
A ROMÁNIAI  MAGYAR ZENEÍRÁS 
HÁROM ÉVTIZEDE

(1 9 4 4 - 1  9 7 4 )

A köztársaság 'kikiáltásának negyedszá- 
. zados évfordulóján a Művelődésben 
г . számba vettük zeneszerzőink tevékeny-
2 ségét. Most, a harminc esztendeje ki- 
J bontakozó antifasiszta román nemzeti 
! felkelés országos ünneplése alkalmából 
s zenei életünk másik fontos területéről, 
s. zeneírásunkról kísérlünk meg összefoglaló 
á képet nyújtani. Az ünnepi évfordulóra 
/ való tekintettel az eredményekre össz-
3 pontosítottuk figyelmünket. Ezzel az ösz- 
> szegezéssel ugyanakkor egy későbbi rész
it letező kidolgozást is sze_retnénk körvona- 
1 lazni. E két szempont indokolja e sorok 
i konkrétságát és adatszerűségét.

1 .

A század első felében kibontakozott 
n népdalgyűjtő-tevékenység — iSeprődi 
(, János, Veress Gábor, Domokos Pál Pé- 
i tér s főleg Bartók és Kodály — ta- 
3  pasztalatainak birtokában a második 
V világháború befejezése óta lendülettel 
d folyik a népzene gyűjtése. Az 1949 ta- 
v vaszán létrejött bukaresti Folklór ln- 
j tézet kolozsvári osztálya intézményesí- 
J tett formában végzi a romániai magyar 
э és más együttélő nemzetiség népzené- 
j jének kutatását is. A hatvanas évek 
л megtorpanását új lendület váltotta fel, 
í s ez kedvezően hatott intézmények és 
г szakemberek gyűjtőmunkájára. Az ed- 
b digi gyűjtések közzétételéből kiemelke- 
b dik a szakirodalom által is igen sokra 
b értékelt Moldvai népdalok és népballa- 
D dák csángó költészete (Jagamas János, 
1 Faragó József), valamint az 1970-ben 
i megjelent s már eddig is több kiadást 
r megért Balladák könyve (Kallós Zol- 
1 tán). Ezekhez társul néhány monogra- 
} fikus jellegű kiadvány, mint a Ma- 
i gyárgyerőmonostori népköltészet (Al- 
r mási István, Olosz Katalin), az Új gu- 
■- zsályám mellett, egyik csángó nótafa 
5 anyaga (Kallós), a Háromszéki nép- 
i balladák (Albert Ernő, Faragó, Szenik 
[ Ilona). Maros, Hargita, Szatmár, Ko- 
,■ vászna megye kiadványai részben köte- 
r tek (Almási, Iosif Her(ea, Horváth 
[ Margit, Szabó Lőrinc, Imets Dénes, 
1 Zolcsák Miklós, Fejér Kálmán, B. Al- 
( bért György, Bura László, Benczédi 
[ Huba), részben pedig könnyen kezel

hető harmonika-füzetek formájában is
mertetnek meg újabb keletű gyűjtések
kel. E két pólus közé illeszkedik be 
népszerűsítő szándékkal, igényes válo
gatással A lapádi erdő alatt (Szenik, 
Almási, Zsizsmann Ilona), a Rózsa, 
rózsa, piros rózsa (Hubesz Walter), s 
a Kötöttem bokrétát (Szegő Júlia,
S. Dobó Klára). A két világháború 
közti A mi dalaink mintájára, kétszáz 
népdal segítségével a magyar népdal 
gazdag világát érzékelteti a Tavaszi 
szél vizet áraszt című kötet (Almási). 
Megjelenés előtt áll egy bővebb válo
gatás, amely háromszázötven példával 
mutatja be a romániai magyar népdal 
változatosságát, vidékenkénti sajátossá
gait (Jagamas).

