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DÉSI HUBER IS TV Á N Felvonulás

EMLÉKEZÉS OÉSI HUBER ISTVÁNRA
Pogány Ö. Gábor művészettörténész a 

Szabad Művészetben annak idején 
(Budapest, 194g I II .  évf. 2-5 szám) a kö
vetkezőket írta: -  „Koszta az impresszio
nizmus iskolájából lépett ki a tanyavilágba, 
Nagy István szociógrafus szorgalommal és 
alapossággal járta a falvakat -  Derko- 
vics már tudatosan kifogásolta a társadalmi 
igazságtalanságokat -  Dési Huber István 
az elméleti biztonságot csatolta -  az elvi 
felismerés rendszerét".

Ez a cikk volt Dési Hubcr István fes
tőművészeti (és művészeti-publicisztikai) 
munkásságának első nagyobb, s elmélyül
tebb felmérése. Hogy utcáját, az egykori 
budapesti Ipar-utcát nevéről nevezték cl, a 
házat, ahol lakott, s a budai tüdőszanato- 
riumot, ahol meghalt, emléktáblákkal éke
sítették -  e tények a fenti megállapítások
nak csupán külső jelei, viszont a széles tö
megek elismerése ezekben a jelekben is 
megmutatkozik.

Radnóti Miklós Dési Hubcr Istvánhoz 
íro tt versében (Nem bina há t") -  ezeket 
írja: „A  dolgozók nehézkes népe földobott 
-  hü voltá l hozzá". -  Ebben a két sorocs- 
kában -  egy élet értelme sűrítődik!

Ömaga, egyik publicisztikai írásában, 
ezeket írja Derkovicsról, a nagy proletár 
p ik to rró l: -  Szenvedéseiből, nyomorából, a 
kisemmizettek gyötrelmeiből ú j da lt terem
tett, akárcsak József A ttila  . . .  Ü j lírá t -  
amelynek szólamaiban ott él -  a jövő re
ménye is ! Közben önmaga is új lírát teremt, 
ugyanabból az anyagból! S abból ugyanúgy 
kicseng -  a jövő reményei

*
1895 február 3-án született Nagyenycden 

és 1944 február 25-én halt meg, a budakeszi 
Tüdőbeteg szanatóriumban. A  két február 
K özött pergett le harcos, nehéz, igaz, szép 
eredményeket hozó élete.

*

. . .  1942 nyorán kip irultam  izgalomtól re
megve, álmot kergető szemmel — Erdélybe 
jön, ahol gyerek- s ifjúko ia  lepergett, s 
ahol gépészmérnök bátyja, Győző, él, — 
akivel a gyerekkor éhezéseit, gyötrelmeit át- , 
szenvedte. Nagyon szerette Erdélyt! Már 
másnap nekiindultunk a Szamospartnak, 
gyönyörű nyár vo lt, a vizen, a búzamezőkön 
olvadt aranyként ömlött el a nap . . . E lha
ladtunk a vén vízimalmok mellett, tovább, 
a meredek Béla-hegy felé . . . E lénk v iru lt 
az erdélyi táj, völgy, folyó, hegyek s mesz- 
szebb a város, a százados vártemplom
mal . . . Szinte reszketve vette elő vázlat
könyvét. D o lgo zo tt. . . M ar harangoztak, el
jö tt a dél, de ő tovább ü lt a dombon és 
rajzolt. (Ezzel a képével nyerte meg később 
Budapesten a nagy díjat). — Nem vagy 
éhes? -  Most? Tovább dolgozott. •

*
Enycdcn született, ahol órásmester apja 

— csődbe került s á tjö tt Déstc. El kell osz
latnom egy legendát. Ezidcig minden Dési 
Huberről szoló írás azt szögezte le: „A pja 
tönkrement, nem tudta taníttatni" stb. A 
valóság az, hogy az igen ügyes órásmester- 
műszerész (a család eredetéről két verziót 
is őriztek: Egyik szerint -  bajor földről 
kerültek magyar tájra, másik szerint: cgv 
francia szakács ivadékai, aki pannon tájra 
tévedett) -  az ita l rabja le t t . . . Désdh fia

tal mostohát hozott a házhoz, ital s új, ide
gen asszony -  s a három Hubcr gyerek 
(öccse is volt, később pincér, Brassóban, 
Bukarestben) az utcán nőtt fel, éhesen kó
borolva . . .

