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EMILJAN SZTANEV: EGYETLEN 
TJT, (Révai.) 

Emiljan Sztanev bolgár író kisregé-
nyében a felszabadulás előtt álló Bu'-
gáriáról, a bolgár partizánok hősies 
életéről fest élénk képet. 1944. augusz-
tusában a Vörös Hadsereg már Bessza-
rábiában harcol, a bolgár fasiszta 
államgépezet már recseg-ropog és 
egyre nagyobb azoknak a száma, akik 
partizánokként, fegyverrel a kezükben 
készítik elő a Vörös Hadsereg győzel-
mét. Szaporodnak a partizántevékeny-
ségek, nő az ellenállás, de egyre sza-
porodnak a fasizmus áldozatai is. akik 
életüket adják a jövő szabad Bulgá-
riájáért. 

E? az a történelmi keret, amely ki-
bontakozik az író könyvének hátteré-
ből. Maga a történet tulajdonképpen 
pillanatkép: elfog a rendőrség egy par-
tizánt, aki ellen azonban nincsen sem-
mi bizonyíték de ő mégis megszökik, 
menekülés közben megsebesül, azonban 
üldözői nem tuldiják elfogni és az er-
dőben félig haldokolva akadnak rá 
partizántársai. A történet, ha az első 
pillanatban túl egyszerűnek látszik is, 
mély problémákat vet fel, érezzük 
mögötte dübörögni a történelmi erő-
ket, amelyek irányítják. Anton cselekvé-
sének rugóit, érezzük az egyén és 
¡közösség harcát, amelyből végül — 
szükségszerűen — az elvtársi együvé-
tártozás, a kollektív osztályöntudat 
szelleme kerül ki győztesen. Szemünk 
előtt gyűri le magában Anton a félel-
met, mely cselekvésének béklyója. A" 
író legnagyobb művészete abban rejlik, 
hogy félig odavetett mondátokká!, 
•meg-megcsiilantott képekkel rengeteget 
meg tud sejtetni és az olvasóban él-
ményszerűsíti és szinte kényszeríti 
tóvábbszőni, befejezni a cselekményt. 
Ilyen jelenet például, amikor Anton 
menekülése közben egy parasztasz-
szonnyaj találkozik. Az egyszerű kép 
keveset mond, de aki tud a sorok kö-
zött olvasni, sok minden kibontakozik 
előtte. 

Sztanev könyve, ha nem is nagy-
igényű, de okvetlenül figyelemre méltó 
mű, a közösségi érzésnek és egy átélt, 
új humanizmusnak, a szocialista huma-
nizmusnak meleg hangja csendül ki 
belőle. 

FARKAS ANDRÁS 

ANDRÉ MARTY: FELKELÉS A 
FEKETE TENGEREN. (Hungária.') 

Az 1918 november 11-iki fegyver-
szünet után a francia kapitalistáké 
egyetértésben angol, amerikai társaik-
kal, újrakezdték a háborút, ezúttal a 
szovjetek országa ellen. Erről az idő-
ről szól André Marty könyve. Leírja, 
hogyan bénult meg a háború öt hónap-
pal később, mikor a francia katonák-
megtagadták a harcot, testvéreik, az 
orosz proletariátus ellen. 

André Marty maga is résztvett a 
francia tengerészek forradalmi m e g -
mozdulásaiban, mint a hajóhaid egyik 
legfiatalabb műszaki tisztje s mikor 
ezért később haditörvényszék elé áhí -
tották büszkén mondta a felette ítél-
kezőknek: „Munkás vagyok és munkás-
nak a fia. Kitartok osztályom mellett.'*' 
20 évi kényszermunkára ítélték, 
egyszóval a biztos és zajtalan 
halálba küldték. De bajtársai nem nyu-
godtak belé ebbe az ítéletbe, megala-
kult a Matrózvédelmi Bizottság, ez; 
indította meg a kampányt. 1921-ben a 
Kommunista Párt kezdeményezte, hogy 
André Martyt és bajtársait minden 
választáson jelöljék. Párís ötször v á -
lasztotta meg képviselőjének. Seine-
rnegye tizenegyszer. Alig két éven: 
belül negyvenkétszer választották meg-
Ezek hatására azután 1923-ban szaba-
donbocsátották. 

— E mű első kiadását 1927-ben írta. 
Elmondja benne, hogyan kezdődött 
meg a francia tengerészek között aa: 
a mozgalom, mely végül a harc befeje-
zéséhez vezetett. Elmondja a megható-
barátkozásokat a tengerészek és szov-
jet katonák között, azt, hogy a Vörös; 
Hadsereg harcosai hogyan cáfolták: 
meg magatartásukkal az imperialisták: 
aljas rágalmait, hogyan világosították: 
fei francia proletártestvéreiket. 

De beszél a könyv azokról a francia, 
tisztekről is, akik százával végeztették: 
ki az orosz munkásokat, asszonyokra, 
és gyerekek százaira rágyújtották a 
raktárépületet, hogy valamennyien ott— 
égtek. Akik kitépték a leölt munkások 
szívét a cherszoni vérengzés után . . -

Ezt látták a francia katonák és ezért 
tagadták meg a harcot. S 1949 április 
17-én, a Fekete-tenger egykori katonái 
és tengerészei kijelentették: „A Szov-
jetunió oldalán álltunk, amilkor az még; 
nem született meg. Még szorosabban. 
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állunk oldalán ma, amikor megmutatta 
•hatalmát azzal, hogy tönkrezúzta a 
fasizmust — és oldalán állunk mind-
örökké. Ma éppúgy, mint 30 esztendő-
ve! ezelőtt: a Szovjetunió a Béke fák-
lyahordozója." 

