
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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szen üj eszmei és esztétikai törek
véseket is elferdítették. 

A kultúrvilág M. műveit egész 
napjainkig. ilyen elferdített meg
hamisított formában ismeri. Teljes 
egészében egyedül Oroszországban, 
'Prágában, Párisbain. Londonban 
pedig néhány előadásból ismerte 
meg a közönség Mi. meghamisítat-
lan műveinek nagyságát. Ez mu
tatta meg teljes mértékben, hogy a 
lángeszű szerző az akkor még 
gyenge, de ma már megizmoso
dott munkásosztály addig ismeret
len művészi utain haladt. 

Zala J . 

Könyvszemle 
Darvas József: Egy paraszt csa

lád története. Ez a könyv, mely 
joggal tarthat r.gényt arra. hogy 
nemcsak irodalmi szempontból, ha
nem mint. ^tudományos törekvést 
is legkomolyabban vegyék, tanú
bizonysága a tőkés országok föld 
míves-tömegeiben, „parasztságá
ban44 beálló nagy változásnak, a 
bennük határozottan meginduló 
kulturális, szellemi munkának. A 
„régi öregek", a jobbágy ivadékok 
„Isdszolgáltatottsági" érzése a ter
mészettel és a ,,legkegyelmesebb 
földes urasággaf* szemben foszla 
dozik, a saját ügyre eszméléssel 
kapcsolatban értelmiségi csoport 
alakul ki. vállalván az adatgyűj
tés, kutatás és a tudományos fel
dolgozás munkáját, mely a jövő 
kialakításához, a helyes út megta
lálásához feltétlenül szükséges. Jel
lemző, hogy ezek a — legjobb ér
telemben vett — „szellemi" mun
kások (akiket azonban gyakran 
nehéz megkülönböztetni az egysze
rű falusi emberektől, annyira 
egyek velük életvitelben, sorsban) 
rendszerint a rétegekre különülő 
falusi társadalom földmíves sze
gény rétegében gyökeredzenek ^ 
erősen e réteg szempontjainak ha
tása alatt tekintik.át a parasztság 
múltját és jelenét (hr, a jövő te
kintetébennem is jutnak el mindig 
következetes osztály távlatokig). 

„Az egész parasztság törtónelmi.". 
sorsának élénk villantatása" körűi 
Darvas József előtt több kiváló tör
ténész, politikai író munkáikodon,, 
legalább is a tárgy egyes részle
teiben (hogy «:sak Grünwald Bélát, 
Acsády Ignáczot, Szabó Ervint em
lítsük meg.) Darvas sokat merít e 
kiváló munkákból. Azonban a sze
gényparaszt eredetű és szemléletű-
D. J. könyve koncepciójában vala
mi egészen más, mint amit törté
nész elődei hoztak: annak egyenes 
folytat isa és mégis sajátosan új. 
Mondhatnók új idők új dalainak 
egyenértéke a történelmi anyag
gyűjtés területén. A családi gyökér 
az írót új érdekes tárgyra és 
tárgyösszefoglalásra vezette: a föld-
mívesi családtörténetre, — persze 
olyanra, mely az egész parasztság 
történelmi sorsának jelképe legyen. 
Az új koncepció új hangot és elő
adásmódot jelont; étetmicleg és 
(gyüttérző közvetlenséget az elő
adottakban a tudományos elvek
hez és szinthez való szigorú ra-
goszkodás mellett 

D. J. tehát zsellér család gyer
meke. Apja a világháborúban el
esett, és úgy volt, hogy küzködő 
fMiyja mellől elkerülve •"> is úgy 
folytat ja majd, mint bátyái és 
földmunkás lesz ötödik elemiben 
új derék, tanítója meglátja beroné 
a tehetséget, és rábeszéli anyját, 
hogy adják polgári iskolába, majd 
tanítóképzőbe Irtózatosan nehéz 
küzdelembe került, míg végre a fia
talember ócskapiacon vásárolt nagy-
csónak cipőben, cájgnad ragban, 
anyjának levetett — még hozzá 
madzaggal megkötött harisnyái
ban beállíthatott az intézetbe; hason
ló, szinte reménytelen küzdelem 
volt, míg <,piperkőc" tanulótársai 
megvetésétől és tanárai részvét1 en-
ségétől kisérve elvégezte a tanító
képzőt. Aztán módja akadt hogy 
hozzájusson az okmányokhoz, fel
jegyzésekhez, melyekre családja 
múltjának felkutatását alapíthatta. 

Apjának család iáról nem tud-
, (hatott meg semnrt Azí amolyan 

„fiái béres14 volt, affajta nyomor
vidékről „gyütt-ment ember" ami
lyet bandaseregekbon hozattak az, 
croshizi gazdaparas-ztok az 1892-es 