-  Mennyit éheztem -  látod a vadalma 
fakat? Ezekről ebédeltem! Vagy a dési Ró
zsahegy kertjeiben szedegettünk rib iz lit, hul
lo tt körtét. Az öreg néha elvert . . . Ennyi 
volt a „család" számunkra . . .

Pincér-inasként is dolgoztunk, hordár- 
kodtunk, a szülői melegséget nem ismertük.

. . .  A  fiúk elszélednek, Pista rettenetes 
erővel küzd az élettel, tanul, olvas, rajzolgat, 
műveli magát (hiszen csak elemije van) -  
ügyvédi irodába jut . . . Ekkor tör ki a v i
lágháború.

A  Csákány-kertnél mondotta egy nyári 
alkonyaiban: -  Az orosz és olasz fronton 
41 hónapig verekedtem ellenséggel, a mo
narchia butaságaival, s tüdőm ott ment 
tönkre. Az olasz fronton szakaszvezetőféle 
lettem, 30 emberre kellett ügyelnem, a tiszt
jeink parancsa szerint. Egy éjjel osztrák 
tisztek jöttek hozzánk, előkelő bécsi fiúk, 
részegen. Felverték a szakaszomat, aznap 
jöttünk ki az arcvonalból: -  Táncolni! Va
lami magyar táncot! Vezényelj! -  Azt hit
tem, beléjük lövök! Ezek a ficsúrok sose 
jártak ki velünk a halál-mezőkre . . . S mö
göttem ott á llt harminc fáradt, rongyos ka
tona . . .  -  Szinte ordítottam : Ilyen szol
gálati szabályzatot nem ismerek! -  A  30 
ember hörögve feszült előre . . .  A  bécsi 
mágnások elkotródtak.

*

Lapátoló, Viharmadarak, József A ttila  
portré, Munkások, Görbe fák, Terézke, 
Pásztorlány bivalyokkal, Hazatérő bivalyok 
-  ezeket emlegette, mint kedvesebb képeit. 
És kevéske számú, Olaszországban készült 
szén és tus-rajzát. (Ahol mint munkás dol- 
gozott, festőiskolába járt és sokat éhezett).
' Utóbbiakból közelmúltban, Budapesten ' ' 
állíto ttak néhányat.

Igen korrekt ember vo lt! Bátyja feleségét 
megkérte, vegyen tejet, tejfe lt, vajat a szá
mára; semmit ingyen el nem fogadott, min
dent fontosán megfizetett, duzzogó bátyát 
pedig kedvesen vállonveregcttc . . .

*

Sokszor mondotta:
-  Szeretnék egy tárlatot Kolozsváron -  

lássa Erdély is, mire verekedtem magam!
*

1944 telén még írt, nekem is, Kovács 
Zoltánnak is. Halálhírét havas, jeges febru
ári alkonyaiban közöltem Kovács Zoltán
nal, aki levéllel a kezében éppen postaládát 
keresett, Dési Hubcr Istvánnak válaszolt.

-  Meghalt. . .
Elsápadt.
így álltunk percekig.
Azt mondotta:
-  Mégis elküldöm Pistának . . .
S csöndesen bedobta a levelet a posta

ládába, az Ipar-utcai megszokott címre . . .
Valahogy nem tudtuk elhinni, hogy 

meghalt. . .
Hiszen nemrégiben is ezt írta kórágyá

ról: -  „Nyáron okvetlen lemegyek ismét 
Erdélybe! A lig  várom! Csomó vázlatom 
van, k i szeretném építeni őket! Számítsatok 
rám! Viszontlátásra!"

