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A tévé tudományos műsora, 
a HORIZONT havonta jelent
kezik. Szerkesztője Mag Pé
ter. Az, gondolom, mindenki 
előtt világos, hogy munkája 
nem kéjutazás a tudományok 
birodalmában. A gondolkodó, 
cselekvő koponyákat nem 
könnyű szóra bírni, pláne fel
vevőgép elé ültetni. S ha igen, 
akkor a biztonságot jelentő la
borba, a tízezer kötetes köny
vesházakba kérik a stábot. Itt 
ugyanis feltétlen urai, isme
rői a terepnek, minden az ő 
munkájukról — tegyük hozzá 
gyorsan: csoportos erőfeszí
téseikről — árulkodik.

A tudomány, napjainkban 
— helyesebben már jó ötven 
éve — elsősorban csapatjáték, 
s bár Mag Péter egy-egy ne
ves vagy nevet eztán szerző 
tudósról forgat portrét, a leg
ritkábban találkozik az egyes 
szám első személlyel. A nyi
latkozó nem álszerénységből 
húzódik meg a többes szám 
első személy fedezékében, de 
mert eredményei és a felisme
réseket korrigáló kötelező ku
darcok a tökéletesen összehan
golt csapatszellem és tevé
kenység nélkül legfennebb fel
villanások lennének, hihetet
lenül visszafognák a tudomá
nyos és műszaki forradalom 
menetét, ilyesféle forradalom
ról jóformán nem is beszél
hetnénk.

Léjárt tehát a magányos zse
nik kora. Jó ez? Bizonyára, 
mért senki sem sírta vissza 
még á Kopernikuszok, Galile- 
ik vagy Bolyai Jánosok korát, 
még a Janus-arcú tudomány- 
történet sem. Janus-arcot 
mondottunk, minthogy e disz
ciplína egyaránt fürkész múl
tat és jövendőt, tanít, figyel
meztet, megóv szükségtelen 
felsülésektől, egyszer már sza
kadékba vezetett utaktól, o-

lyan „felfedezésektől“, amelye
ket az emberiség már meg
szerzett, csak a „hálás utó
kor“ verte be a feledés sará
val. Ezzel magyarázható az az 
örvendetes tény, hogy fiziku
sok és vegyészek, agrármérnö
kök és orvostudorok egy bi
zonyos életkor után (melyben 
a tudás- és tapasztalatbeli 
gazdagodás minőségi többletbe 
csap át) a saját kutatási terü
letük múltja felé is fordulnak, 
mert a társadalom és művé
szetek történetisége mellett, a 
tudománynak is joga és köte
lessége „ősiségére“, szakadat
lan fejlődésére hivatkozni, azt 
adatokkal, nevekkel, győzel
mekkel, izgalmas kísérleti 
naplókkal alátámasztani.

Tudománytörténeti vonatko
zásokban sajnos elég hiányos 
a HORIZONT, pedig a tévé
néző, akit a tényirodalom és 
forráskiadványok a dokumen
tumok olvasására szoktattak, 
igényli az egyetemes és a ha
zai felfedezések, találmányok 
történetének, valamint a tu
dósok munkásságának bemu
tatását is.

A HORIZONT, hogy eré
nyeire is kitérjünk, mert jócs
kán akadnak, fórumot bizto
sít műszaki és tudományos é- 
letünk kiválóságainak, felfe
dezi őket a nagyközönség szá
mára. A szerkesztő tudatában 
van annak, hogy az a nemze
tiségi kultúra, mely többnyi
re csupán irodalmi-művésze- 
ti-történeti értékeinek szentel 
figyelmet, hasonlít a félszár
nyú madárhoz. Az idén példá
ul bepillantottunk a temesvá
ri GGYI embriológiai labora
tóriumába (Sándor István és 
munkatársai), a tarnioai víz
tároló és Kolozsvár-Napoea 
vízellátásának kérdéskörébe. 
Hamar Márton segítségével az

