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KEZDETBEN KÖNNYEBB TÖLT a dol
guk. Volt a vasfüggöny, amely a valóságot 
elzárta a környező országok népe elől, vol
tak a lepénzelt rágalmazók, akiket akkor 
sem háborgatott az, amit mi lelkiisme
retnek nevezünk, és voltak a tájékozatlan 
polgárok, akik el is hitték, amit naponta 
a király, vagy a szabadság nevében a fü
lükbe harsogtak. A vasfüggöny azonban 
azóta meghasadt és darabokra tört, a nyu
gati polgár pedig az utóbbi évtizedekben 
jócskán pótolta a középiskolában hézago
sán maradt történelem- és földrajzisme
reteit. Mondd a brazil kávéültetvényeken 
dolgozó gyermekeknek ma azt, hogy a 
Szovjetunió, a legfejlettebb technika or
szága tulajdonképpen nem létezik, hanem 
csak a végtelen orosz puszta, vagy hogy 
a legelőrehaladottabb kultúrájú szovjet or
szág nem más kommunista propagandá
nál — és a szemedbe nevetnek. Keserű ma 
a rágalmazó kenyere!

Bombák által gyújtott tüzek ma — egy. 
egy provokációtól eltekintve — öreg föl
dünknek egyetlen sarkán sem égnek. Nap
jaink íőkérdése mégis a: béke, vagy há
ború? merre ta rt a világ? Vajon a fegy- 
vercsörgest muszáj megszokni a fülünk
nek, vagy a most felnövő és ezután szü
lető gyermekekkel el tudjuk felejtetni a 
vilégnaborü fogalmát? Lehetséges-e a két 
rendszer, a szocializmus és a kapitalizmus 
békés egymás mellett létezése?

Most, amikor születésének 85. évforduló
ján Leninre emlékezünk, felelevenítjük 
tanításait — s nincs az életnek olyan fon
tosabb területe, amelyen ne kapnánk ú t
mutatást Lenintől.

íme a lenini válasz a békés egymás 
mellett létezés kérdésére.

Az imperialista szakaszába jutott kapita
lizmus egyenlőtlen gazdasági és politikai- 
fejlődésének törvényét felfedezve, Lenin 
arra a zseniális következtetésre jutott, 
hogy a szocializmus egy, vagy néhány or
szágban is győzhet; de nem győzhet egy- 
idöoen az összes kapitalista országokban. 
Ebben a lenini megállapításban benne van 
annak feltételezése is, hogy az egy. vagy 
néhány országban győzött szocializmus 
hosszabb ideig együtt fog még létezni tő
kés országokkal. A forradalom győzelme 
után is emlékeztette Lenin a népet arra, 
hogy a szovjet állam gazdasági verseny
ben áll a tőkés világgal. És ebben a ver
senyben nem szabad lemaradnia.

Lenin a béke távlatával vezette győze
lemre Oroszország forradalmi munkás- 
osztályát, s a forradalom másnapján az 
új államhatalom első törvénye a béke
törvény volt. A Szovjetunió 37 éves tör
ténete alatt azután sem tért el soha a 
lenini békedekrétumban leszögezett elvek
től.

Mi nem bántjuk őket, ők se bántsanak 
bennünket! — ime a két rendszer békés 
egymásmelleit létezése alapfeltételének 
lenini meghatározása. Harold Stassennel 
folytatott beszélgetésében Sztálin is a 
lenini tanításra hivatkozott: „ . . . a két 
rendszer együttműködésének eszméjét első 
ízben Lenin fejtette ki. Lenin a mi taní
tónk, mi szovjet emberek Lenin tanítvá
nyai vagyunk. Mi sohasem tértünk és nem 
is fogunk letérni a Lenin mutatta útról.“

A SZOVJETUNIÓNAK a német kérdés 
és más vitás kérdések tárgyalások útján 
való rendezésére, az európai kollektív 
biztonság megteremtésére irányuló béke
politikája napjainkban is teljesen világos, 
nem kíván magyarázatot. Azoknak viszont, 
akik a népek éberségét szeretnék kiját
szani, hogy újabb háborúba sodorják az 
embereket, „döntő érvekkel“ kell felvonul, 
niok a hidegháború színterére. S ebből 
is kiderül, milyen nehéz feladatot kaptak

Az Állami Magyar Opera 
ének- és zenekari 

hangversenye
„Szállj le felséges palotád egéből 

Béke, /  mennyeknek koronás leánya. / 
Szállj le s Európánk mezein jelenj 
meg / már valahára.“ (Virág Benedek) 
A költőnek 1801-ben e sorokban kife
jezett békevágyát szólaltatta meg ma
gasan szárnyaló, kifejező dallamokkal 
Kodály Zoltán egyik legújabb művé
ben, a Békesség óhajtás-han A béke 
jegyében mutatta be hazánkban elő
ször ezt a kórusművet az Állami Ma
gyar Opera énekkara. A Kodály-kóru- 
sok mély humanizmusával zengett vé
gig az Egyetemiek Háza nagytermén 
„sok országok szava“. A Nagy István 
kamarakórusával ez alkalomra egyesí
tett operakórus lelkesen, odaadással 
tolmácsolta a mű gazdag mondanivaló
ját, ugyanakkor erőteljesen érzékeltet
ve azt a mélységes elszántságot, mely 
Mars rabló vitézeinek kezéből kiüti a 
dárdát — nehogy „fene-tigrisekké“ vál
janak az emberek „a viadal piacán“.

