
Vojvodinai kiállítások 
Az újságolvasónak úgy tűnik, 

hogy a kiállítások korszakában 
élűink. A párizsi világkiállítás ka
pui méig csak nem rég zárultak be 
és a napokban már megnyitották 
a new yorki világkiállítást. Svájc
ban országos kiállítást rendeznek 
és az újságok állandóan hirdetik a 
tavaszi és őszi mintavásárokat és 
mezőgazdasági kiállításokat. 

iNálunk is rendeznék mindenféle 
lehető és lehetetlen kiállításokat, 
melyéken a látogatóközönség gyö
nyörködhetik a technika csodái
ban, ökrökben, nyulakban, 80 
grammos búzaszamekben stb. A 
közelmúltban béka kiállítást is 
remdeztek Noviszádon. Látjuk te
hát, hogy a kiállítások újabban 
egészen új ötletekkel rendelkeznek. 

Nagy-néha még képzőművészeti 
kiállítással is találkozhatunk na
gyobb városainkban. Az ősiszel 
azonban egy kul'túr kiállítást is 
láthattunk, ami főleg azért rend
kívüli, mert egy, a vasútvonaltól 
távoleső településen rendezték. So-
kolac, Kula és Tcpola között fek
szik. Itt rendezték meg az első voj
vodinai falukiállítást, amely egy 
hétig tartott és ez alatt minden lá
togatónak, mindent amit látni 
akart, megmutattak. Az egész fala 
kiállításon volt. Minden házba be-
mehettüink és betekinthettünk a 
fehérnemű szekrénvbe épp úgy 
mint az istálóba. Ne essünk abba 
a tévedésbe, hogy valami népszín-
míűves bokrétás paraszt-eszményí-
tésről volt szó. Ez a 3—4000 lako
sú település megmutatti a tenge
lyigérő sáros utait és vakolatlan 
házait, de ugyanakkor láthattuk 
az új, szép modern szövetkezeti 
otthont is, amelyet közösen építet
tek a falubeliek. . Mindenki dolgo
zott ezen az épületen, ki-ki képes
ségei szerint. Az anyagiakat is ösz-
sz£ adták és saját erejükből építet
ték fel a beteg és szülőszobával, 
könyvtárral és színpaddal rendel
kező otthont, amely tényleg min
den falubeli második otthona lett 
A kiállítás megnyitásán a szövet
kezeti dalárda és tambura zenekar 
népdalokat adott elő. a műkedve
lők pedig Rasa Plaović haladó szel

lemű, a szövetkezeti eszmét propa
gáló színdarabját a „Hegyi forrás-
vjizet" játszották. 

Érdekes és tanulságos volt az a 
.kiállítás is. amit a túrijai parasz
tok rendeztek. Olvasókörük most 
ünnepelte tízéves évfordulóját és ez 
alkalommal rendezték meg köinyv-
kiállításukat, mely az első falusi 
könyvkiállítás. Túrija község a-
Srbobran—St. Beceíi vasútvonalon 
van. Szegény falucska kb. 4000 la
kossal, akiknek 98%-a földműves. 
Ezek szószerint arcuk verejtékével 
keresik meg a mindennapi kenye
rüket. Ezelőtt tíz évvel közös erő
vel és akarattal kis kultúrotthont 
építettek, ahol most a 2.000 művet 
számláló könyvtárukat kiállítot
ták. Jóleső meglepetéssel tapasz
taltuk, hogy a könyvek legna
gyobb része értékes, komoly mű. 
Ilyen könyvtárral (minőségileg) 
még városaink sem nagyoin dicse
kedhetnek. 

Az ekeszarva után lépdelő turi 
jai parasztok megértették a jó 
könyv értékét és fontosságát. Sta
tisztikájuk szerint a könyvek nagy 
részét az egyes tagok ajándékoz
ták, ami abbóris látható, hogy sza
bálytalan betűkkel beírtak mevei
ket. A rendezőbizottság is azt ál
lítja, hogy a parasztok, ha bemen
nek a városba eladni és vásárolni, 
hoznak magukkal egy-két könyvet 
isi a könyvtár számára. Az egyik 
grafikon azt árulja el. hogy a Du
nabánság területén 501 könyvtár 
működik 155.000 kötettel és 44.000 
taggal. IMinden könyvtárra tehát 
átlag 86 tag és 419 kötet jut, mig 
a turijáára 212 tag és 2.000 kötet. 
Minden túrijai havonta átlag 1 
könyvet olvas el, ami komoly 
eredmény a többi elhanyagolt fa
luval szemben. Könyveiken még
látszik, hogy nem dísznek tartják 
őket. 

Az egvik táblázatról azt olvas
suk, hogy 18 csialádé 1000 hold 
föld, míg a fennmaradó 9000 hold 
a többi között, oszlik meg. A lakos
ság nagyrésze törpebirtokos, feles 
r-. nnn^zámos. Egy másik táblára 
azt írták hogy Túriján a paraszt 
nkkor eszik csirkét, ha vagy 5 
vagy a csirke beteg. 