SZTO JKA LÁSZLÓ

/
J  AGAM AS ILO NA

KINCSKERESŐK

\

Majális volt, az erdő zengett 
s mégis untuk, mi gyermekek, 
mert játszani a sok embertől 
— kedvünk szerint — nem lehetett; 
lepényevés, zsákbafutás — 
beteltünk ezzel is hamar, 
szilajodtunk, mint vad csikó, 
ha szökni, vágtatni akar. 
Összesúgtunk, ötön-haton 
szaladva árkon-bokron át, 
a Rózsahegyre menekültünk, 
ott várt a szép mesevilág.

Rózsa hegyen — így mesélgettek 
tündérek laktak hajdanán 
s a hegymély sötét börtönében 
rabságban él egy tündérlány. 
Gonosz és rút varázsló őrzi 
s le kell győzze ki rátalál, 
mesek örök törvényeként: 
kincs vár rá vagy_ száz halai. 
Tavaszi s nyári dálutánok 
illantak m int a könnyű pára, 
túrtuk rögét az öreg hegynek 
erőnkben bízva, kincsre várva

Akkor régen is ezt kerestük: 
árnyékot se vetett az ág, 
a nap már egyre messzibb lángolt 
s mi csak túrtunk, ástunk tovább.

\ __________________________

Sebzett u jja l, gyermeki hittfc’. 
fűtött a mese és a vágy: 
magunkénak tudni a kincset 
s szabadnak azt a rab leányt.
Egyszer csak . . .  a hegyoldal csendjét 
lépés, ágzörej törte össze 
s mi osontunk a zaj nyomán 
lábujjhegyen és leskelődve.

Bokrok között, kis tisztás szélén 
ültek erős, nagy férfiak, 
komoly beszédbe elmerülve, 
szállottak a forró szavak ..
M'ajd kezet fogtak, elindultak 
egyenként, vissza-vissza nézve, 
mi távolról követtük őket 
kincskeresők! — vacogtuk fé lve ...

M űit évre ev, de sok is elszállt, 
s egy május tilto tt ünnepén 
ott állottam néhány baráttal 
en is a vén hegy tetején, 
körülrepült a régi emlék 
— postagalambkent rám ta lált —, 
kenyérről, kincsről szólt egy

vendég, —
hallgattuk érett, szép szavát.
Arról is szólt'ő , já rt már erre 
érték már itt a május esték — 
tudtam most én is: a valódi, 
igazi kincset ők keresték...

• ------------------ -— — —  u t u n k

BARTÓK BÉLA A ROMÁN NÉPZENÉRŐL
„ . . .T ö r té n jé k  bármi, sohasem fogom 

cserbenhagyni megkezdet' munkámat. A 
román népzene tanulmányozásának folyta
tását és befejezését -  legalább Erdélyben 
-  életcélomnak tekintem . . 1914 novem
ber 7-én írta ezeket a sorokat Bartók Bin- 
nunak, a Román Tudományos Akadémia 
titkárának. Első román népzene-tudományi 
munkájától, a Bihari Népdalok-tól, az 
Amerikában elkészült, háromkötetes román 
népzene-gyűjteményig kísérte végig Bartó
kot e fogadalom . . .  Igazán csak akkor 
értékelhetjük a bartóki munka nagyságát, 
ha fölidézzük a kort, melyben élt. Hol 
Petranuék, hol Hubayék támadták, nem
zeti elfogultsággal vádolta az egyik, haza- 
fiatlansággal a másik . . . De nem törhették 
meg. A kc;t világháború vérzivatara sem 
tudta munkájában megakadályozni. M int 
minden igazi művész, a népek testvériségé
ért küzdött; tudományos munkásságával is. 
Ékes bizonysága ennek a „Népzenénk és a 
szomszéd népek zenéje" című műve . . .