Ezután az élet sokszínűségét, gazdag
ságát, szépségét érzékeltető madrigálok 
sora hangzott el. Részben ismert, rész
ben először bemutatásra kerülő klasszi
kus művek. A hallgatók lelki szemei 
előtt megjelent a rózsás hajnali fény
ben játszó sziklás tengerpart a felcsen
dülő madárdallal. (Monteverdi: A haj
nal). A  következő Gastoldi-mű a kelő 
nap fényében fürdő rengeteget vará
zsolta elénk a zúgó csermellyel, az éb
redő fészeklakókkal s a természetet 
dicsőítő emberrel. A fellángoló, őszinte, 
állhatatos, boldog szerelemről dalolt a 
kórus a következő madrigálokban. 
(Jannequin: Száz nyíló rózsa, Lassus: 
Fellángol a szívem, Scnadelli: Eltelve 
szerelemmel.) A  búcsú, az elválás mély 
fájdalma szólalt meg Monteverdi és 
Hassler művében (Arianne búcsúja, őszi
fák).

Az opera kórusának előadásában 
hangzott fel Kodály: Este c. szépségek
ben gazdag műve.

A Négy tót népdal-1, valamint a ze
nekari kísérettel ellátott öt egynemű 
Bartók-kórust a Kamarakórus adta elő. 
A négy tót népdal zongorakíséretét 
Halmos György, a RNK érdemes mű
vésze játszotta; elmélyült játéka hozzá
járult a mondanivaló hű tolmácsolásá
hoz. A Ne menj el reménykedő marasz
talása, a Bolyongás magános, mély fáj
dalma, a Cipósütés mesébe illő sürgö- 
lődése, a Huszárnóta magabiztos hety
kesége, a ráadásban a teljesség kedvé
ért a Restek nótájd-ból kicsendülő fi
nom gúny zenekari kísérettel sokkal 
hívebb, megragadóbb volt.

A zenekar önálló számmal is szere
pelt; az országban először mutatta be 
Kodály egyik legújabb művét (Minuetto 
Serio). A  darab meleg előadásában 
nagy segítségére volt az együttesnek az 
a tény, hogy már évek óta kapcsolatuk 
van Kodály zenéjével (Háry János, 
Székelyfonó).

A  hangversenyt (amelynek jelentős

A LENINI BÉKEPOUTIKA
azok, akik a Szovjetunió rágalmazásával 
keresik kenyerüket és miniszteri tárcáju
kat. Ezek az urak eszmei portyázásaik so
rán a marxizmus területére is elmerész
kednek, ahol természetesen eltévednek. 
Gyakran ezekből a kiruccanásokból szület
nek aztán azok a — tisztesség ne essék 
szólván — elméletek, amelyek „bebizo
nyítják“, hogy ami fehér — az fekete.

Már egészen megszokott dolog, hogy az 
imperializmus védőügyvédéi rekedtre 
üvöltik magukat a „kommunista veszély
ről“, arról, hogy a Szovjetunió „el akarja 
terjeszteni a szocializmust az egész vilá
gon“. Vigyázat hát: veszélyben az ameri
kai „civilizáció“ a munkanélküliséggel, a 
Klu-Klux-Klánnal és a komikszokkal 
együtt, amelyek pedig olyan nagyon kelle
nek az emberiségnek! Az amerikai háborús 
csindaratta már olyan vitézeket is adott 
az elmegyógyászat történetének, mint az 
amerikai módra megboldogult Forestal, ma 
azonban a primhegedűs szerepe kétségte
lenül Dulles külügyminisztert illeti meg. 
Míg Forestal csak látomásaira hivatkoz
hatott, addig Dulles elméleti tételekkel 
dolgozik s gyakran már McCarthynak is 
kezd gyanús lenni, hogy ez az ember 
mennyit hivatkozik a marxizmusra, 
Leninre.

A dullesi eszméktől s főleg céloktól á t
hatott reakciós sajtó például arról próbálja 
meggyőzni a hiszékenyeket, hogy a Szov
jetunió nem is akarhatja a békés együtt
élést, hiszen Lenin is a szocializmus és a 
kapitalizmus egymás mellett létezését „egy 
hosszabb, vagy rövidebb történelmi sza
kaszra“ tartja lehetségesnek. Tehát nem 
örökre. Micsoda felfedezés!

Karsten ismert reakciós politikus, aki, 
úgylátszik, más zenekarban játszik, egy 
parlamenti különbizottság élén arra a 
meggyőződésre jutott, hogy az egymásmel
leit létezés „kommunista legenda“, vágy
álom. Kowland szenátor már azt is tudni 
véli, hogy a Szovjetunió azért akarja az 
együttélést, mert az 1857 és 1960 között 
kommunista győzelemmel ér majd véget. 
Ez is hát egyike az „igazságoknak“. De 
tisztelt urak, legalább beszéltek volna 
össze!

Akkor már sokkal „becsületesebb“ do
log az, amit William Bullit a Look folyó
iratban művel. Bullit nemrég azzal a 
szerény követeléssel állt elő, hogy törül
jék le a térképről a Szovjetunió összes 
ipari központjait, hogy örök béke legyen 
a földön. Akkor történt, hogy Radford ad
mirális önfeledt örömében így kiáltott fel: 
„a bomba az isten és Bullit az ő prófétája!“

Nem érné meg a papirt, hogy vitába 
szálljunk az imperialisták különféle, — de 
egyaránt hamis — hangon éneklő háborús 
kórusaival. Lenin születésének évfordulója 
azonban jó alkalmat ad árra, hogy ismé
telten emlékezetünkbe véssük: a háború 
és béke, a két rendszer együttélése kérdé
sében is milyen ég-föld különbség van a 
társadalom fejlődéstörvényeire alapozó, 
az igazi humanizmustól áthatott marxi
lenini ideológia és az imperializmus kani- 
báli ideológiája között.

