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lem/éhes fiatalságot, a soha ki nem elégülő tétlen polgári kéjeigőkét, a 
durván anyagias viveuröket. Ezek már az irodalom-olvasók között is ki
sebbségben vannak. A többire visszataszitólag hat: és pedig igen mély 
társadalmi-lélektani okokból. Gondoljunk azoknak a házastársaknak, 
főleg anyáknak és háztartásbeü nőknek millióira, akik úgyszólván lé
tüket és gyerekeik jövőjét a családi tűzhely fennmaradásában, a porno
grafikus irodalomban pedig •— és nem egészen alaptalanul — annak ve
szélyeztetését látják. Gondoljunk a paraszt- és a munkásnőkre és fér
fiakra is, akiknek tulfeszitetten dolgos életmódjuk folytán érdeklődésük 
a szexuális viszonylatban a természetes egyszerűség (mondjuk: tiszta
ság) keretei között marad vagy éppen a természetes nívó alá száll. 
Tudjuk, hogy sok kisembert, munkást, parasztot, főleg pedig asszonyt 
éppen a család épségének féltése riaszt el a haladó mozgalmaktól, melyek 
a család és erkölcs-rombolók hírében állanak, viszont közülök még töb
ben és megint főleg nők csatlakoztak és csatlakoznak a konzervatív és 
regresszív áramlatokhoz, amelyek a család és tiszta erkölcsök aposto
laiként lépnek fel. 

Ezzel aztán az is érthetővé válik, hogy miért égetik az utóbbiak a 
legnagyobb zajjal és a jóerkölcsök nevében, azokat a könyveket, amelyek 
a nemi életet (annak szépségeit vagy kinövéseit: nekik mindegy) nyíl
tabban ábrázolják. 

Nem a faj és nem az erkölcsök tisztaságáról van szó. A szegénysor
sú szülők, főleg anyák millióiról van szó, akiket talán így legkönnyebb 
megfogni és akik az illető könyveket többnyire nem is olvasták (több
nyire könyveket általában nem olvasnak és nem is olvashatnak.), de 
olvasatlan is elhiszik minden progresszív Írásról és mozgalomról azt, 
hogy a család felbontását és a „szabad szerelmet" akarják. 

De ezzel az is világossá lesz, hogy miért kell a mai viszonyok között 
a progresszív Íróknak, nekik különösen kerülniök mindén túlzást, min
den felesleges nyerseséget, minden szabadosságot a nemiélet ábrázolásá
ban, még akkor is, ha azt az adott anyag természete vagy az esztétikai 
szempontok igazolnák. Gondoljunk csak arra, hogy az olyan valóban 
progresszív egyén, mint Vaillant Couturier több cikksorozatban lépett 
már fel a szerelmi élet tisztaságáért, a családi tűzhely épségéért (amely
nek védelmét különben S és párthívei politikai vonalon is hirdetik) .— 
és gondoljunk arra is, hogy pl. Oroszország irodalmi irányitói minden
nél jobban elitélik a nemi élet elszigetelt túlhajtott, biológikus ábrázolá
sát, mint általában minden „vulgar"-materialista empirizmust és biolo-
gizmust. És megint nem a „t isztán" etikai vagy esztétikai elvekről van 
szó és nem is csak az ellenfél rágalmai ellen való védekezésről, hanem 
igenis őszintén a természetes, tiszta szerelmi életről és a család épségé
ről, amelyek mai viszonyaink között (még az oroszországi viszonyok 
között i s ) a dolgozó millióknak, a túlnyomó többségnek társadalmilag 
szükséges életformájuk. (Köves Miklós) 

||J ZENEÉLET OSIRAZASA ROMÁNIÁBAN. Romániában _ Bukarest 
ben.^Az országnagyobbodás és az uj országrészek helyzeti elváltozá

sa folytán a főváros nemcsak mennyiségben és külsőben növekedett, 
hanem kulturális életének nívójában is. U j ember és életelemek honosod
nak meg, az élet perspektívái minden réteg számára kiszélesednek. A la
kásügy gyökeres megváltozása, a megváltozott politikai és irodaimi at
moszféra, a hirtelen fejlett sportélet, a munkásmozgalom letisztulása és 
más hasonló szimptomák mellett a zenei kultúra eddig .Romániában nem 
ismert aránya jelzik a minőségi átalakulást. A nagy koncertek sűrűn kö-
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vetik egymást és elég könnyedén megtöltik a két nagy koncerttermet, a 
régi Athénéul óriási kupolatermét és az uj Dalles kultúrház nagytermét. 
A zeneszerzők nevei: George Enescu, lóra, Silvestri és a fiatalabbak kö
zül Matei Socor nevei kezdenek helyetffoglalni hires politikusok, irók, szí
nészek és futballisták nevei mellett. 