A gyűjtés, rendszerezés és kiadás 
munkálatai érlelték meg néhány jelen
tős tanulmányt, köztük A romániai 
magyar népzene dialektusai, Népze
nénk kutatásának története, A magyar 
népzene és műzene kapcsolatai (Ja
gamas), A hazai magyar népballada- 
gyűjtés életútja (Szabó T. Attila). 
Gazdagodott hazai magyar nyelvű nép- 
zenetudományi irodalmunk Bartókkal 
kapcsolatos tanulmányokkal is ; ezek
ről lennebb lesz szó. Foglalkoztatja

szakembereinket a román népzene rend
szerezésének, műfajainak, a román-ma
gyar népzenei kapcsolatoknak kérdése 
(Szenik, Almási, Faragó). Népzenetudo
mányunk legújabb eredményeként köny
velhetjük el Seprődi János gyűjtésének 
feldolgozását, rendszerezését, értékelését 
(Almási).

Egyik-másik folyóiratunk is melegen 
karolta fel s támogatja ma is a nép
zene ügyét. A Művelődés tájegységen
ként, műfajonként tett közzé figyelemre 
méltó anyagot (Almási, Ráduly Já
nos). Egyik száma mellékleteként kü
lön Dalosfüzet-tel is megajándékozta 
előfizetőit. Az Ifjúmunkás Énekeskönyv 
címmel közölt rendszeresen népdalokat, 
kottával, rövid magyarázatokkal (Kön- 
czei Adám), az Utunk pedig balladá
kat (Kallós). Hasonló kezdeményezés
sel találkoztunk a Dolgozó Nő Dalos
könyve rovatában (Almási).

Levéltári kutatásokból a népi táncra 
vonatkozó értékes adatokat ismerhettünk 
meg (Dani János).

2.

Zeneesztétikánk figyelemmel kíséri a 
modern művészeti irányzatokat, nép
szerűsíti a román nyelvű szakirodalom 
fontosabb munkáit. Olyan kérdések tisz
tázására, megvilágítására vállalkozik, 
mint például a groteszk esztétikuma, 
az esztétika interdiszciplináris összefüg
gései, a szép és a csúf harca Bartók 
zenéjében, a bartóki életmű zeneesztéti
kai egysége, a zenei anyanyelv a maga 
sokrétűen szerteágazó szálaival — zene 
és közízlés, zene és stílus, zenei nyelv 
és tömegkultúra, zene és tett, zene és 
alkotás, zene és világnézet, zene és 
mindennapi lét, zene és dzsessz, zene 
és erkölcs, zene és népzene, vagy zene 
és aífektivitás (ez utóbbi doktori disz- 
szertáció keretében kifejtve) — (Angi 
István). Ezekhez a kérdésekhez, össze
függésékhez képest a korábbi, egy-egy 
szerzőre, mint Monteverdire, Sztra
vinszkijra, Bartókra (Szegő), Honeg- 
gerre, Ujfalussyra (Simon Dezső), Bu
sómra (László Ferenc), Muszorgszkijra, 
Verdire, Enescura (Benkő) összponto
sító írások szórványos jellegűek.
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Viszonylag gazdag témakört fog át 
a zenetörténet, amely a népzenegyűj
téshez s a zenei publicisztika több mű
fajához hasonlóan, bizonyos mértékig 
a két világháború közti eredményekre 
is támaszkodhat. Egyik alapvető problé
mája a szomszéd népék századok folya
mán kiépült zenei kapcsolatainak ta
nulmányozása — pl. román és magyar, 
román és orosz, román-magyar-cseh- 
lengyel vonatkozások (Lakatos István). 
Másik : európai vagy egyetemes jelen
tőségű zeneszerzők művészetének tér
hódítása művelődési központjainkban, 
így e szakaszban került előtérbe Joseph 
és Michael Haydn, Dittersdorf, ,Mozart, 
Beethoven, Erkel, Liszt, Verdi, Brahms, 
Richard Strauss, Kodály művészete 
(Lakatos, Thurzó Sándor, Benkő).