A román olvasóközönség erről a gazdag 
életműről -  s különösen Bartók román 
népzenekutatásáról -  most először kap 
részletes és érdemes tájékoztatást Tiberiu 
Alexandru körültekintő tudományos mun
kájából. Bár a könyv csupán az ismertetés 
igényével lép fel -  túlnő az ilyen je lle
gű dolgozatok szokványos színvonalán. É r
demei: a tudományos anyag szigorú tisztelct- 
bentartása; a szerző remek érzéke, mellyel

* Tiberiu Alexandru: Béla Bartók dcs- 
rc folclorul rominesc, Editura Muzicală 
1958. Bucureşti .

mindig a leglényegesebbet tudja megragad
ni; s az anyag kitűnő megformálása, össze
fogása. Bevezető tanulmányában (Bartók 
Béla és a román fo lk ló r) a szerző részle
tesen ismerteti Bartók és a román népzene 
kapcsolatát, az erdélyi és bánsági román 
népzenének Bartók Bélára, a zeneszerzőre 
gyakorolt hatását.

Néhány érdekes adatát érdemes itt a 
magyar olvasónak is közreadni. Bartók 
1909 nyarán kezdett román népzenét 
gyűjteni, s 1918 őszéig kb. 3500 ’ román 
népdalt jegyzett le: 670-et Biharban, 365-öt 
Máramarosban, ţoo-at Hunyadban, 400-at 
a Bánságban és 1560 népdalt más erdélyi

megyékből. A máramarosi népzene-kötet és 
a román kolinda-dallamok gyűjteménye
klasszikus példája a zenei monográfiának 
Bartók Béla -  állapítja meg Tiberiu Ale
xandru -  ideiglenes számítások szerint u8S 
dallamot adott közre román népdal-lcjegv- 
zéseibő!. Köteteiben, ezenkívül, átfogó, ala 
pos tanulmányokat közöl a román n’énze 
néról. H

Tiberiu Alexandru részletesen tájékoztat 
Bartók gazdag, a román folklor-tudomány 
szempontjából rendkívül értékes és jelentős 
tudományos feldolgozó munkásságáról is 
(A kötet, sajnos, még nem adhatott szá 
mot Bartók összefoglaló, háromkötetes 
román népzenei müvéről is, melynek kéz
irata jelenleg a Columbia egyetem tulaj
dona, s a közeljövőben -  C. Bráiloiu g0n- 
dozásában -  jelenik meg Párizsban ) 
Nagy érdeme a kötetnek, hogy, bár szak
emberek számára íródott, anyagát, magya
rázatait nyomon követheti bármely figyelmes 
olvasó. A  szerző -híven követi Bartók át- 
ütően logikus, tömör, világos gondolatme
netét, gondolkozásmódját. Az egyes fejeze
teket: Az énekelt népdalok szövege, Nép
dalok osztályozása, Különböző kate
góriák a román népdalban, Népi hang
szerek -  jegyzetek és táblázatok, a könyv 
gazdag dallamanyaga s a népi hangszerek
ről készült rajzok egészítik ki.

Bartók Béla születésének 77. évfordulója 
a könyv megjelenését külön eseménnyé- 
avatja -  éppen a népeink barátságának, 
testvériségének bartóki jegyében . . .

F. T .

Nagysikerű kórus-
Ritka eseményben vo lt része az elmúlt 

napokban Kolozsvár zenekedvelő kö
zönségének. A  Zeneszerzők Szövetsége K o
lozsvári Fiókjának énekkara Pop. Dórin 
karmester vezetésével április 18-án hangver
senyt adott a Diákház (slagytcrmébcn. A 
Zeneszerző Szövetség kórusának munkája 
nem ismeretlen előttünk, több sikeres hang
versennyel érdemelte ki közönségünk bi
zalmát. Az elmúlt évben rendezett hang
versenyek már bebizonyították, hogy az 
együttes magas művészi követelményeknek 
képes eleget tenni.