etiológiát fedeztük fel ma
gunknak, a sugárgenetikai 
(Kolozsvár, prof. dr. Rádules- 
cu és Imre István), a galeni-
kai (gyógynövények és gyógy
szerkészítés, Marosvásárhely, 
dr. Rácz Gábor és munkatár
sai) kutatások honi állásáról 
láthattunk riportfilmet. Ezek az 
adások közérdekűek voltak, in
formációs tartalmuk és szín
vonaluk nem ment a szigo
rúan vett tudományosság ro
vására. Mag Péter jó kérdé
seire a válaszok „a szakmai 
sovinizmus“ és szakzsargon íi- 
togtatása helyett inkább az in
terdiszciplináris kutatás és e- 
gyüttműködés fontosságára 
hívták fel a figyelmet, köz
érthetően, a legjobb értelem
ben vett tudománynépszerűsí
tés eszközeivel.
A HORIZONT K a le id o s z k ó p  
rovata nagyobb testvérére, a 
Teleenciklcpédiára üt, de végül 
is itt az a fontos, hogy a n y a 
n y e lv ű n k ö n  ismertetnek meg 
egy-egy tudományos-műszaki 
újdonsággal, tudatosítják ben
nünk, hogy „a fizikai munka a 
szellemi tevékenység . egy vál
fajává alakul át“.

Ha már a hasonlóságokat 
emlegettük, azt hisszük, nem 
lenne eleve elvétett lépés, ha 
az Andrei Bacalu-féle műsor
nak néhány módszerét és ta
nulságéit hasznosítaná tévénk. 
Nevezetesen itt a „Van-e még 
kérdése?“ (Mai aveţi o între
bare?) című hétfő esti adás
ra gondolunk, mely jobbára a 
nézők kérdései alapján állít
ja össze tematikáját. A szak
emberek a stúdióban várják 
a befutó kérdéseket, s nyom
ban megpróbálnak felelni a- 
zokra. Mindenképpen megszív
lelendő gyakorlat, hiszen va
lamennyiünknek vannak kér
dései a tudomány művelőihez. 
A sajtóból, a tévé műsoraiból 
tudjuk, hogy számos szakem
berünk van, majdnem minden 
tudományágban, akik szépen, 
nyelvileg kifogástalanul meg
válaszolhatnák a feltett kér
déseket.

A HORIZONT vagy akár 
más műsor is gazdája lehetne 
a fiatal tudósok fórumának, 
ahol a most indulók fejthetnék 
ki nézeteinket, s felfedezéseik
ről, munkájukról számolnának 
be. Haszna kettős lenne: egy
felől megismerhetnénk azo
kat, akik e kurta századvég 
s a következő század jellegét 
meghatározzák a gondolkozás 
és a termelés szintjén, másfe
lől remélhetőleg színvonalas 
anyanyelvű tudományművelés 
tanúi lehetnénk.

Végezetül még csak annyit, 
hogy e sorok írójának véle
ménye szerint a HORIZONT 
műsorideje szűkös, amin a 
gyakoribb jelentkezéssel lehet
ne segíteni.
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Újból a torockói képtárért
Beke György a  H ét 36. és

37. szám ában közölt kétrészes 
torockói ripo rtjában  (Torockó  
rom antika nélkül) em lítést 
tesz a torockói „képtár-akció
ró l“ és a k ép tárnak  szánt ado
m ányok sorsáról. M ivel kép
tá rterem tési kezdem ényezé
sünkhöz an n ak  idején  az 
U tunk segítségét k é rtü k  — 
B anner Zoltán á lta l —, szin
tén  az U tunkon keresztül sze
retném  bővebben ism ertetn i 
egyrészt akkori elképzelésein
ket, m ásrészt az ügy a laku lá
sát.

„A H ét k ép tá ra“ akciójának 
beind ítása és sikere ad ta  az 
ö tle te t egy torockói állandó 
képzőm űvészeti k iá llítás meg
szervezésére, am it a  következő 
szem pontokra alapoztunk.

1. Nagyon sok hazai képző
m űvészünk já r t  és alkotott To- 
rockón, m egihlette őket Toroc
kó és környékének szépsége, 
történelm e és dolgos jelene. 
Legalább a kortárs alkotók
tól szerettünk volna k iállítan i 
egy-egy jellegzetes torockói 
alkotást, a  községi m úzeum  
keretén  belül.