A háborús hírverés célja megölni a re 
ményt, a háború elkerülhetetlenségének 
tévhitével megmérgezni a tőkés országok 
tömegeit. Ha ez a cél, miért lenne neme
sebb az eszköz?

A háborús ideológia elméleti alapja a 
dzsungel törvénye, erkölcsi eszménye: a 
farkas erkölcse. A farkasnak nincsenek 
gátlásai. Az amerikai imperializmusnak 
sincsenek. A történelem feljegyezte, hogy 
milyen kegyetlen pusztításokkal kezdte az 
amerikai imperializmus „világcivilizáló“

szerepét, amikor 1898-ban kirobbantotta a 
történelem első imperialista háborúját. Pe
dig akkor, Smith tábornok még csak azzal 
hencegett: „foglyokra nincs szükségem“, 
ma azonban Grünther tábornok már azon 
töpreng, hogyan lehetne az emberiségnek 
legalább kilenc tizedét a tőkésekre ártal
matlan rádióaktív hamuvá változtatni.

A BÉKE MARXI-LENINI IDEOLÓGIÁJA
ezzel szemben a társadalom objektív 
fejlődéstörvényeinek ismeretét tükrözi.

A szocialista forradalom lenini elméleté
nek sarkköve az a tanítás, hogy a forra
dalmat mélyen ható erők, belső ellentétek 
készítik elő. A szocialista rendszer nem 
amerikai gyártmányú tojáspor, hogy im
portját rá lehessen erőszakolni egyik, vagy 
másik marshallizált országra. Elég arra 
gondolni, hogy a forradalom korszakfor
dulót jelző időszakára a néptömegek száz
szorosra fokozott aktivitása a jellemző. A 
forradalom akkor tör ki, mint Lenin tanít
ja, amikor az uralkodó osztályok már nem 
tudnak, az elnyomott tömegek már nem 
akarnak a régi módon élni. Ez akkor kö
vetkezik be, amikor a kitörésre kész ter
melő erők jellege és a tőkés termelési vi
szonyok közötti ellentmondás a végletekig 
kiéleződik, a tőkés anarchia és a tőkés tá r
sadalom élősdisége odáig fajul, hogy saját 
magát pusztulásra Ítéli. Nem a Szovjet
unió „exportálja“ a szocializmust, hanem 
minden kapitalista ország belső erőviszo
nyai határozzák meg, hogy a népnek med
dig kell hordania a kizsákmányolás bilin
cseit. A szocializmus győzhet először csak 
egy országban — mint ahogy meg is tör
tént —• hogy aztán más országok is a szo
cializmus útjára lépjenek, de a kapita
lizmus örök időkre egyetlen országban 
sem maradhat fenn. A kapitalizmus poli
tikai-gazdasági tényezőként már csak 
„egy hosszabb, vagy rövidebb történelmi 
szakaszban“ jöhet számításba. Hogyan 
irányozhatná elő hát a leninizmus az 
„örök“ egymás mellett létezést?

így tévedt el Dulles úr a marxizmus
ban.

A háborús hírverők nagyhangon hirde
tik, hogy: „vagy győzünk, vagy a civilizá
ció elpusztul“. Az embernek Petőfi őrültje 
jut az eszébe, csak éppen más érzelmekkel 
párosulva. A népek viszont azt mondják: 
Nem addig van az, urak! A társadalom 
fejlődésének objektív törvényei erősebbek 
a dzsungel törvényeinél.

A SZÓ r í A LISTA ORSZÁGOKNAK nincs 
szükségük arra, hogy háború útján 
erőszakolják rá saját rendszerüket bár
mely más országra. Ellenkezőleg, a szocia
lizmusra jellemző jólét, kultúra, csak a 
béke feltételei között jöhet létre. Az im
perialisták nagy szerencsétlenségnek ta rt
ják a békét, mert félnek a szocialista ál
lamokkal való békés verseny kimenetelé
től. A szocialista termelőmód életképes
ségének ugyanis nem kell reklám, míg a 
tőkés rend rothadását semmiféle szépség
tapasz, de még a militarizálás sem tudja 
elrejteni. Világos, hogy kinek van félni
valója a békétől.

Az imperialista háború oka: a zsákmány- 
szerzésre való törekvés. A tőkések már 
csak rablóháborúk útján biztosíthatják a 
maximális profitot. A szocializmus ezzel 
szemben a békének ikertestvére. A szo
cialista ország belső piacai kimeríthetetle- 
nek, mert a szabad emberek szükségletei, 
igényei is állandóan növekednek. Épelmé
jű ember könnyen megérti, hogy a hódítás 
és leigázás szöges ellentétben van a Szov
jetunió egész társadalmi és gazdasági

rendszerével. És bármennyire el is kese
rít ez némelyeket, épelméjű ember még 
sok akad a nyugati országokban. Már 
egyes tőkés körök is el-el gondolkoznak 
azon, hogy mi ér többet: a békés egymás 
mellett létezés és esetleg egy. a kölcsönös 
előnyök alapján a szocialista országokkal 
kötött gazdasági egyezmény — ma, vagy 
egy atomháború — holnap. Elég sokan 
vannak olyanok, mint T. Weir amerikai 
acélgyáros, aki így elmélkedik: „Mit ve
szíthetnénk vajon, ha megpróbálkoznánk 
a béke lehetőségével.“ Szó se róla, „fel
forgató“ eszme ez, de nem kommunista 
propaganda.

