




ér~zfük,igenjól megfér a magyar munkás ifjak lelkéhen a komoly es 
existenciális zsidógyűlölet. Nekik ez nem nemzeti kérdés, nem is faj, 
vagy ideológia, etika, vagy hiológia kérdése, hanem egész ~gyszerűen 
kenyérkérdés. Bőrükre megy és éppen ezért komoly. 

Főprogrammjuk a felvilág'osítás. Beszervezni :mindenkit a szak.., 
szervezetekbe,: nőket is, mert ma már nem lehet a nőknek sem a fa
kanál meUettmaradniok. A női szónók elkeseredett hévvel heszélt arról, 
hogy a proli nők kétszeresen elnyomottak: mint nők, és mint prolik, 
és mégsem világosítják fel őket. ",A nők niégnem vitaképesek'" ,' .. És 
mit akarnak aztán? 40 órás munkahetet, fizetéses szabadságot, titkos 
választást, a levente intézmény eltörlését, mini mált munkabéreket, 
a rémhírszakasz eltörlését, szahadságot a szervezkedésre, gyülekezésre, 
demokratizmust, földreformot a parasztságnak (!): emheri életet ... 

Közhe-közhe átgondoltunk egyetemista viszonyainkra. Hol tudnánk 
mi ilyen tömeget összehozni? A mi ideológia-zűrzavarunkat hogy 
meg-szégyeníteni ez az egység! És amitömegmegmozdulásaink fegyel'" 
me!? ... 

Olyan nagyon biztos, hogy mienk lesz a döntő szó a jövő Ma/yar
országáhan ? 

Döhbenetesen idegenek voltunk. Szavakat sem találtunk volna 
hozzájuk. Itt nőttürik~ fel egymás mellett; értelmiségi és munkás ifjúság, 
és őket mégis a zsidó internacionalizmus szervezte meg . . . 

"yy" 

HEL YZETKÉPEK. 

A júniusi hetek főrendezője az egyik napilapnak nyilatkozatot adott. 
Ebben azt olvashattuk, hogy az ünnepségek műsorát "nem lehet ki
zárólagmagyar müvekből (Erkel, Bartók, Kodály) összeállítani", mert 
~zekkel nem lehet kitölteni egy kéthetes műsort, másrészt "a külföldi 
publikum mellett a belföldi közönség- érdeklődése is .szükséges. Ezek 
közt pedig kicsiny azoknak a száma", akik modern műveket akarná
nak hallgatni, melyek télen is nagyobbrészt hallhatók. Ezért olyan mű
vekre' van szükség, melyek "a zenei szórakozást kereső" közönség kü,
lön])öző rétegei közt mintegy kompromisszumot képeznek (pl. Yerdi). 
, Ez a n,yilatkozat is ,elárulja a júniusi hetek alapvétő hiháit, és an
nak egyes állításain keresztül a hetek egész .szellemére és minden prohlé
májára rávilágíthatunk. 

Ez a szellem mindjárt jelentkezik a "zenei szórakozást kereső kö
zönség" iránt való nagy figyellemben. Ez lenne tehát a cél, a zenei szó
rakozást keresők kielégítése? Nem hisszük, hogy ezek pont júniushan 
keresnék-a zenei szórakozást egy gazdag téli szezon után, nyári me
legben, evezés, strand és egyéh örömök között. Minek akkor őket 
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látványos külsőségek, sztárok és felemelt helyárak sth. se!~niSeSie.""/(· 
,,~el csak azért is összecsődíteni? Hiszen vannak HH~14VL.lLVi:l.U1:tl~'I.JZ.1:t~"fJS,~ 
melyek kielégíthetik nyáron is a miIidenáron zenei 
sők "tömegét", belföldit és külföldit egyaránt. Van 
szigeti, stb. koncertsoroza:t sztárok felléptével, s a .. ..ter-
meszete szerint igyekeznék kielégíteni á közönség mindenféle, igényét;.: 
Ennyi elég még az idegenforgalom követelményének is: 