Az április 18-i hangverseny műsorát a 
kórusirodalom legvirágzóbb korszakából, a 
V I I I . -X V I. -X V I I .  századi olasz, német, 
angol és spanyol mesterek műveiből válo
gatta össze a karvezető. Ezek a művek -  
motetták, madrigálok - ,  a vokális stílus leg 
magasabbrendü példái. Szerzőik Lassus, 
Palesztrina, Morley, Marenzio stb. az éne
kes többszólamúságot oly magas művészi 
fokra emelték, hogy műveikkel örök idők
re példává, eszményképpé váltak az utókor 
vokális művészete számára.

Ezért nem tudjuk eléggé helyeselni azt 
a törekvést, mely a tisztán énekes művé
szet nagy klasszikusainak műveivel kí
vánja a kórus és a közönség ízlését ne
velni, csiszolni. Városunk közönségének 
az elmúlt tíz év alatt néhányszor már al
kalma nyílt ebben a művészetben gyö
nyörködni. Nagy István énekkara több si
keres madrigál-hangversenyével már évek
kel ezelőtt úttörő munkát végzett ezen a 
téren. A Zeneszerző Szövetség énekkara a 
hazai, főleg erdélyi zeneszerzők műveinek 
bemutatása mellett műsorára tűzi és nép
szerűsíti a kórus-művészet nagy klassziku
sainak alkotásait is.

A zeneszerzők énekkara technikailag jól 
felkészült együttes. Szólamai egységesen, 
tisztán, szépen kiegyensúlyozott hangszínnel, 
tömören szólanak. A pontos szövegkiejtés 
és hangindítás, finoman énekelt piánók és 
ercsccndók, tömör összhangzás már az első 
szamok után megnyerte a közönség tet
szését. A női szólamok könnyedén, egyen
letesen kibomló melizmái mellett a basz- 
szus szólam helyenként nehézkesnek hatott. 
A motettákat sok muzikalitással, ízléssel 
énekelte a kar. K i kell emelnünk Palesz
trina: A gecsemáni kertben című művének 
kitűnő interpretálását s a vokáltrió stílu
sos énekét (Kriza Agnes, Constantin Elena, 
Kásler Magda). A madrigálok lényegének 
tolmácsolása legjobban a Donaci: Hej, fel 
a táncra és Gastoldi: Csónakos ének c. 
művében sikerült. Hiánytalanul jutott k i
fejezésre mindkét mű könnyed, dallamos, 
táncos jellege, pergő ritmusa.

A  műsor második felében énekelt na- 
gyobbméretű madrigálok interpretálásával 
azonban nem érthetünk egyet. A  néhol túl 
lágy hang nem tudta kifejezni Morley, Ma
renzio, Monteverdi, Gesualdo színekben, ér
zésekben oly gazdag müveinek lényegét. Ezek 
a madrigálok mondanivaló és zenei kifejezés 
szempontjából merő ellentétei a vallásos 
szövegű motettáknak, bennük az emberi 
érzelmek megragadóan széles skálája bon
takozik ki. Marenzio, Monteverdi, Gesu
aldo műveiben kifejezésre jut a renaissance 
emberének új, győzelmes hangja. A  ter
mészet szépségének csodálata, a szerelem 
örömének, bánatának, az életörömnek hang
ja, új tartalommal, új színnel, addig nem 
ismert- kifejezőerővel gazdagítja a kórus- 
irodalmat. Ezeknek a műveknek a monda
nivalóját, Morley: Tűz, tűz c. műve forró

és izzó érzelmektől hevített kitörését, a 
Monteverdi: Lasciati mi morire áriá
ját, drámaiságát, különösen a szoprán * 
erőtlen, kissé, szenvtelen hangjával nem 
tudta kellőképpen érvényre juttatni. E  
madrigálok színben, erőben gazdagabb, 
intenzívebb, melegebb hangot igényelnek, 
mint a motetták.