És végül van az imperialistáknak még 
egy elkeseredett rágalom-próbálkozása. 
Hogy akarhatnák a békét a szocialista or
szágok népei — mondják ezek az urak — 
hiszen kifogásolják az Amerikában ural
mon lévő rendszert. Ez bizony igaz, a ki
zsákmányolás alól felszabadult emberek 
csak keserűséggel tudnak visszagondolni 
a rabság éveire és nem szeretik sem az 
amerikai, sem az európai kapitalizmust. 
De még nagyon sokan akadnak az öt kon
tinensen olyanok, akik jobban szeretik 
családjukat, saját dolgozó népüket, mint 
például Morgan, vagy Rockefeller urakat. 
Mikor remélték a szovjet emberek, hogy 
az amerikai gyárosok majd a szocializmus 
híveivé válnak? Ilyesmit soha sem remél
tek. A kérdés viszont az: lehetséges-e a 
két rendszer háború nélküli egymás mel
lett létezése, vagy sem. S a szocialista or
szágok népei és a világ ma már egyre 
több országának népe igennel felel.

A békés együttélés történelmi ténnyé 
vált. Miután a szovjet nép kiverte hazá. 
jából az intervenciósokat, 35 éven keresz
tül a Szovjetunió és a nyugati tőkéshatal
mak nagyrésze békében élhettek, sőt, a 
hitlerellenes háború idején hasznosan 
együtt is működhettek. Ez tény. Bandung- 
ban éppen ezekben a napokban a két 
rendszer együttélésének és együttmű
ködésének lehetőségét is megvitatják az 
ázsiai és afrikai népek képviselői. Amikor 
ezt a cikket Írjuk, még nem láthatjuk a 
bandungi értekezlet eredményeit, de hogy 
az emberiség döntő többsége a béke mel
lett van; és hogy az Amerikai Egyesült 
Államokban „Áz elbai találkozás“ nevű 
szervezet működik, s ez a szervezet április 
25-én Washingtonban találkozót rendez — 
ezek is tények. Nem marad más hátra, 
mint hogy Eisenhower úr és Dulles úr be
dugja a fejét a jó prérihomokba. Amíg 
saját fejükről van szó, addig semmi ki
fogásunk ellene.

EGYES AMERIKAI KÖRÖK mostaná
ban elég sokat számolnak. Kiszámították 
például, hogy ha összeadnak 3 agressziv 
tömböt 5 atombombával és 79 békenyilat
kozattal, abból kijön az amerikai „béke
politika“ az „erő“ álláspontjáról. Aztán 
azt is kiszámították, hogy a történelem
ből ismert — általuk elismert — 3362 év
ből csak 227 esnék a békére, míg a többi 
3135 év alatt mindig háború dúlt. És végül, 
hogy a legközelebbi atomháború két hétig 
fog tartani s ezért az amerikai polgárok
nak minél mélyebb fedezéket kell ásniuk, 
ahol mindig 5—6 napra való élelmet tarta
lékoljanak — ezt Petterson, a „polgári vé
delem“ főnöke javasolja. Lám, minő előre
látás. Pontos, szinte pedáns munka, szó 
se róla. Az első számításban viszont leg
alább két hazugság van: az ő „békepoliti- 
kájuk“ és az „erejük“, a többi számítások 
pedig azt mutatják, hogy az illető amerikai 
körök nemcsak a számtant, de a történel
met sem tanulták meg.

Nem első ízben történik meg, hogy há
borús uszítok éppen a népekkel nem szá
molnak. Pedig így végzetes tévedés csúsz
hat be az egész számításba.

KOVÁCS ANDRAS

Felolvasó és szavaló
verseny

a Bolyai Egyetemen
r

RÉGI FÓ LIÁNSO K K Ö Z Ö T T
A temesvári levéltár 

népi demokráciánk 
egyik vívmánya. Mert 
tulajdonképpen csak 
1947-ben kelt életre és 
vált valósággá. Addig 
csupán papnőn létezett, 
és az uraikodóosztáiyok 
bűne folytan, valamint 
a pusztító háborúk kö
vetkeztében igen sok 
értékes anyag elkalló
dott, elpusztult. A városi 
irattár ma már élő, lé
tező, kézzelfogható való
ság: négyszáz kisebb le
véltár anyagát foglalja 
magába. Gyűjteményé
nek sokrétűsége, a do
kumentumok gazdagsága 
igen nagy szolgalatot 
tesz kutatóinknak, törté
nészeinknek.

A régmúlt idők felde
rítése, xeikutatasa haza
fias feladat. A sárga 
íóliánsokat meg kell 
szólaltatni, hogy végre 
kitöltsék azokat a héza
gokat, melyeket a pol
gári történészek szán
dékosan hagytak meg. 
El kell mélyedni a múlt 
okmányaiban, hogy tu 
dományos adatok fel- 
használásával a múlt 
előremutató jelenségeit a 
nép közkincsévé tegyék, 
hogy az formáló erővé 
váljék az emberek tuda
tában.