2. A helyi m úzeum  bővíté
sén keresztül elősegíthettük 
volna:
— a lakosok esztétkai nevelé
sét
— a látogatók szám ára válto
zatosabb, gazdagabb anyag 
m egterem tését, s ezáltal a lá
togatottság fokozását
— a képzőm űvészek kiállítási 
lehetőségeinek növelését.

A rra  szám ítva, hogy egy 
ilyen állandó k iá llítás felkel
ti a  lakosság érdeklődését — 
am i m eg is tö rtén t —, igény
lik  a  további kiállításokat, a- 
m inek következtében egyes 
művészek egyéni k iállítással 
is je lentkezhettek  volna. Gon
doltunk elsősorban az itten i 
születésű V ernes A ndrásra, a 
huzam osabb időt i t t  tö ltö tt 
Ughy Istvánra , B otár Editre, 
T. Szűcs Ilonára, Székely Mi-

hály ra  és sok m ás m űvészre, 
akiknek az anyagából sok kép 
a lakások fa la ira  kerü lhetett 
volna.

Ezek után, ha fokozódott 
volna az érdeklődés a  m űvé
szek részéről, a fiatalabbak, 
vagy az ország távolabbi ré 
szén élők, a Torockón még 
nem  já rtak  szám ára nyári a l
kotótábort lehete tt volna szer
vezni, a hely nem  okozott vol
na fejtörést; esetleg éppen a 
torockószentgyörgyi hajdan i 
szerzeteslakban.

Ezeket a  táv la ti javasla ta in 
k a t a  községi szervek tám o
gatták, a megyei szervekkel 
ism ertettük . V annak ró la bi
zonyítékok.

Az ötletet először az akko
ri szomszédommal, Ughy Ist
vánnal tárgyaltuk  meg, több 
alkalom m al hánytuk-vetettük  
meg módozatait, később a m ú
zeum ot vezető Borbély A nná
v a l és H arm ath  László, Vincze 
Zoltán, S im ándi Dénes tan tes
tü le ti tagokkal is megbeszél
tük ; m indenki szükségesnek, 
hasznosnak vélte — úgy, ahogy 
az U tunk  1974-es évfolyam a 
22. szám ában közölt kerek- 
asztal-m egbeszélésből kitűnt.

Közben Ughy István  a kol
légáival, jóm agam  Kolozsvá
ron és Nagyenyeden ism ertet
tü k  te rvünke t a  művészekkel, 
s nem sokára m egérkeztek a 
képek; az U tunk  szerkesztő
ségében gyűjtö tt anyagot sze
m élyesen vettem  á t Gy. Szabó 
Béla, Balázs P éter, Vernes 
A ndrás, Árkossy István, Györ
kös Mányi A lbert, Nagy Eni
kő kolozsvári, M ihalcea Clau- 
dia, Coltor Virgil, Székely Mi
hály nagyenyedi művészektől. 
M egérkezett Balázs Im re és 
Ughy István a  m arosvásárhe
lyiek küldem ényével: Bordi 
András, Fekete Zsolt, H aller 
József, Incze István, Kedei 
Zoltán, Kovács Géza, Nagy 
Pál, O lariu Gheorghe, Siklódy 
Tibor, Simon Endre, Szécsi

András, Szőcs László, Szöcs 
Sándor, Török Pál, Gám entzy 
Zoltán és Zsigmond A ttila ké
peivel. M indnyájuk szíves
ségét (küldem ényüket) ezúton 
is nyilvánosan megköszönöm.

A k iá llítást a  községháza 
díszterm ében a XI. párt-  
kongresszus tiszteletére, no
vem ber 24-én ny ito ttuk  meg 
— a Megyei Szocialista Neve
lési és Művelődési Bizottság 
felügyelőjének jelenlétében — 
három  hét idő tartam ra, s mi
u tán  az anyag a múzeum te r
m eibe költözött, itt  fényképez
tük  le az anyagot Bágyoni Sza
bó Istvánnal.