Mint minden más téren, itt is az uj önálló, alkotó törekvések jelzik 
leginkább az áta-akulást. Az Uj Zene Egyesülete (Asociaţia pentru Muzica 
Nouă) néven néhány év óta tömörülnek az ujitó és fiatal zenei erők 
Mihail Iora vezetése alatt. Az egyesület céljai természetesen messzebbre 
esnek a honi alkotók és ujitók szűk körének propagálásán. A világ ujabb 
(nálunk még nem ismert) zenealkotásainak bemutatását, uj külföldi ze
nészek szerepeltetését tűzte ki céljául az egyesület, természetesen a bel
földi újdonságok bemutatása mellett. Általában: alkotó zenei atmosz
féra megteremtését. A kifejezett hivatalos körök közvetlen támogatása 
nélkül, csak az Academia de Muzică rektorának, Nona Ottescu-nak sze
mélyes segítségével az egyesület mégis több sikeres kül- és belföldi be
mutatót rendezett a DaDes teremben és más. rangjelzett helyeken. 

Romániai szerzők bemutatóin Paul Constantinescu, ű. Silvestri, 
Marcel Mihalovici és a gyermek Dinu Litpatti műveit mutatták be, ezen
kívül loi\a Mihail Racovia és Arghezi epigramma-szerű verseire irt rö
vid eredeti daTait, Matei Socor uj felfogású kamarazenéjét interpretál
ták. A z olasz zenének és az osztrák zenének szentelt estéken Ottorino 
Respigi, illetve Paul Öindemith szerepeltek, akik még hazájukban 
és nyugati viszonylatban is különleges újdonságoknak számítanak. A 
franciák közül Moris Ravel és P. O. Ferroud, aztán a magyar Bartók, 
aki román dalai ellenére (vagy éppen emiatt? ) eddig nem tudta meg
nyerni a román zenekörök tetszését. 

Az osztrák zeneest egyik eredménye volt azután egy román zene
est rendezése Bécsben. 

Nehéz volna megmondani, milyen okok folytán, a zenekultúrának 
ez az uj összefogása ujabban bizonyos visszaesést mutat. Bemutatói a 
'Dalles teremből az Academia de Muzică sokkal kisebb vizsgatermébe 
helyezkedtek át, ami azt jelenti, hogy az egyesületnek egy ideig le kell 
mondania a külföldi virtuózok itthoni és ennek következményeképpen, 
itteniek külföldi szerepeltetéséről. Mostani lehetőségei működését az 
itthoni szerzők bemutatására szoritják. De amit e szűk keretek között 
teljesít", az is egyedülállón magaslik ki az ismert virtuózok különlben sab
lonos programú koncertjeinek hosszú sorából, mert ujat nyújt és mert 
minden ponton az eredetiség vonzását érezteti. Nem a sznob block-
housé-lakók stereotip tapsa a hatóiránya ennek a munkának, hanem a 
zenekedvelők és zeneértők igazi megértése. Idei egyetlen bemutatóest
ién, amely nemrég az Academia termében lelkes „saját" közönsége előtt 
folyt le, többek között Matei Socor egy újszerű felépítésű és hangszere-
lésű septett-jével és a világhírű George Enescu egy ezelőtt húsz évvel 
irt és eddig ismeretlen négykezes zongora-konzertje voltak az est főbb 
pontjai, amelyek Iora és Silvestri több rövid, de minden megszokottól 
elütő számaival és a hires interpretátor, Kaganoff szereplésével kétség-
te^nül olyan együttest jelentettek, amely teljes joggal a nagy koncer
tek sorrendjében is első helyen szerepelhetett volna. Ehhez valóban nem 
hiányzott más, mint egy jó impresszárió pénze és reklámja. Minden más 
helyen és talán itt «s más időben v :ly<m előadásoknak hamar akadna 
pénzes szervezőjük és nagyközönségük. Nemcsak a bemutatott műfajok
ban és ritkaságukban rejlett érdekesség és nem is csak a bemutató elő
adások mindenkori varázsa, de a művek minősége, a szerzők nevei és az 
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interpretáció magas szinvonaia is képesek lettek volna egy nagy kon
cert sikerét biztosítani. Matei Socor, miután az Adeveml Literar és más 
•lapok hasábjain megjelent kritikai jegyzeteiben nem egyszer érintette az 
uj román zene kérdéseit, most Zaharia Stanciu folyóiratában, az Azi-ban 
Uj zene címen az egyesület előadásainak ezzel a viszonylagos sikertelen
ségével foglalkozik és annak okát főleg a vezetők naivságában és admi
nisztratív tehetetlenségében látja. Hozzászólásának értékét nemcsak 
kollegiális tárgyilagossággal adja meg (bár Socor nem tagja az Egyesü
letnek), hanem az a tény is, hogy bár maga mint szerző egészen uj, az 
eddiginél átfogóbb és szabadabb forma-felfogást képvisel, a harmóniá
nak és akusztikának bevett törvényeit ostromolja és zenetörténeti felfo
gásában a dialektikus materializmus alapján áll, kritikában és művészet
politikában az összes formai fölfogások és lehetőségek szabad érvényesü
lését és ezeknek uj tartalmi gazdagodását tartja szem előtt. 