A temesvári levéltár 
lelkes munkaközössége 
eredményes, hasznos 
munkát végez. Ök vol
tak az országban az el
sők, akik a bánsági le
véltár adatai alapján 
könyvet adtak ki. Szü
net nélkül bővítik, gaz
dagítják, rendszerezik a 
levéltár anyagát, ame
lyet katalógusokba fog
lalva csoportosítanak. 
Az első katalógus (1724—

1800) közel 13 ezer, a 
második (1801—1815) 
mintegy 29 ezer okiratot 
tartalmaz. A harmadik 
(1816—1830) anyagán 
most dolgozik a munka- 
közösség. De készül a 
Bánság minden helyisé
gét, nevének eredetét 
tartalmazó tárgymutató 
is. Mintegy 2500 község, 
falu, tanya nevének vál
tozásaival, csonkításával 
foglalkozik ez a most 
készülő helységnévtár.

A régi idők fóliánsai 
a múlt tükreként mutat
ják meg népeink életét 
s a végbement változá
sokat. Az irattárból 
megismerjük a munkás- 
osztály harcos múltját, 
feltárul előttünk a bün
tetések, jogtiprások 
rendszere, az adósanyar
gatta nép élete, a ka
pitalista történetírás tu- 
dományelienessége és 
soviniszta jellege. Kér
vények, bizonyítványok, 
törvényszéki határozatok 
mind, mind élő bizo
nyítékai, vádló doku
mentumai a letűnt vi
lág embertelen kizsák
mányolásának

Bizonyító anyag ez, 
csak olvasni kell tudni 
benne. De lássunk né
hány adatot:

A Habsburg-uralom 
az iskolákon, templo
mokon, a közigazgatási 
szerveken keresztül űzte 
elnémetesítési politiká
ját.

Egy 1765-ben kelt ok
mány arról tanúskodik, 
hogy a Bánságban élő 
román, magyar és szerb 
lakosság csak akkor 
kaphatott földet, ha az 
ottani német lakosság 
igényeit már kielégítet
ték.

A Habsburgok speciá
lis csoportokat alkottak 
a bányák kizsákmányo
lására és a nép elnyo
m ására A lázadások 
nyomai messze vissza
nyúlnak. 1773-ban a 
bánsági bányászok
sztrájkba léptek. A 
nagytikványi Marcu 
Tornát — dédunokád 
még ma is ott élnek, — 
aki a bányászok szóvi
vő jeként lépett fel, har
costársaival, a „felbúj - 
tókkal“, a szerb Jancul 
Bebecs-csel és a magyar 
XJrlik Ferenccel egye
temben láncraverték, és

erődítménymunkára 
ítélték. Az okmány rideg 
megállapításai mögött 
emberek, népek tragé
diája, de közös harca is 
meghúzódik.

1781—1807—1808-ban a 
nagytaraki, kistaraki, 
iteoei és szentgyörgyi 
parasztok felkelést szí
tottak elnyomóik ellen. 
A levéltár igen értékes 
okmány birtokában, egy 
eddig ismeretlen pa
rasztfelkelésről is hírt 
ad. 1811-ben az aradi 
és bánsági parasztok 
az őket elnyomó és sa
nyargató nemesség el
len szervezkedtek.

Találunk itt újabb 
adatokat Tudor Vladi- 
mirescu életéről és töb
bek között értékes doku
mentációs anyagot az 
1804—15-ig terjedő tö
rök elleni lázadásokról 
is.

Nagy és szép felada
tok megoldása vár kuta
tóinkra, történészeinkre: 
ezeknek a gondosan 
megőrzött, katalogizált 
okmányoknak a tudo
mányos vizsgálata, fel- 
használása.

BODOR KLÁRA

J
részét Bartók és Kodály-művek alkot
ták) Kodály egyik legújabb remekmű
ve, a (népi zenekarra és énekkarra ké
szült) Kállai kettős zárta. (Országos be
mutató). Az egyesített kórus teljesen 
felszabadultan élte ót és tolmácsolta az 
incselkedő, népi humorban gazdag, 
bravúros mű tételeit.

A hangverseny sikere Nagy István 
karmesteri képességeinek s a két kórus, 
valamint a zenekar odaadó munkájának 
köszönhető. Nagy István mindkét kó
rusnál a hangerő, hangszín, tempó egész 
skáláját tudta elővarázsolni. A szöveg
adta lehetőségeket a mű egységén be

lül a legfinomabban aknázta ki. A 
kórusok tagjainak sikerült beilleszked
niük a művek érzelem- és gondolatvilá
gába, s természetesen és muzikálisan 
adták át a hallgatóközönségnek. Az in- 
tonállás mindvégig tiszta volt. A szöveg
kiejtésre gondosan vigyáztak. A szóla
mok hangerőben és hangszínben jól al
kalmazkodtak egymáshoz.

A hangverseny Kolozsvár zenei éle
tét gazdagította. Reméljük, hogy az Ál
lami Magyar Opera vezetősége ennek 
a kezdeményezésnek a folytatására ta 
lál majd lehetőséget.

BENKŐ ANDRÁS

A Bolyai Egyetem nemrégiben nagy- 
számú hallgatót megmozgató és 

eredményes szavaló és felolvasóversenyt 
rendezett. Szépen beszélni magyarul, 
kifejezően, tiszta hangképzéssel, helyes 
hangsúlyozással, hanglejtéssel felolvas
ni, szavalni — ez volt a résztvevők elé 
állított követelmény.

A versenyt két szakaszban tartották 
meg. A hatvankét jelentkező közül 24- 
en jutottak be a döntőbe. A kötött szö
veg a szavalóknak Petőfi Tisza című 
költeménye, a felolvasóknak Móra 
Kevély Kereki című elbeszélése volt. A 
döntőben a legtöbb résztvevő szabadon 
választott szöveggel szerepelt.