Az együttes és különösen Pop Dorin 
karmester alapos, lelkiismeretes munkáját 
a közönség meleg ünnepléssel viszonozta. 
Mindez bizonyítja, hogy Kolozsvár zene
kedvelői meleg érdeklődést tanúsítanak az 
énekkari művek iránt. Kialakulóban lévő 
új zenei közönségünk egy része maga is 
tagja üzemek, vagy művelődési otthonok 
énekkarának -  szívesen hallgatna énekkari 
hangversenyeket, mert énekkarra írt mű
vek megértését a szöveg is elősegíti. Vá
rosunk zenei életében túlteng a szimfoni
kus, esztrád- és operettzene-hangverseny 
(!), kamarazene-, szóló-est, stb., csak néha 
akad egy-egy énekkari hangverseny. Vaion 
miért? Mindannyian tudjuk, hogy éppen 
az énekkari műveknek lehetne jelentős sze
repük az új zenekedvelő közönségünk ne
velésében. Városunkban kitűnő énekkarok 
vannak. Gondoljunk az országos versenye
ken dijat nyert vasutas-kóiusra, a Zenei 
Középiskola női karára, vagy a közönsé
günknek oly sokszor felejthetetlen élményt 
nyújtó Nagy István kamarakórusára. 
M iért nem halljuk többször őket?

Jó lenne, ha a jövőben városunk zene
életének irányítói nagyobb gondot fordíta
nának arra is, hogy énekkaraink többször 
jussanak szóhoz.

A R A C S Y  JUDIT

Zenetudományi tanulmányok — románul
Eveken keresztül a Muzica című folyó

irat tájékoztatott a zenei élet kérdé
seiről szakembereket és zenekedvelőket 
egyaránt. Aírektől kezdve a művészi alko
tás sok elvont részletéig, minden helyet 
kapott hasábjain. Az ötödik évfolyam (19Ş4) 
első számától kezdve két melléklettel bő
vült a folyóirat. Az egyikben rendszere
sen közöltek s közölnek ma is kórusokat, 
dalokat, hangszeres darabokat, a múlt és 
a jelen értékes alkotásait. A  másik mellék
let hangsúlyozottan zenetörténeti jellegű 
volt. Kórusvezetőknek, népi hangszeres 
együtteseknek szánt útmutatások mellett 
közölt anyagot a román zenei élet múltjá
nak nagyjairól, a zenetörténeti kérdésekről.

1956 folyamán átszervezték a második 
mellékletet. Mugikológiai tanulmányok 
(Studii Muzicologice) címen most már 
negyedévenként jelenik meg, mint gyűjte
ményes kis kötet, továbbra is a Zeneszer
ző Szövetség gondozásában. Eddig hat 
száma látott napvilágot.

M irő l tanúskodik ez az anyag?
Ha az írások számszerinti megoszlását 

vesszük alapul, azt látjuk, hogy a közölt 
dolgozatok nagyrésze a zenetörténet kere
tébe tartozik. A  munkákban megfelelő nagy 
teret kap a hazai kérdések felvetése, tár
gyalása. Figyelemreméltó eredményeket 
mutat fel a román zenei múlt feltárásán 
kutatók csoportja. A  kórusmozgalom esemé
nyeit, eredményeit ismertetik ezek a tanul
mányok a múlt századbeli katonai alakula
tok keretében működő együttesektől az 
immár százéves múltra visszatekintő Chi- 
zátáu-i énekkarig. Ezeknek az írásoknak 
egy része helyesen tárja fel, milyen kapcso
latok fűzik a román zene klasszikusait a 
kórusmozgalomhoz és a népdalhoz.

A  tanulmányok másik csoportja a román 
zenei fejlődés kevésbé ismert munkásait 
(Carol M iculi-t, G. Şorban-t) mutatja be. 
A  múltból felbukkanó hazai kéziratos em
lékek, vagy korai nyomtatványok részletes 
ismertetésével is több alkalommal találko
zunk. Egy tanulmány, középeurópai adatok 
felhasználásával, összehasonlításával, mu-
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tatja ki a román, magyar, szláv dallam- 
anyag kapcsolatát. Az ötödik szám pedig 
bizonyos mértékig emlék-kötetnek készült. 
Több írás foglalkozik Encsca munkáival, a 
családjára vonatkozó kutatások eredményei
vel. Végül, minket közelebbről érdeklő 
két cikkben, Bartók Béla életének egy-egy 
mozzanata, illetve Bakfark Bálint rene
szánszkori erdélyi zenész képe bontako
zik ki.