P ár hét m úlva értesü ltünk  
arról, hogy a  megyei nép ta
nács egyik tisztviselőjének u- 
tasítására, azzal a m egindok- 
lással, hogy nem  illenek a m ú
zeum tárgykörébe, a képeket 
le kellett venni, és lehetőleg 
v isszaju tta tn i a művészekhez 
vagy tulajdonosaikhoz. (Az 
érdekes az, hogy többségük 
helyi tém ákkal foglalkozó a l
kotás volt.)

V ajon egy m úzeum  nem  az
által töltheti be szerepét, ha 
m inél több részlege, ha m i
nél változatosabb anyaga van? 
Hiszen a m úzeum ok nem  „kö
vületek“, am elyek nem  változ
hatnak , nem  fejlődhetnek. A 
művészek pedig alkotásaikat 
továbbra is hajlandók  Toroc
kón hagyni.

Remélem, a helyi és megyei 
hatóságok felism ervén az ügy 
fontosságát, a  művészek meg
becsülésének jeléül a későb
biekben mégis ta lá lnak  m ajd  
m egoldást, és m egterem tik a 
lehetőségét a m úzeum  képző- 
m űvészeti részlege m egszerve
zésének, hogy ezt évente leg
alább két-három  egyéni k iá llí
tás, esetleg nyári alkotótábor 
is követhesse.

FARKAS ZOLTÁN
mezőgazdasági m érnök

E isik ovtts  M ihály
$  © • • •  j  rkos£onlese

Nem azért kértem szót, hogy 
a hetvenedik életévét betöl
tő zeneszerzőt ünnepeljem. Hi
szen tudom, sohasem szeret
te, sohasem volt híve a han
gos-látványos ajnározásnak. 
Nem a külsőséges, hanem a 
lényegre törő tettek embere 
Ö. Keveset és ritkán beszélt, 
ám annál többször cselekedett. 
Bizonyság erre eddigi gazdag 
életműve: operái, dalciklusai, 
kamarazenei, szimfonikus és 
vokál-szimfónikus alkotásai, 
kórusművei éppúgy, mint je
lentős muzikológiai írásai, 
meg sok évtizedes didaktikai
pedagógiai tevékenysége.

Ha csak ezekről kellene 
szóljak, már akkor is joggal 
folyamodhatnék szuperlatívu- 
szokhoz. Olyan jelzőkhöz, me
lyek félreérthetetlen határo
zottsággal jelölnék meg Eisi- 
kovits Mihálynak országunk 
zenei életében elfoglalt he
lyét.

De túl mindezeken, a het
venéves zeneszerző személyé
ben tisztelettel és örömmel 
köszöntőm azt a közéleti mun
kásságot vállaló férfiút is, a- 
ki éppen harminc évvel eze
lőtt — s ez nem csupán vé
letlen, ma már egyedi szim
bólum is —, múlhatatlan ér
demeket szerzett a Kolozsvári

Állami Magyar Opera megte
remtésében, melynek oksze
rűen lett első igazgatója.

Néhány éve, egy beszélgetés 
során, így fogalmazta meg, 
így összegezte zenei intéz
ményünk életrehívásának 
szükségességéről szóló nézete
it:

— Vallottam, és vallom ma 
is, Erdélyben, az erdélyi ma
gyar zenei életet darabokra 
szaggatta a két világháború 
közötti időszak. A felszabadu
lás után szigorúan értelmezett 
zenei életről egyáltalán be
szélni sem lehetett. Pedig a 
tömegek, túlmenve kimondott 
operett-éhségükön, igényelték 
a különböző, komoly formá
ban jelentkező zenei megnyi
latkozásokat. Ráeszméltem, a 
magyar zenei anyanyelv szel
lemében kell megismertetni 
mind a hóstáti nénikével, 
mind pedig a székely földmű
vessel — és nem csak velük! 
—, a házai, a magyar, illetve 
az univerzális operairodalom, 
zeneirodalom remekeit. Ez a 
követelmény, ez a tárgyi va
lóság és az új világba vetett 
végtelen hitem szülték elkép
zeléseimet: a tudat, hogy meg
változtak életkörülményeink, 
nem utolsó sorban pedig az e- 
gyenrangúságban rejlő távla