A hallgatók helyes irodalmi ízléssel 
választották meg a műveket. Különösen 
sokan adtak elő Petőfi, Ady, József 
Attila, Móra, Mikszáth és Móricz mű
veiből. Azonban a költészet egy-két 
igen fontos területe iránt nem érdeklőd
tek a szavalok. Aranytól egyetlen egy 
verset se választottak és sajnos, a szov
jet költészetből s mai költészetünkből 
is kevés szavalatot hallottunk.

A versenyzők zöme magyarszakos 
hallgató volt. A tavalyi versenyhez vi
szonyítva nagyobb érdeklődést láttunk 
a másszakos hallgatók részéről is, de 
közülük még mindig kevesen jelentkez
tek.

A döntő azt bizonyítja, hogy a ver
seny komoly eredményekkel járt. A 
tiszta hangképzés, helyes hangsúlyozás 
és hanglejtés követelményeit a döntőbe 
bejutottak általában betartották. Szé
pen beszéltek magyarul. Azonban baj 
volt az előadói stílussal, a szavalatok 
felépítésével. A szavalok nagyrésze pa- 
tétikus, deklamáló hangot ütött meg. 
Még a verseny egyik nyertese, Péterffi 
Gyöngyvér is, aki őszinte szenvedéllyel 
szavalta József AJtila Hazám című ver
sét, indokolatlanul túlfűtött, patetikus 
hangnembe csapott át. Amint a bíráló 
bizottság megjegyezte, nagyon sok szép 
sort hallottunk, de kevés egészében 
véve szép, kidolgozott szavalatot. Sokan 
nem tudták összeegyeztetni az értelmes 
versmondást a ritmus érzékeltetésével. 
Ebből a szempontból kivételként kell 
kiemelni Gergely Piroskát, aki arányo
san építette fel szavalatát (a Kőműves 
Kelemen című népballadát mondta el) 
és került minden deklamáló hangot. 
Természetes, őszinte előadásmódja 
azonban, sajnos, veszített értékéből 
halk, erősen zöngétlenítő beszédtech
nikája miatt. Nagyon szépen olvasott 
fel Csordás Ilona; kitűnő beszédtechni
kája helyes művészi érzékkel párosult. 
Élmény volt Móricz Fillentő című el
beszélésének felolvasását hallgatni.

A verseny egészében véve eredmé
nyes volt. Ez a kezdeményezés azonban 
igazán eredményes csak akkor lesz, ha 
a középiskolák, üzemek hatalmas moz
galommá fejlesztik. Ahhoz azonban, 
hogy a versmondás, felolvasás, a szép 
magyar beszédre való törekvés tömeg- 
mozgalommá váljék, elsősorban színé
szeinknek kellene példamutató szavaló
estéket rendezniük, mégpedig sok he
lyen és sokszor.

H. G.

-------------------JOHANNES R. BECHER--------------------

LEN IN : A  VILÁG ÉBRESZT ŐJE
Álmából ő rázta fel a világot — 
a szavai villámok voltak, 
sínpáron jöttek, folyók hozták, 
országhatáron áthatoltak; 
lobogtak, mint a lobogók 
egy tér felett, mely ünnepel — 
és szálltak ajakról ajakra:
„Népek, halljátok? Szól a jel!“
Almából ő rázta fel a világot — 
szavából fegyver született: 
jóélű fejsze, puska, ágyú, 
és barrikád és hadsereg. —
Minszktől fel az Uraiig vívta 
nagy harcát vas és tűz között 
a vörös had — s szállt, mint a szikra. 
Bálványnapok hullottak porba 
s a fémkupolás ősi Moszkva 
tisztító vihart tükrözött.
Álmából ő rázta fel a világot — 
szava kovászolt kenyeret, 
hadtesteket az éhség ellen, 
a gazság ellen vezetett.
Minden betűje új eke, 
orosz ugart felszántó láng.
Az ő szava rendelkezett:
„A miénk lesz ez a világ!“
Álmából ő rázta fel a világot — 
az öt világrész felfigyelt: 
viharharangként szólt szava 
s rá hulló rabbilincs felelt.

Szava szólított, felemelt:
„Lázadj erő! Egy hús és egy vér,
— tűzrejtő, lefojtott parázs — 
a munkás és a paraszt testvér."

Álmából ő rázta fel a világot — 
szava a gépek százát adta.
Traktor készült, kazán, vasút, 
fúrótorony és bányaakna.
Dübörögnek az üzemek, 
erőt, fényt adnak a v izek . . .
Szavát kiolthatatlan őrzik 
milliárdnyi emberszívek.

Álmából ő rázta fel a világot — 
jaj nektek lusták, jóllakottak!
Lenin szava ostor, szökőár .. .
Az áléit népek sorakoznak.
Álmából ő rázta fel a világot 
ököllel, — millió ököllel! 
Sztrájkolókkal, gyülekezőkkel, 
a felvonuló tüntetőkkel. —

Igen, a földet rázzuk fel mi — 
mégha szavunknak ára: fogság, 
és akkor is, hogyha golyó!
Mert szavunk: agy, szív, világosság.
Mi ébresztjük fel a világot, 
amíg csak fel nem serken végül.
A mi szavunk a Tett, s nem nyugszunk, 
amíg a nagy Mű fel nem épül.