Az egészséges önkritika .íele az a 
felirat, amely szerint Túriján át
lag 9 dinárt költ egy személy 
könyvre és 404 ctánárt alkoholra 
évente. Milyen lehet a helyzet a 
többi faluban? . . . 

A kiállításnak nagy sikere volt. 
A környező falvakból sok paraszt 
jött be társaik kiállítását megnéz
ni. Jovan Popovié az ismert \ojvo-
dinai író sikerült előadást tartott a 
könyv fontosságáról és ieleintősé-
géről. 

A két fenti kiállítás oéldaként 
szerepelhetne falvaink előtt, hogy 
milyen úton kell haladniok. Mind
két faluban együtt dolsoztak a pa
rasztokkal a becsületes paraszt-
származású fiatal intellektuellek 
is, akik nem szakadtak el a rög
től, inem szégyenlik paraszti szár
mazásukat és becsületes melléállá
sukkal segítenek sárbaragadt falu
jukat felvilágosítani. 

Molnár Ilona 

M. P. Muszorgszki születésének 
századik évfordulójára. (1839 márc 

29.) 
P. M. Muszorgszki a múlt század 

zenei életének egyik legjellegzete
sebb alakja. Ugyanazt a feladatot 
tűzte a zenei alkotás elé, imit a 
19-ik század orosz irodalma: a ha
ladó társadalmi és politikai törek
vések kifejezését Közvetlenül a 
jobbágyok felszabadulása utáni 
időkben, az orosz; élet sorsdöntő 
korában élt. A kor legnagyobb 
szellemi vezéreivel állott összeköt
tetésben, előharcosa volt a hala
dásinak és egy igazságosabb rend
szernek. Eszmeileg a „narodnyá-
kok" (a parasztpárt forradalmi 
mozgalma) legelőrehaladottabb ré
széhez állott legközelebb. De Mu
szorgszki művészetében, különle
ges tehetségének hatalmas erejé
vel ezeknél sokkal tovább ment. 
Az összes addigi hagyományokkal 
szakítva, számos jeles orosz zene
szerző közül ő az egyedüli, aki fel
fogásának végső következtetéseit 
le merte vonni. Míg a többiek a 
népi zene kifejezését, a népdalok 
és népmesék felhasználásában lát
ták, addig M. a mépi zenében a 

nép, a falu és város dolgozóinak 
megszólaltatására törekszik. Fő
műveiben, így a „Borisz Godunov 1 

és „Hovanscsina" zenedrámáiban 
mint dalaiban, akár egyéneiben, 
akár együttesen szinte csodálatos 
erővel és őszinteséggel maga a 
nép szólal meg. Parasztok, a város 
és falu szegényei, a hatalmasok 
csendőreikkel, korcsmárosok, csa
vargók és alkoholisták a végtelen 
elnyomatást és a folyamatban lévő 
társadalmi átalakulást jellemző 
alakoknak egész sorozata vonul 
keresetül művein. 

Amikor M. zenei alkotásának 
tárgyául ezeket az alakokat és a 
meg mem szépített orosz valóságot 
vette, egészen új művészi eszkö
zökhöz kellett folyamodnia. Ezzel 
a zenei alkotás terén nem csak új 
utakat nyitott, mellyel fél század
dal előre, szinte látnoki erővel 
megérezte a fejlődés további vona
lát, hanem megalapítója egy ed
dig még ismeretlen szociális típus
nak, mely eddig még sohasem szó
lalt meg a zenében: a munkásosz
tálynak. 

A következetesség, mellyel M. 
elgondolásainak megvalósításához 
kezdett olyan környezetben, mely 
ezt a művészetet, osztályhelyzeté
nél fogva sohasem érthette mieg, 
végzetes következményekkel járt a 
nagy művész sorsára és alkotásai
ig. A nyomor és szenvedés lejtő
jén miind mélyebbre taszítva, ko
rábbi barátaitól elhagyva, súlyos 
betegen egy katonai kórházba ke
rül és itt hal meg 1881-ben. Ügy 
sorsára, mint az akkori társadal
mi viszonyokra jellemző, bogy a 
művészt, mint tiszti szolgát ve
zették be a kórház beteg-névsorá
ba. 

De a nagy alkotó harcos sorsa a 
halállal még nem* fejeződött le. A 
.,jó barátok", akik életében támad
ták, tudatlan és bukott művésznek 
Kievezték, egyszeriben rájöttek, 
hogy műveit meg kell „őrizni." 
Tették ezt pedig úgy, hogy alapo
san ..kijavították", eltorzították. 
És még azzal sem elégedtek meg, 
hogy műveiből a legértékesebb, 
művészit eltávolítsák, hanem a 
zenemíívészet szempontjából egé-
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