tok jelentették az impulzust 
ahhoz, hogy képességeimet az 
Opera életrehívásának szolgá
latába állítsam. Itt azonban 
nem szabad arra gondolni, 
hogy adva volt egy intézmény, 
a Kolozsvári Állami Magyar 
Opera, annak irodájában pe
dig egy íróasztal, és az előtt 
egy üres szék, amibe csak bele 
kellett ülnie, valakinek, hogy 
az intézményt igazgassa. Nem. 
Kezdetben nem volt semmi. 
Csupán a párt biztosítása és 
a szükséglet. . .

Hogy a biztatás és a kezde
ményezés, a harminc évvel e- 
zelőtt féltő gonddal elhintett 
mag terméssé érett, s hogy az- 
ótá is, évről évre meghozza a 
maga gyümölcsét, Eisikovits 
Mihály érdeme is!

FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ

L a k a to s  I s tv á n  le v e le s lá d á ja
3. O sztrák zeneszerzők levelei

A sort JO SEPH MARX 
(1882—1964), a  bécsi Zeneaka
dém ia tanára , később igazga
tó ja  ny itja  meg válaszával:

„H álásan köszönöm nem rég 
kü ldö tt levelét. Trióm  utolsó 
té te lé t m egrövidítettem , — 
így jobb. Ha elküldi kottapél
dányát, ezt bejegyzem önnek . 
A lkalom adtán írjon  néhány 
sort.“ (Bécs, 1920 vége vagy 
1921 eleje)

Az ú jabb levélre, ú jabb v á
lasz:

„Megbocsát, hogy szívélyes 
soraira csak m a válaszolok. 
Azt rem éltem , hogy ö n  trió 
jával Bécsbe jön, és így sze
m élyesen találkozhatunk. S aj
nos nem  így történt. Trióm  e- 
lőadásával kapcsolatosan azt 
tanácsolhatom , hogy bízza m a
gát teljesen jó ízlésére. Így 
m inden további írásbeli ta 
nács feleslegessé válik. Bár az 
utolsó tétel rövidítése k ívána
tos, de nem  feltétlenü l szük
séges.“ (Bécs, 1921. márc. 6.)

A következő levelek év ti
zednyi távolságban bukkan
nak fel. W ILHELM KIENZL-t 
(1857—1941) elsősorban szín
padi m űvei révén ta rto tta  
nyilván a zenei világ; Bibliás 
em ber című népszerű operá
já t a kolozsváriak századunk 
első éveiben hallhatták . Ezút
ta l kam arazenem űveiről is 
tá j ékozódhattak:

„Vonósnégyesem irán ti ér
deklődésére szívesen közlöm, 
hogy újabb  m unkám  (2. szá
mú, c-moll, op. 99) a berlini 
Boté és Bock kiadónál je len t 
meg. Ezt a k v arte tte t a  Sed- 
lak-W inkler-, a  M airecker- 
B uxbaum - és a K olbe-együttes 
nagy sikerrel já tszo tta  Bécs- 
ben. M ást nem  m ondhatok, 
ö rvendek , hogy Ön is já tsza
ni akarja , és kérem , annak  i- 
dején küldjön m ajd  nekem  
egy m űsort. K ívánságára m el
lékelem  egy kis fényképem et 
néhány ütem nyi kézírással.“ 
(Bécs, 1931. febr. 21.)

A m ásodik bécsi iskola nem 
zetközi viszonylatban is tek in
télyes képviselőjének, ALBAN 
BERG-nek (1885—1935) sorai 
napvilágot lá ttak , de jelentő
ségénél fogva öt is idézzük:

„[...]  m indenekelőtt vonós
négyesre szerzett L írai szvite
m et ajánlanám . K étségkívül 
nagyon nehéz (m int zeném ál
talában); ennek ellenére e- 
gész Európában több tucatnyi 
előadáson nagy sikert ara to tt.“ 
(Bécs, 1931. m árc. 6.)
ERICH WOLFGANG KORN- 
GOLD (1897—1957), az osztrák 
főváros Z eneakadém iájának 
m ásik ta n ára  kiegészítésekre, 
m ódosításokra is vállalkozik a 
kolozsvári bem utató érdeké
ben:

„Bécsen átutazva, odahaza 
ta lá ltam  f. hó 11-én kelt szí
ves sorait, am elyeket hálásan 
köszönök. T rióm at mindig hú
zások nélkül játsszák, az első 
tételben ta lá lható  ism étlést is 
beleértve. A m ennyiben nem  
kerü l sor sürgősen az előa
dásra, és elküldheti cím em re 
a zongoraszólamot, szívesen 
beírok még kisebb változtatá
sokat és néhány pontosabb e-

lőadási jelet. M árcius 30-án 
ism ét Bécsben leszek.“ (Bécs, 
1931. m árc. 21.)

FÉLIX WEIN G ARTNER 
(1863—1942), a v ilághírű  k a r
m ester négy kv arte tte t bo
csáthat a kolozsvári kam ara
zene-együttes rendelkezésére 
— esetleges m ódosításokkal:

„Nagyon örvendek, hogy elő 
ak a rják  adni egyik vonósné
gyesemet. Négy je len t meg 
nyom tatásban: három  B reit- 
kopf és H artelnél Lipcsében, 
egy Bécsben az U niversal k i
adónál. Különleges m egjegy
zéseim:

I. Vonósnégyes d-moll, az 
utolsó tételben a változatok
nál elm aradhatnak  az ism ét
lések;

II. Vonósnégyes f-m oll; az 
első té tel ism étlések nélkül 
játszható; ez érvényes a III. 
F -dúr k v arte ttre  is;

IV. Vonósnégyes D -dúr; k i
sebb változtatásokat és rövi
dítéseket m ajd az U niversal 
kiadó közöl ö n n e l.“ (Bázel, 
1931. márc. 23.)

További vonósnégyeseket a- 
ján l EM IL NIKOLAUS REZ- 
NICEIÍ (1860—1945), különbö
ző ném et városokban tevé
kenykedő karm ester, FRANZ 
SCHMIDT (1874—1939), a bé
csi udvari zenekar gordonká
sa, később az osztrák főváros 
Zeneakadém iájának igazgató
tanára , valam in t JULIUS 
BITTNER (1874—1939), a né
pies operák szerzője.

A kolozsvári együttes ér
deklődése új vonósnégyes írá 
sára is serkent. W ILHELM 
GROSZ (1894—1939) soraiból 
erre következtethetünk:

„Szíves soraira válaszolva 
közlöm ön n el, hogy eddig — 
sajnos — még nem  je len t meg 
vonósnégyesem. [ .. .]  S ajná
lom, hogy így nem  szerepel
hetek  legközelebbi [hangver
seny] ciklusokon, de rem élem : 
m egírandó kvarte ttem m el pó
tolom eddigi m ulasztásom .“ 
(Berlin, 1931. jún . 5.)

K ülön figyelm et érdem elnek 
a tizenkétfokú zene első a- 
postolai egyikének, JOSEF 
MATTHIAS HAUER-nek (1883 
—1959) sorai. A javasolt (saj
nos, el nem  hangzott) m ű a 
mi tá jainkon  elsők között kép
viselte volna a szériális ze
nét:

„ [...)  Vonósnégyeseim közül 
javasolnám  Önöknek az (op. 
30) kisebb darab ja it, melyek 
igen alkalm asak  arra, hogy be
vezessenek a tizenkétfokú ze
nébe, azután  pedig az op. 47 
Vonósnégyest, am ely VI. ze
nekari szvitem nek átírása . Ha 
rendelkezésükre áll egy jó 
klarinétos, úgy aján lanám  az 
op. 26 K vinte ttem et zongorá
ra, k la rinétra , hegedűre, b rá 
csára és gordonkára. Ez igen 
hálás m ű; nagy sikereket a ra
to tt eddig is.“ (Bécs, 1931. jún. 
8.)

