzdő hatjuk él szemünket az áruló szociálharcos kerül. A menekülés .ényének po- demokrácia diverzáns, romboló tevékeny],
litikai tartalmát úgy domborítja ki az sége elől sem, mely a reakció.biztos t á író, hogy a véletlennek a legkisebb á r - maszaként végül is kezébe kaparintja' a
nyalatát . sem engedi közel a hős Heisler hatalmat és ezzel megkezdődik á spanvoí
izgalmas kiszabadulásának történetéhez. r.én kálváriája, mely végzetes .eseményeiHeisler
hal
társa
akikkel
ket hoz magával. - Az 1936_os spanvol
együtt szökik meg, — egyenként áldo- háború kitörése . szemünk előtt játszódik
zatul esik. Négyet szinte a szökés pil- le. Látjuk Franco kézfogását a. nernze _
latában ragadnak el ím.eillőil'e az őrök, közi fasizmussal, és túl a hitleri.musso
az ötödik bátortalanul' megadja magát, lini támogatáson; jól' tudjuk: m ü ' e n
míg a hatodik az izgalmakba hal bele. nagy része volt az ellenforradalmi fegyA h a t á r o n ' túljutva, Heisler Hollandiába veres felkelésében á nyugati, hatalmak
.szökik, ahol végül is egy hajó fedélze- magatar !ásának, a beleegyező hai'"a_
tén bújik meg. A regény izgalmas cse„ fásnak is í .Ám mindezen közben cs 'á_
lekménysorozata felöleli egyrészt a hit- latos erővel' elevenedik m e g . előttünk a
leri Németország fojtó, nyomasztó tár- szabadságáért-harcoló nép egysége •••••_
sadalmi és politikai légkörét, amely még állása, hősies küzdelme és. meg nem
az egyébként antifasiszta érzelmű em- "kuvó harca- az áruló szociáldemokraták,
u_
bereiket is gyávává,, -megalkuvóvá, sőt kémek és íelforgátók ellen. Hiáöa
besúgóvá változtatja, másrészt rámutat zött Franco fegyvere: a nép nem 1 ° a
— éles, biz'.os írói kézzé]
arra is, fel harcát, mert tudja, hogy a örféne m
hogy a mo~zgalommal szorosán együtt", kerekét nem lehet visszafordítani: áz eli
haladó embereken nem tud erőt venni'a veszet h szabadság olyan kincs
legvadabb terror és elnyomás sem. Jó ér ék, amiért szünet nélkül harcol m á r
15 éve i s harcolni fog a végső e n
.
példa erre a höchsti üzem, amelynek
munkásai nagvrész-t szervezett • öntuda- ím-iig! De la Móra ..Vérző Spanyolortos dolgozók, — ínég életük és család- s z á g j á t olvasva, azzal' a szilárd hittel
juk kockáztatásával is elrejtik és meg- gondolunk a hős spanyol nép harcának
mélyre
Sztálin
taníí
védik a rendszerrel szembenálló szöke- 'diadalára,
spanyol,
vény Heislert. -Ezen kérészül válik tott bennünket:. ..Nemcsak a
Segners könvve a haladó irodalom ie_ iiép ügve ez már. hanem a béke táborának. a nemzetközi proletariátus szolitent.ős alkotásává. Thury Zsuzsa jól oldotta meg a fordítás feladatát.
j-. daritásának is ügve! -HALÁSZ TI'BOR

KURTA
VÁLASZ
KUCZKA
PÉTERNEK
<..-••
Kuczka Péter kifogásolta,
hogy a Tiszatáj sok apró
könyvismertetést- közöl. Szerinte a bírálat rövidségé is állásfoglalás.
.
Válaszul közlom: nem röffél. .mérik a tudományt.
Nem
biztos,
hogy a hosszabb jobb is. Hiszen ezt maga Kuczka is
bebizonyította:
megírta Testamentumát
és nem lett jobb lírai verseinél.
Hosszú
bírálatokat
kapott a Testamentum,'
hosszabbakat,
mint más
jó
művek, de csak azért, mert keresték a bírálók az okát/miért
kellett
ezt a rossz művet
kiadni.
Kuczka Péter! Nem kell megsértődni azért, ha valamilyen
műről röviden fejtik ki értékes
voltát.
Kuczka forrófejűen, ' fiatalos hévvel írta meg a Tiszatáj.
ellen
parlagi és goromba nyelven mondott támadását. Ezt nem
csodálom.
Csak kérdem: a Csillag szerkesztősége
miért tartotta
szükségesnek,
hogy a hitviták durva hangját idéző támadás ebben a szövegezésben

jelenjék

meg.
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