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1 9 7 2 .  J A N U Á R

— 30 éve, 1942. január és február ha
vában megjelent a Román Kommunis
ta Párt B u l e t i n u l  C .C .  a l  P . C .R .  címéi 
közlönye.
— 40 / 1932. január: Számos válla
lat dolgozói munkásegységfronti alapon 
választják meg a munkásküldötteket, 
és meghatalmazzák őket, hogy a mun
kaadókkal tárgyaljanak.
— 50 / 1922. január : A fél legalitás 
viszonyai közt megalakul a Romániai 
Szocialista-Kommunista Párt Ideiglenes 
Végrehajtó Bizottsága.
— 50 / 1922. január-február : Meg
alakult a Romániai Szocialista Párt, 
amely az egységes szocialistákat (cent
risták) tömörítette. Augusztusban csat
lakozott a Romániai Szocialista Pártok 
Szövetségéhez, de megőrzött bizonyos 
cselekvési szabadságot.
— 50 / 1922. januárjában jelent meg 
Brassóban a M a g y a r  D a l , a Romániai 
Magyar Dalosszövetség hivatalos lapja. 
A Brassói Magyar Dalárda kezdemé
nyezésére 1921. november 13-án meg
alakult RMDSz „Havi folyóirata hang
jegymelléklettel“ másfél évtizedig szol
gálta a romániai magyarság zenei mű
veltségének ápolását, gyarapítását, a 
dalosmozgalmat, a zenekultúra terjesz
tését. — „Vállalt szép kötelességekben 
súlyos terhet veszünk magunkra“ — ír
ja S z e m l é r  F e r e n c  (1871 — 1938) szövet
ségi elnök B e k ö s z ö n t ő jében —, de „az 
egymást megértés és nemes vetélkedés 
jegyében végzett munka példaadó évei 
után a nyomunkban jövő nemzedékek 
az elért nagy eredmények diadalával 
hordozhatják meg Románia területén a 
magyar kultúra lobogóit. így lehet és 
így lesz a dalban is kulturált magyar
ság a közös nemzeti életnek, az állam
nak erős pillére“. A folyóirat cl;ö 
szerkesztői : R o m b a u e r  T i v a d a r  dr., a 
Dalosszövetség első főtitkára (az ala
kuló közgyűlésen a Brassói Magyar 
Dalárda egyik képviselője) ; F ö v e n y e s -  
s y  B e r t a l a n  enyedi zenetanár (a Nagy- 
enyedi Iparos Dalárda egyik képvise
lője) ; felelős szerkesztő (ideiglenesen) : 
P á k a  D e z s ő  (a B r a s s ó i  L a p o k  munka
társa). A II. évfolyam 5—6. számá
val (1923. május-június) kezdődően, a 
választmánytól kapott megbízatás sze
rint T á r c z a  B e r t a l a n  kolozsvári kollé
giumi zenetanár (az alakuló kgy-en az 
összhang képviselője), az Intézőbizott
ság titkára vette át a lap szerkeszté
sét ; felelős szerkesztő Dr. K iss  B é la .

SZABÓ SÁNDOR

Újévköszöntő
... Elfogyott az óév, 
s mint árnyak a havon 
naptárok cserélik egymást 
a falon.
Lapjaik emléket zizegnek : 
ízét őrzik a pergetett méznek, 
fények lobbannak csillagokon, 
felszítják kihunyt parazsát 
tegnapi tüzeknek, 
nevetnek, sírnak, újra élik 
szeszélyeit az időűző szélnek.

Az új naptár még hólepte álom. 
Fölvázolom benne tűnő világom, 
s a hóhullásos csendben 
rebegve kívánom 
a zizegő lapoknak : 

kis ünnepélyességet 
a hétköznapoknak, 
a köszönésbe melegséget, 
a türelemhez emberséget ; 
kevesebb ráncot 
és színesebb derűt az arcra, 
rövidebb fulánkot a bántó szónak, 
megértést a jószándéknak, 
s a gondnak 
szűkebb ajtórés jusson ; 
az őszinteségnek több hitelt, 
a rágalomnak nyirbáltabb szárnyat, 
s újongóbb, puhább fogadtatást 
a vágynak !
Legyen fényesebb a lobogás 
és nyugodtabb a rohanás !