ő is csodálkozva állapítja meg, hogy „mig a koncert szervezők a ha
zai szerzők hiányát sirják, a szerzők viszont műveik parlagon heverését 
panaszolják". A cselekvés emberének energikus magatartásával .taná
csolja, hogy az Egyesület „az uj zene érdekében az egész román zene ér
dekében törje át a szakmai kalitka szűk rácsait és árassza el a piacot, ha 
kell dobbal, trombitával i s ! Miért illetné ez az eszköz csak a rossz zene 
demagógjait? Több bátorságot és kevesebb szerénységet várunk azok
tól, akiket nehezen lehetne túldicsérni." (K. M.) 

DALAZS FERENÜ, aki most 36 éves korában meghalt, hivatása 
szerint unitárius pap volt. Esten a hivatásán azonban messze túlnőtt, 

lévén több, mint ez vagy az a hvoatású ember. Az a természet volt, aki 
világéletében legalább egy tucat ember helyett tevékenykedett, ugy 
azonban, hogy ugyanennyi érdeklődési irányát is egyesitette magúban, 
isiétsorsában is számos ember útját, munkáját vállalta. Bejárta a kerek 
világot, fart mindenütt, ami egy olyan valóban reformer hajlandóságú 
ember érdeklődését kielégíthette, mint aminő ő volt. Tanult Angliában, 
Amerikában, járt Japánban, Kínában, Indiában, mindenütt a hivatására 
készülő érzékenységévél és kíváncsiságával. Rengeteget látott és renge
teget tanült, s amikor hazajött, egy Torda melletti kicsi faluba ült el, 
ahol minden jót meg akart valósítani, amit a Világban látott, s ahonnan 
^— mondhatni <—. megváltoztatni készült a világot. Nagy harccá voltak 
egyházával, gyülekezetével. Pár év után azonban a falú és a környéke 
mégis megtelt tevékenysége jeleivel. Különös kaland volt ez áz ő mész
kői, majd később az Aranyosszék vidékére kiterjedő gfözdasági szervez
kedése! Művelődésünkben talán csak az egy Tessediké hasonlítható hoz
zá — a múltban, mért napjainkban társtalan volt, bármennyire kívánta 
is kezdeményezése körzetén túl, mindenféle a hozzá kfipcsolodó láncot. Si
kerüléseit és Jmdarcait ennek a nagy vállalásának ő maga irta meg i — 
mert iiró is volt — „Rög ákétt" cimen, tiszta erdélyi nyélven, ahogy ke
vesen irnák. Esze s kedélye járása, lelkes nagy természete, akaratos, min
dig tevékeny sokoldalúsága ritka elevenséggel ha-jlik ki e könyvből, mély 
ugyanolyan különös és rokonszenves mű, mint világ-uti rajza (Bejárom 
a kerek világot). Ritka, valóban erdélyi könyv ez, szűk sugarú művelő
désünkben páratlan. Min. ahogy páratlan ö maga. Igen, páratlan, •— mi 
vigyázunk a szavainkra. Többször perbe szálltunk véle s ő is hadakozott 
ellenünk: de az ember-példányt s az iró-példát mindig szerettük benne. 
Az erdélyi magyar irodalomban mivolta, törekvése, ereje szerint egyedül 
áMt. A közösségért élő, a közösségeért író volt, ama faEumunkás: ere
detiben és tisztán, már akkor és itt, amikor mindenféle éz a fájta író 