Ha tehát mégis ünnepi heteket rendezünk az állam erkölcsi és: 
anyagi támogatásával, annak nyilván csak az lehet acélja,ho~yami 
érték csak van a magyar zenei életben, azt ünnepélyes és méltó keretbe 
összefogva, .szinte . a magyar. zenekultúrát össz·esiírHve . ünnepeljük az 
összegyűlt külföldiek előtt; .s a magunk gyönyörűségere, Ez.a'. némz.et 
öntudata: a legjobbakhoz szól és a legjobb értékekkel, az eg.yéb igéf 
nyekkielégíté~ét pedig átengedi a magánvállalkozásnak.. . .. ' . 

Ezek az értékek pedig. elsősorban a magyar zsenik alkoltásai; 
kel sz.emben a nyilatkozat a közönség érdeklődését kevésnek 
- I~erszeesak abelföldiét, -'- mert a külföldiét hallgatólagő 
merI. Ezzel szemben az az igazság, hogya közönség egy-egy 
vagy Kodály-estre zsúfolásig megtölt Zeneakadémiát, . Vigadót; 
és épen eire .á közönségre nem. áll, hogy nyáron nem lehet m{~~IIl(y.~gq~tI1I;; 
mert ri~kánhalIható. kedvenceinek minden szereplését Oz,C"'UJ,UU 

azokra. tömegeseJ.l vonul feL 
De ha már ennyire fél az .. ünnepi hetek rendezője a modern ze~~.;.: 

től, mért hagyta ki nyilatkozatából és a műsorból Lisztet? AilŐna:g~r:' 
száinú oratóriuma, szimfónikus költeménye, stb., a közönség ~ülönbözŐ: 
rétegei közti "kompromisszumnak" is megfelelne, amellett. reprezeritá,-: 
tÍv; magyar érték.. . 

De különben is ki követel .csak magyar műsort? A magyar kul:
túra értékeihez tartozik az is, hogyan tesszük magunkévá azeneiroda..,. 
lom külföldi remekeit. Lám, hogy tanulhatott vólna az ünnepségek/reIl;:", 
dezőjea gyermekkarest műsorából és Kodály rendezéséhőJl ' .. a~ 
gyar remekművek, . népi játékok mellettéJlbarokk és reneszáns . német" 
angol, olasz, nélhetalföldi •. mesterei" szerepeltek. Mert .ne'maza,íón~ 
tos, hogy a műsor legyen csak~ magyar; de legyenek azok az előadÓkf' 
Mert az, hogy Kleiber hogy vezényli Haydn ·Évszakok oratóriumát,'vl;t~:y' 
DohrowenPuccini Bohéméletét, az nem mu.tat semmit a magyar, kultú:~ 
rábóL De·az, hogy az a magyar· karmester vezényli az "Évszakokat':'aki, 
abból már egy remek előadástesináH, aki emellett Liszt Zsoltárát, Berl}oz. 
Karác~?nyi . 0fJl;,t§!'tq~áLjs !?~:e.9:~tta már, az, hogy egy másik' l~af-:" 
mesterunk Sz.en'f"Erzsebet .. LegenGat, Psalmust, Cantata Profanat, . MlSS[t , 
SoIlemnist, egy harmadik Schütz Karácsonyi oratóriumát vezényli,.a 
Máté P assiókr ól, H-mol misékről, Handel-oratóriumokról nem' is be~· 
szélve;az, hogy itt oratórium-kultusz van, az magyar ku1túra.És 
ebből kellett volna Ízelítőt adni a külföldnek. Mert azt is meg lehetett 
volna tanulnia gyerekkar-estből, hogy. ott csak olyat mútaHak: he, 
alnii. éveken át szerte az országban énekélnek is a .. gyerekkarok,am~ 
tehát élő kultúra. De idegen művészek, idegen művek: ebhŐlJegfel:. 
jebhannyitláthat a külföld, hogy zenekart és ének.eseket"már•• tl1~ 
dunk adni efajta· produkciókhoz; szóval a· keretei. Ez pedig lehet. viaéki . 
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-yá:rosairrk amhiciója, ~ nem. is mindegyiké, ~<de mint neIrizefi]ttÍ 
produkció,talán kissé kevés. S hogy megerősÍtsük . á külfölditeb 
a látszathan, midőn végre "heves zik" a műsorha a Psalmus!, JlztÍS 
Dob'roweullel adat ják elő. -' A külföldi azt· hiszi, hogy KodaJyunk má~~ 
van· ugyan, de méltó előadás ához külföldi karmester kell,. a lllag~ar 
pedjgmegállapítja, hogya hazai előadások lényegesen johbak voltak.. 
Pedig itt igazán a magyar interpretálásérdekelné a külföldit, mint 
ahogy minket isa francia Dehussy, anémet Wágner, az olasz .Verdi, 