Zeneszerzők m ellett a  k ia 
dók is készségesen küldenek 
anyagot m egism erésre, tan u l
m ányozásra, előadásra. A ber
lini Boté és Bock például a 
K ienzl-kvártetthez külön ké
rés nélkül is m ellékeli egyik 
ú jdonságaként W einer Leónak

vonósnégyesre íro tt Szvitjét 
(1931. okt. 16.)

4. Orosz, illetőleg szovjet 
szerzők levelei

Négy szerző soraival ta lá l
kozunk a levelesládában, a- 
zonos esztendőből (1931). A- 
LEKSZANDR GLAZUNOV 
(1865—1931), korábban a pé- 
te rvári konzervatórium  . ta 
nára, a cam bridge-i és oxfordi 
egyetem díszdoktora, a Szov
jetunió  népm űvésze Szláv- 
k varte ttjének  kezdőütem eivel 
ded ikált fényképet küld  és 
lipcsei kiadójához u tasítja  L a
katos István t (jan. 15.).

ALEKSZANDR CSEREP- 
NYIN (1899—?) előbb K airó
ból u ta l két m unkájára  (Zon
goratrió, op. 34; M ásodik vo
nósnégyes, op. 40) — rövid e- 
lemzés elkészítésére is vállal
kozva. Nemes gesztussal az 
együttes figyelmébe a ján lja  
ap jának, NYIKOLAJ CSE- 
REPNYIN-nek (1873—1945) né
hány m űvét (Vonósnégyes, 
Fantasztikus kadencia). S ajá t 
m unkájával kapcsolatban u- 
tasítást is ad:

„Ami M ásodik vonósnégye
sem m ásodik tételében előfor
duló üveghangokat illeti, á l
ta lában  a ko ttában  jelzett 
könnyebb változatot szokták 
játszani. A té tel elején és vé
gén levő üveghangokat viszont 
ilyenekként kell előadni; ezt 
a részt néha igen jó megszó
la lta tásban  hallo ttam “, (ápr. 
19. júl. 16.)

ALEKSZANDR GRECSA- 
NYINOV (1864—1956) nem  
vállalkozik levélbeli tanácsa
dásra, viszont m űveiből kész
ségesen javasol előadásra 
(négy vonósnégyes, Hegedű
zongora szonáta), (júl. 13.)

A sort SZERGEJ PROKOF- 
JEV  (1891—1953) két, nyom 
ta tásban  is m egjelent levéllel 
zárja. F ranciaországban kel
tezett. Az elsőben (szept. 9.) 
ő is, m in t mások, m űveket a- 
já n l (Vonósnégyes, op. 50; Nyi
tány  zsidó dallam okra, op. 34; 
K vintett, op. 39, ö t  dallam , 
op. 35 bis; Ballada, op 15): — 
m ajd  így fo ly tatja:

„Szeretném, ha felsorolt m ű
veim ből Önök az opus 50-es 
Vonósnégyest tűznék m űsor
ra, m ert zenei szem pontból ez a 
legjelentősebb. [ .. .]  A N yitány 
kevésbé jelentős mű, de köny- 
nyű [ .. .]  A K vin te tt viszont 
nagyon nehéz. [ .. .]  Ha sike
rü lne  valam elyik m űvem et e- 
lőadniok, kérem , kü ld jék  el a 
hangverseny m űsorát és kö
zöljék benyom ásaikat.“

M ásodik levelében közöl né
hány  kiegészítést s elveti La
katos Istvánnak  hangszer-cse
rére  vonatkozó javasla tá t:

„Az op. 50-es Vonósnégye
sem 20—21 percig ta rt. B ár 
jó  hangszeresek vállalkozhat
nak előadására, nem  ta rta lm az 
különös technikai nehézsége
ket. K inyom tatása kissé meg
késett, decem ber közepén ke
rü l forgalomba.

Sohasem gondoltam  arra , 
hogy op. 34-es N yitványom ban 
a k larinéto t vonóshangszerrel 
lehetne helyettesíteni. Nem 
hiszem, hogy ez a m egoldás 
szerencsés lenne.“ (nov. 8.)

Közli: BENKŐ ANDRÁS
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