SZÁSZ MÁRTON fordítása

a  u i r
Nem nagy idő a rovatcímben szereplő 

egy hét, és mégis jelentős változást hozott 
a világpolitika egyik kérdésében, mely 
érthetően sokat foglalkoztatta az utolsó tíz 
évben a nemzetközi közvéleményt. Ost- 
mark megszűnt egy évtizeddel ezelőtt, de 
a szovjet hadsereg által felszabadított 
Ausztria mindmáig nem nyerte vissza füg
getlenségét, mert a nyugati megszálló ha
talmak következetesen megakadályozták 
az államszerződés megkötését. A négy 
övezetre tagolt Ausztria katonai támasz
pontok rendszerének kiépítésére nyújtott 
lehetőséget számukra, arra, hogy „alpesi 
híd“-ként szolgáljon, összekapcsolja az új
ból felfegyverzett Nyugat-Németországot 
Olaszországgal, hogy — mint a második 
világháború előtt történt — új agresszió 
ugródeszkája legyen.

A négy hatalom megbízottai évek során 
257 ülésen foglalkoztak az államszerződés 
megszövegezésével, de a három nyugati 
hatalom különböző ürügyekkel és kifogá
sokkal nem volt hajlandó olyan záradékot 
elfogadni, amely biztosítékokat nyújtson 
egy újabb Anschluss lehetőségének a kizá
rásához. Nyugat-Németország militarizálá- 
sának patrónusai számára nem jelent mel
lékes célkitűzést bonni függvénnyé tenni 
Ausztriát, ezért juttatták holtpontra az ál
lamszerződés ügyét a bécsi főbiztosok tár
gyalásain és a tavalyi berlini értekezleten 
egyaránt.

Az osztrák nép fokozatosan eljutott an
nak felismeréséhez, hogy az Adenauer-féle 
„függvény“ útján a hitlerista megszállás
nál is rosszabb sors vár rá (a párizsi 
egyezmények megtiltják atomfegyverek 
előállítását Nyugat-Németország területén, 
ezért Salzburg környékét szemelték ki er
re a célra). Az osztrák nép — és minden 
nép — békevédelmi harca lendületének tu
lajdonítható az, hogy a bécsi kormány 
nem zárkózhatott el az újabb szovjet ja
vaslatok megvitatása elől, és nem utasít
hatta vissza a moszkvai meghívást. Az 
osztrák hazafiak összejövetele (Ausztria 
egységének és függetlenségének kongresz-

szusa) néhány héttel ezelőtt megállap 
totVa, hogy most az osztrák kérdés mc( 
oldása jelentős mértékben magától Aus. 
triáiól jügg. „Az osztrák kérdésben a döi 
tés a négy nagyhatalomtól és nem Aus: 
triáiól ]ugg“ — figyelmeztette azonba 
R a a b  kancellárt a nárom nyugati nagy 
hatalom bécsi képviselője. S Raab moszk 
vai útja küszöoén az Associated Prei 
bécsi tudósítója be is vat'otta, mi ai 
gasztja gazdáit: az osztrák kedésben vai 
megegyezés reális lehetősége „alaposa 
felbontja majd a nyugatiak székért 
t,uropaoan.“

Hogy mennyire helytálló hasonlatc 
használt az amerikai újságíró, azt megmv 
tatjak a moszkvai tárgyalások után meg 
jelent nyugati sajtókommentárok, melye 
szerint az osztrák államszerződés kérdésé 
re vonatkozó megegyezés keresztülhúzhat 
ja a nyugati hatalmak Nyugat-Német 
ország felfegyverzésére irányuló terve 
(Manchester Guardian) és az az Ausztrii 
amely nem vesz részt semmilyen katom 
szövetségben és nem engedi meg idege 
katonai támaszpontok létesítését az orszá 
területén, vonzó kép a nyugatnémeté 
számára (Figaro).

Washington, London és Párizs hivatalé 
állásfoglalása a moszkvai megegyezésst 
szemben természetesen — a burzsoá dip 
lomácia bevett szokásának megfelelően, - 
nem elutasító. Azonnal csak nem helyez 
kedhetik szembe a Szovjetuniónak az ősz 
trák nép érdekeit, az európai biztonságé 
szolgáló újabb kezdeményezésével, net 
leplezheti le önmagát. De annyit nyomba 
leszögez, hogy korainak tartja azt a meg 
állapítást, mely szerint Ausztria eljutot 
a függetlenség küszöbére. „Üj akadályok 
merülhetnek fel — figyelmeztet. Vagy< 
számolni kell azzal: Ausztria Jüggetlensé 
gének ellenségei még kísérletet teszne 
arra, hogy a 257 ülést számos további ke 
vesse. Az akadályok tehát nem szünte 
meg, de azért az osztrák kérdés megoldd 
sához mégis csak közelebb jutottunk.

ERŐS LASZLi

A Zeneszerzők Szövetsége fiókjának munkaülése
Nem régen tartotta meg első munkaülését a Zeneszerző Szövetség ujonna 

átszervezett kolozsvári fiókja. Ez alkalommal három zeneszerző új kamarazene 
műve, Jodál Gábor zongoraszonatinája, 'faranu Cornel klarinétra és zongorái 
írott költeménye és Comes Liviu hegedű-zongoraszonátája került bemutatásr; 
A bemutatókat megbeszélés követte, és a felszólalók komoly segítséget nyújtotta 
ezzel a szerzőknek.