De a júniusi hetek következetesen nem vesznek tudomást kivá15 
fiatal karmestereinkről. De nem.v:esznek tudomást arról sem, hQgy 
itt olyan előadó. gárda van, amí. fölöslegessé tesz minden idegen sztárt. 
Énekeseink: Báthy, Basilides, Rössler; Svéd, sth.; zongoristáink: Bar":' 
tóktóIés Dohnányitól a?, ifjúgárdáig,vonósnégyeseillk, stb.cs~k elég 
yálaszUilmak a júniusi két hétre? Sha mindenáron "hoznt· akarunk~ 
hozzuk :qaza erre az alkalomra .külföldön élő nagysagainkat, ~émet:& 
M~riát,.Szige:thyt, sth. Ez így elég "attrakció", egyhefoglalvamindaz. 
4mifcs4k am~gyar kultúra termett. . ... .. ..' 
.' •.. : • Magy/:lr l<:ultúra! Nelll gondol iH arra senki. Ugylátszik,i'ítz.Jesz~ 
~dy.jóslása, hogy Európ~ Kail'ója I,eszünk: "Az egYl'enyüz;sgőhhviIág 
útj4ha., akaratlanul is mindjohhan beleesünk, A .nőinkszépj3~~:4 ho':" 
Í'll*k jeles: :§lefünk érdekes vegyülés e ,a Balkánnak . és Amerikánál". " .• 
ItLte~át meg kell születnie az európai Kairónak. Vidám helyl~sz: Még 
.üdán ahhan is hasonló Kairóhoz, hogy az Operánk emelk~d:ik.Ap 
4~glius, ff berlini, a francia, ki pár napot itt lumpol, egykómolyabb· 
e'ltéjén esetleg igen jó W ágner-előadást is élvezhet az európai Kairó
han .. ," 

De mintha mégsem Kairó volna a megfelelő párhuzam. InkáI,h,az 
a.z indiai maharadzsa. aki európai vendégei szórakoztatásárat)lh~xü,;(j~ 
i:deghíresehb művészeket, s opera-előadást ryndez. Mi újat aclbat?H:i .... 
szen művészetet, lelki gyönyörűséget otthon is me/; lehet kapnH Adhat 
pazar kiállítást, ódon várat, igazit, görög-tüzet, hatosfog-atotés főúri 
ctil'igenst és balettestet az Operáhan és szerenádestet a Bélügyminisz~
rinm udva:rán, még pedig Filharmóniával, ami igazán nem mindennapi. 
Nem csodáljuk, hogy vannak nosztalgikus lelkek, akik a mai idők 
"szürkeségéből" visszavágynak a letünt feudális idők nagyobb lehető-I· 
ségeihe, főúri kényre előálló ünnepélyek ragyogó külsőségeibe, exkluzi
vitásáha. Azt sem csodáljuk, hogy ennek a főúri dilettáns snöhiznms~· 
nak kielégítésére készségesen siet a. kapitalista-ú,jgazdag \ mecénás. 
(Hogy a magyar specialitás, a "feudál-kapitalizmus" a kultúráhan is' 
érvényesülNn.) Az is . természetes, hogy a nemzetközi "elit" szívesen tó
dul a már .Európáhan ritkán található kivételes szigetekre. A világot
járó polgár is megnézi a pénzéért szivesen -'ff más országáha.nés exo'"
tikumként. 