Győző rügy bomoljon 
rőtneklátszó ágon, 
higgyük el : más is van a világon 
nemcsak az önzés ...
Andalítóbb álmot kínáljon a

párna,
adjon nyugalmat a pihenésnek, 
jusson több erő az akarásnak, 
dallamosabb legyen minden ének, 
kicsit szelídebb az ingerültség, 

s a haragnak sorvadóbb a lángja ... ! 
Minden, ami jó, csak szaporodjon, 
égre törő kedvünk 
sohase lohadjon, 
a kitartás legyen még erősebb

bennünk,
fiatalodjunk meg, mintsem

öregedjünk,
holnap se bánjuk meg, 
azt, amit ma tettünk !

Elfogyott az óév, 
s az új naptár előtt 
őszinte szívvel 
egy percre megállók, 
minden jót kívánok, 
s még csak annyit végül : 
a jövő naptárlapoknak 
egy kissé számosabb 
boldogság-dátumot 
hagyjanak 
örökségül ... !

Később Tárcza Bertalan szövetségi fő
titkár volt a felelős szerkesztő is. A 
lap rendszeres tudósítást adott a dalos
mozgalomról, a szövetségi élet esemé
nyeiről, kisebb-nagyobb rendezvények
ről, dalostalálkozókról, ugyanakkor kot
tával és szakszerű tanácsokkal látta el 
a tagegyesületeket, a karnagyokat. Fog
lalkozott a középiskolai ének- és zene
tanítás kérdéseivel, tájékoztatott az új 
zenedarabokról, közölt zenetörténeti és 
zeneesztétikai írásokat, előadásokat a 
továbbképző tanfolyamok anyagából stb. 
Figyelemre méltó közleményei közül 
kiemelkedik Tárcza Bertalan E m l é k b e 
s z é d  S e p r ő d i  J á n o s  f e l e t t  (1925. okt. 
sz.), Antalffy Endre : E m l é k b e s z é d  
M e t z  A l b e r t  f e l e t t  (uo.), számos szak
cikke és tudósítóinak, levelezőinek sok
sok írása. Fogyatékosságai jórészt tük
rözői a korabeli közéletnek a dalos
mozgalomra, általában a közművelő
désre gyakorolt hatásának, ami gyakor
ta a bizonytalanságból, határozatlan
ságból fakadó eklektikus próbálkozá
sokhoz vezetett, heterogén adat- és a- 
nyaghalmazt eredményezett. Kritikusá
ra vár, hogy mindenből kiszemelgesse 
és könyv alakban hasznosíthatóvá te
gye mindazt, ami értékes lehet mai 
kórusmozgalmunk számára. — L. még 
M ű v e l ő d é s  1970. 9. 23. : Benkő And
rás : A Romániai Magyar Dalosszövet
ségről.
— 60 1 1912. január-február : A cimpi- 
nai Creditül Petrolifer kőolajipari vál
lalat munkásainak általános munka- 
beszüntetése következtében a munka
adók kénytelenek a vállalat vasüzemét 
Cimpina városából Ploie$ti városába 
költöztetni.
— 65 / 1907. január : Az általános vá
lasztójog bevezetése Ausztriában.
— 75./ 1897. január: Az aninai bá
nyamunkások sztrájkja. A csendörség 
vérbefojtja a sztrájkot. Tíz munkás 
vesztette életét, nyolc megsebesült.
— 110 / 1862. január: Mircea Máláe- 
ru parasztmozgalma. Máláeru, az 1857. 
évi Ad-hoc Gyűlés parasztképviselője 
és az egyesülés lelkes híve, Románia 
első egységes kormányának létrehozá
sát megelőző időszakban liberális-radi
kális kormány megalakítása érdekében 
indította mozgalmát. Katonaság közbe
lépése verte le.
— 125 / 1847 : A pesti Ellenzéki Kör 
megalakulása. A főleg fiatalabb író
kat, művészeket tömörítő körnek jelen
tős szerepe volt a közvélemény radi
kális irányba való befolyásolásában.

— 450 / 1522. január-március : Radu 
de la Afumafi három csatában legyőzi 
Mehmed bég csapatait, Havaselve ural
kodója lesz, de rövidesen csatát veszt 
a törökkel szemben (Ciocáne$ti), s 
kénytelen visszavonulni Erdélybe.
— 540 / 1432. január : Sbigniew Oles- 
nicki lengyel püspök arról értesíti G.