Jodál régebbi műveiben még érezhető volt a tömegektől távol álló szerz 
zárkózottsága, de ebben a szonatinában már vidám életkedv, egészséges optimizmi 
szól a hallgatóhoz. Utolsó tételében a szerző magyaros hangvétellel jelentkezik. . 
felszólalók egyértelműleg megállapították, hogy a szonatina formailag kerek, hang 
zataiban kellemes, fiatalos lendületű munka, de hibáztatták az első két tétéi jelleg 
télén idegenszerűségét.

fa ranu  Cornel a Zeneművészeti Főiskola növendéke, egyike a iegtehetsége 
sebb zeneszerzőjelölteknek, faranu  sok nehézséggel küzd, mert új formákat, meg 
oldásokat keres mondanivalói eredeti kifejezésére. Klarinét és zongora köiteménj 
nemzeti-népi jellegű, a dallam, amelyből kiindul, kétségtelenül román folklór ihletés 
de kidolgozása, összhangosítása sokszor keresetten szokatlan, azt a benyomást kelt 
mintha szándékosan hajszolná benne a szerző a különlegeset, fá ranu  hivatott zene 
szerző, de formai elgondolásaiban, kifejezéseiben egyszerűsödnie kell.

Comes Liviu új hegedű-zongoraszonátájának hangvétele nemzeti-népi jellegi 
Az alkotás témái népiek es feldolgozásmódjában a preklasszikus szerkesztésmódon 
támaszkodik. Munkája egy érzékeny költői lélek megnyilatkozása, gondolatokki 
telített, kidoigozásmódját mély tudás jellemzi, alapos ismereteit alkotó módon állít; 
a kifejezés szolgálatába.

A bemutatott művek, és a magas színvonalú vita annak bizonyítékai, hog 
a fiók új vezetősége s tagjai fokozott lendülettel dolgoznak, erősödnek kapcsolatai 
a dolgozó tömegekkel.

lakatos  ISTVÁ
#  A Probleme de Li

teratură şi Artă (Az iro
dalom és a művészet 
kérdései), az Orosz 
Könyv Kiadó havonként 
megjelenő folyóiratának 
összevont 2—3-as száma 
egy kötetbe gyűjtve 
közli a szovjet írók II. 
Kongresszusának egész 
anyagát. A kötet a je
lentéseken, a határozato
kon, a Szovjetunió Kom
munista Pártja Központi 
Bizottságának a szovjet 
írók II. összszövetségi 
kongresszushoz intézett 
üdvözletén kívül az ösz- 
szes felszólalásokat is 
tartalmazza. Az 500 ol
dalas vaskos könyv 
ezeknek a felbecsülhe
tetlen értékű dokumen
tumoknak a hozzáfér- 
hetővétételével jelentő
sen elősegíti az írókon, 
gresszus tanulságainak 
tanulmányozását és érté
kesítését irodalmunk fej. 
lődése érdekében. A kő. 
tét befejezésül közli a 
Szovjet írószövetség ve
zetősége, ellenőrző bi
zottsága és titkársága 
tagjainak névsorát.

Az írószövetség ko-

lozsvári fiókja vitát 
rendezett Nagy István 
A mi lányaink című re
gényéről. A vita alapjául 
Sőni Pálnak az Utunk
ban és Marosi Péternek 
az Előrében a könyv
ről megjelent bírálata 
szolgált. A széleskörű és 
igen élénk vitában szá
mos író, költő és kriti
kus — köztük a cikkek 
szerzői és a könyv írója 
is — felszólalt. Az ér
dekes vitában több, 
egész irodalmunk fej
lődése szempontjából 
fontos kérdés is szóba 
került.

^  A Bolyai Egyetem 
tízéves fennállása alkal
mából rendezett előadás- 
sorozat keretében Sza- 
bédi László egyetemi ta
nár irodalmunk haladó 
hagyományairól tartott 
előadást a Bolyai Tudo
mányegyetem díszter
mében.

A MNK felszaba
dulásának 10. évforduló
ja alkalmából a dessaui 
Landes Theater díszelő
adás keretében bemutat
ta Erkel Ferenc: Bánk 
bán-ját. Az öt évvel

i ezelőtt felépült, ko 
szerűen felszerelt szír 
házban a hivatalos vei 
dégeken kívül a ném 
zene világ sok jelenti 
képviselője is meg jelen 

A napokban me, 
jelenik Salamon Lász 
új verseskötete Eme 
fejjel címmel. Az Alii 
mi Irodalmi és Művi 
szeti Kiadó gondozás 
bán jelenik meg ápril 
utolsó napjaiban Baj 
Andor: Kerek perec c 
mű szat.rikus kötete 

A fővárosi Iviunic 
pal-színház díszelőad 
són mutatta be Friei 
rich Schiller: Don Ca 
ios című verses drám 
ját. A színház a nai 
német költő és színmi 
író halálának 150. évfc 
dúló ja alkalmából hoz 
színre a Don Carlo 
A  közönség nagy te 
széssel fogadta a kiáss; 
kus német költő alk 
tását.
&  A bukaresti Dalle 
teremben kínai iparm 
vészeti kiállítás nyi 
amely gazdagon mutcM 
be a hatalmas nép m 
vészi alkotóerejét.

HIBAIGAZÍTÁS
Horváth Istvánnak az Utunk legutóbbi, 

15. számában közölt De azért töri az utat 
c. költeménye 5. versszakának utolsó sora 
helyesen így olvasandó: „Bánata kétségből 
támad.“ A Pereg az orsó anyám ujja alatt

c. vers 6. versszakának 2. sora helyesi 
így hangzik: „nem gúzslódik a futó foná 
ba.“ A S hej a tornyom orma c. költeméi 
1. versszakónak első sora: „Harangozni 
falum felett.“
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