A mi ideálunk azonban már egészen más. Mi a széles néprétegek 
k:ültúrájáhan hiszünk. Noszialgiánk, hogy Beethoven minél töhb. .lélek
ben minél mélyehhen éljen. S hogyha Fidélióval akarunk ünnepelni~ 
nemgörögtüzet és hatosfogaiot, adunk, hanem elmélyült művészieló~' 
adást és ünneplő lelkeket. A mi szürke demokratikus. gondolkodásunk 
akuHúra szeretetétől áthatott tömegekben· találja örömét, s a belőlük 
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·sarjadt, általuk meghec...,ült és ápolt nemzeti kultúráhan.;És; hogy 
büszkén és öntudatosanáUhatunk ki vele más népek fiai elé, mert 
elismerést szerzünk vele, s kölcsönös meghecsülést. . 

. Ha nézzük a júniusi hetek "fejlődését" : mint került át.a Fidél~ó 
a ltatai grófi k~stélyhól a Vajdahunyad várha, mint jutottbemégl's 
,gyermekkar-est és Psalmus a miisorba,.akkor erős a reményünk,hogy 
.,; ... ez a mi hitünk valóságra válik ... " 

Vargyas Lajos. 

Arcmyszemek. 

Egyikvidéki városunkban néhány nemes lélek önzetlen, buzgó lá
;radozása nem régen, evangélikus árpaház alapjátveteftemeB . .Hogy az 
lsten keze mennyire áldásával kíséri az önzetlen felebaráti szeretettől 
áthatott munkát, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az apró fil
.lérekből nemcsak az árvaház létesítéséhez szüksé~esösszeggyűlt össze, 
,hanem.azon felül még tartalékolható tőke is maradt. Jgy történt, hogy az 
:á.rvaháznak közel egy éven belül már. néhány hold termőföldje is lett. 

Amikor ja képviselőtestület ülésén. ez az örvendetes. bejelentés el
hangzott és arról volt szó, hogyan történjék a föld: megmunkálása, fel
iillt az egyik testületi tag, országgyűlési képviselő és magára .vállalta 
az. árvaház földjének évi megm'tlnkálását. Egy másik földbirtokos, eVéln
,:gélikus tes~vérünk pedig kijelentette, hogy ő is részt· kér és osztoznj 
akar a munkában. I 

Amikor az élet minden megnyilvánulásában oly sok önzést és kapzsi 
.,érd(d~hajhászást kell látnunk és tapasztalnunk, végtelenül jólesőérz'és 
tölt el, hogy vannak még, igen pannak még evangéliumi hittel s önzet-
len felebaráti szer-etettel áthatott lelkek. . 
: Az evangélium örök éltető forrása fel-felbuggyan s az· áldott má-
,gyal' talajban megcsillan néha egy-egyaranyszem. 

Az ősi S ü m e g várának tövében, a nagy másvallású tengerben, 
~OOO lakos között él egy kis szigetecske, a 100 lelket számláló sümegi 
~vangélikus gyülekezet. Anyagyülekezetétől, Keszthelytől s annak 
Ümplomától 45 kilométernyire fekszik. Az Istenháza után sóvárgó ki
.cSiny nyáj áldozatos buzgósággal, erejét megfeszítve összeé:tdott 3500 
pengőt, hogy kiii temploma é.pítését megkezdhesse. A teljes befejezéshez 
azonban még 2500 pengőre van szüksége s ennek érdekében segítséget 
.kérő szóval fordult a megértő lelke khez. 

úgy érezzük,' hogy ebben a templomromboló, kolosiorgyujtogató, 
P?pok és apácák életének kioltásáiól véreskezű világban Isten és egy
házunk ügyével szemben az ifjúságnak is kettőzött a. felelőssége és 
kötelessége támogatni akis gyülekezetet és rajta keresztül egy új 
templom épülését s felhívni a figyeImét a támogatásra. (Adományokat 