A kötet elé Marcel Cachin írt elő-
szót, a fordítás Murányi Kovács Endre 
munkája. . PAPP ZOLTÁN 

KOZELSZKIJ: AZ AMERIKAI 
SAJTÓ. (Művelt Nép Könyvkiadó.) 

A magyar olvasó és színházlátogató 
közönség széles rétegei ismerik ma 
már Simonov: „Orosz kérdés" című 
világhírű munkájából az amerikai sajtó-
szabadság, a SEabad vél'eményinyilfvá-

anítás megnyomorításának sötét képét. 
Simonov érdekei történetben mutatta 
be az amerikai laptulajdonos nagytőké-
Jsek aljasságát, Közelszkij pedig köny-
vében pontos adatok alapján leplezi ie. 
és tárja fel a z olvasók előtt' az ameri-
kai sajtóélet egész berendezését, fel-

-építését, gyalázatos hálózatát. Találó-
an jellemzi „hazugsággyántó ipar"-nak 
a mai amerikai sajtót, hiszem minden 
napilapra ,a nagytőke érdekeinek fel-
tétlen kiszolgálása jellemző és a büs-
sines az, üzlet mindenáron való bizto-
sítása az elsőrendű, sőt egyetlen fel-

-ada/t. A harc a lapok hasábjain ma a 
dollárért folyik, nemped'ig az eszmék-
ért és tegkevésbbé sem fontos az ol-
vasók nevelése, vagy akár, még helyes 
tájékoztatása sem. A lapvezérek mér-
hetetlenül le is nézik olvasóikat. Azt 
tartják, hogy az olvasó úgyis ritkán 
emlékszik arra, mit olvasott. Ez teszi 
aztán az amerikai szerkesztőt még 
bátrabbá és szemtelenebbé, amikor a 
sok össze-vissza hazudozás után ki keli 
vágnia magát a saját maga által elő-
idézett kellemetlen helyzetből és ellent 

Ikell mondania önmagának. Nemcsak 
az újságok, de maguk az úgynevezett 
„hírszolgálatok", illetve távirati ügy-
nökségek is már eleve hazugságter-
jesztő szervek, sőt hasonlóan az egész 
amerikai sajtóapparátuahoz: széles ki-
terjedésű hazugsággyárafc. Reklámér-

dekekért, üzleti célokért bármire haj-
landó az amerikai szerkesztőségek döntő 
többsége, — amint ezt nem egy pél-
dával, megtörtént esetekkel, tényekkel 

"bizonyítja könyvében Kozelszkij. 

Általában Kozelszkij könyvének az a 
-legnagyobb érdteme, hogy meglepő tájé-

kozottsággal, a legpontosabb adatok és 
a leglelkiismeretesebben megvizsgált 
tények alapján írta meg munkáját, 
így az olvasónak nemcsak tiszta és 
hiteles képet tud nyújtani a mai ame-
rikai sajtóról, hanem világosan be 
tudja mutatni teljes szervezeti felépí-
tettségét is ennek a veszedelmes pók-
hálónajk, amelyet ma a sajtó Szervezete 
jelent Amerikában. Nem egy példát 
említ meg arra is, hogy a becsületesen 
gondolkodni, írni akaró újságíróknak 
mennyire megköti kezét ez a pókháló 
és egyik napról a marikra az utcán 
találja magát, aki szembe mer szegülni 
a lapvezérék elgondolásaival vagy csu-
pán egy szóval is hangoztatni meri be-
csületes meggyőződését, a kommunis-
ták, vagy a Szovjetunió iránti rokon-
szenvét. 

Ma az amerikai Sajtó kapistalista 
jellege megrontja, megbénítja a gyen-
gék akaratát, azok elől az újságírók 
elől pedig, akik nem hajlandók a kapi-
talizmus uraindk engedelmeskedni: a 
„dollárterror" minden utat elzár. így 
a mai amerikai sajtóban nincs külö-
nösen sok jellem és annál több a toll 
prostituáltja. Él azonban és minden 
terrorral szemben keményen igyekszik 
terjeszteni az igazságot a második 
Amerika sajtója, a becsületes, ,a prog-
resszív sajtó, amely azonban az egész 
sajtó példányszámának alig egy száza-
léka. A haladó amerikai sajtó magva 
a „Daily Worker"' az Egyesült Álla-
mok Kommunista Pártjának központi „ 
lapja, amely nem elégszik meg az igaz 
hírek terjesztőjének passzív szerepévei, 
hanem vezeti a munkásosztályt, a 
szegényparasztságot és a haladó értel-
miséget a reakció támadásai elleni 
harcban. E mellett több kisebb lap és 
egyéb sajtótermék hasábjain küzdenek 
a becsületes amerikai újságírók a bóké-
iért. s a munkáseliienes törvényekkei 
Szemben. Valóban az igazság és becsü-
let határát ma az amerikai sajtóban a 
szerint lehet meghúzni, hogy az új-
ság vagy folyóirat hogyan viszonyul a" 
háborús uszítókhoz, a reakciós munkás, 
ellenes törvényekhez. 

A második Amerika ma kétségtelenül 
már erőteljesen megmozdult és sajtója 
is minidi növekvőbb erővel irányítja az 
amerikai dolgozók figyelmét a Szov-
jetunió által vezetett béketábor harcára 