A kutatás sokirányú elágazásából azt lát
juk, hogy a szerkesztőség az RN K zenei 
múltjának minden területét szem előtt tartja, 
helyet ad minden témakörrel foglalkozó 
dolgozatnak.

A  folyóiratban megjelent tanulmányok 
új adatokkal gazdagítják a . szakirodalmat, 
vagy előkészítenek ezután megírandó, ősz» 
szcfoglaló jellegű munkákat. Előfordul 
azonban, hogy a zenetudomány legújabb 
eredményeit a szerző figyelmen kívül hagy
ja. így pl. Bartókról azt olvashatjuk, hogy 
Biharban két alkalommal gyűjtött, 1909- 
ben és 1910-ben (6 sz. 61 1.). Bartók leve
leiből pontosan ismerjük a gyűjtés folyta
tásának időpontját is, s nem két évre, ha
nem évekre terjedt ez a munkája 
(Demény: Bartók Béla levelei I I I .  k. 12. 
1.). A  Bakfark-cikk írói ajánlják, hogy mű
veikben a muzikológusok keressenek kap
csolatot az erdélyi dallamanyaggal. Felso
rolják a berlini, müncheni könyvtárakban 
található Bakfark-kiadásokat. Viszont a mi 
könyvtárainkban is fellelhető s a modern 
zenetudomány követelményeinek tökélete
sen megfelelő Gombosi-munkát, vagy a 
Denkmäler der Tonkunst-kötetct elhallgat

ják, pedig a Gombosi kötet nemcsak Bak
fark műveinek kritika i kiadását tartalmaz
za, hanem közli a Bakfark műveiben elő
forduló dallamtipusokat s ezzel éppen a 
szerzők által felvetett kérdés megoldásához 
vezető utat könnyíti meg lényegesen.

A kötetek egyik-másik írásának módsze
rével kapcsolatban még két megjegyzést 
szeretnék tenni.

Először: tudományos kiadványokról lé
vén szó, a forrásmunkákra való hivatko
zást minden esetben szükségesnek tartom, 
amikor a tanulmány jellege ezt megköve
teli. Az írások többségénél ezt meg is ta
láljuk, de megtörténik, hogy az olvasó
nak találgatnia kell, honnan gyűjtötte ada
ta it a szerző (például az említett Bak
fark cikk esetében). .

Másodszor: A román zenei időszak' 
sajtó könyvészete 1790-től ü l i- 'g  c'mu 
cikk szerzője az ígért nyolcvanhat évre 
terjedő anyag helyett végeredményben 
1863—71-ig, tehát kilenc évre menő anya
got ismertet. A címben foglalt első hetven 
három s utolsó négy évből egyetlen cím 
sem szerepel, noha a szerző időrendi sor 
rendben rendezte az anyagot s a másoci 
közlemény szerint ezt az időszakot leza( 
ta. Ez a közlési módszer nem elfogadható.

A  Studii muzicologice eddig meg]elei' 
számainak áttekintése nyomán örömmé^ 
kell megállapítanunk, hogy a kiadványso
rozat nagymértékben gazdagítja zc^ tu 0 
mányunkat. A  szerkesztőség már eddig >s 
a szakemberek egész sorát vonta be mun 
kájába, ezzel helyet biztosított az 
vidékek zenei fejlődését érintő kérdése 
nck. Ha a folyóirat hosszabb időre tervsze 
rűsíti munkáját s nemcsak bevonja, hanem 
fokozottabban irányítja is az országszer 
dolgozó szakemberek munkáját, a kia 
vány-sorozat bizonyos mértékig a zen 
tudományi munka irányító fórumává va
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