Fontos feladat maradt napjaink szá
mára is a Seprődi és mások által meg
kezdett zenetörténeti adatgyűjtés, fel
dolgozás. így került sor Kari Filtschre, 
az erdélyi balett kezdeteire (Lakatos), 
Philipp Caudellára (László F.), Besz
terce XVI. századi (Benkő), Nagyvá
rad X V III—XX. századi (Thurzó, 
Arvay Árpád), Sepsiszentgyörgy XIX. 
századi zenei életéhez kapcsolódó 
mozzanatok feltárására (Berde Zoltán), 
illetőleg Székelyudvarhelyéhez (Farkas 
Sándor). A román zene legkiemelkedőbb 
képviselőjének, Enescunak budapesti, 
marosvásárhelyi és nagyváradi hangver
senyei három szakembert is foglalkoztat
tak (Lakatos, Tburzó, Kozma Mátyás). 
A nemzeti kérdés megoldásának fo
lyamatában keletkezett, s negyedszáza
dos fennállását ünneplő Kolozsvári Ál
lami Magyar Opera történetének meg
írására ketten is vállalkoztak (Laka
tos, Jordáky Lajos). Űjabb témakör 
haladó kórushagyományaink felkuta
tása, különös figyelemre méltatva a 
munkás énekkarok szerepét (Szász Ká
roly, Benkő, László Attila).

Még hosszú időre kiterjedő feladatot 
jelent zenetörténetünk számára kézira
tos forrásaink feldolgozása és közzété
tele. E bárom évtized ilyen jellegű 
eredményeiből egy Erkel-kantátáról 
(Lakatos), Székely László kottásköny
vének, A'lmási Sámuel kétkötetes dal
gyűjteményének, kolozsvári kéziratok
ban előforduló s megzenésített Csoko- 
nai-verseknek számbavételéről, részle
ges vagy teljes közléséről tehetünk em
lítést (Benkő). Bartóknak egyik nép
dalfeldolgozására lennebb utalunk.

A zenei művelődés jelentős alakjai 
leveleinek gyűjtése és közreadása egé
szíti ki az eddigi eredményeket — Er
kel, Glazunov, Grecsanyinov, Prokof- 
jev, Cserepnyin, Berg (Lakatos), Ko
dály (Nagy István), s főleg Bartók so
rai kerültek napvilágra (Szegő, Laka
tos, George Sbárcea, Benkő).

E levelek kapcsán elérkeztünk zene- 
történetünk egyik átfogó témájához —

3.

Bartókhoz. Cikkek, tanulmányok, önál
ló kötetek foglalkoznak életével, mun
kásságával, romániai kapcsolataival. 
Az első kis kötet szerzője mindjárt a 
háború után összegezi vázlatosan az 
életművet (Kiss Béla). Később népdal
kutató tevékenysége kerül részletes fel
dolgozásra, majd ezt követi életének, 
művészetének bemutatása — ez utóbbi 
lényegbeli eltérések nélkül — életrajzi 
regény formájában, románul is (Szegő). 
Önálló munka mutatja számos mellék
lettel romániai hangversenyeit (Benkő). 
A bartóki életmű tanulmányozásában

nérhelyek egy-egy alkotásra, egy-egy 
alapvonásra helyezik a súlyt. Ide sorol
hatjuk a Mikrokozmosz első két füzete 
hangsorainak tudományos jellegű bemu
tatását (Jagainas), formakoncepciójá
nak, a kontrasztok érvényesítésének ér
zékeltetését A kékszakállú herceg vára 
alapján (Szalay Miklós), a Hegedű
verseny dodekafon vonatkozásainak és 
egyéb stiláris sajátosságainak tanulmá- j 
nyozását (Orbán György), valamint a 
Nyolc magyar népdal négy darabjának 
kapcsán eszközölt alkotáslélektani vizs
gálatot (László F.). Gazdagodott Bar
tókra vonatkozó zenetudományi iro
dalmunk nehány etnomuzikológiai ta
nulmánnyal is. Számba vették erdélyi 
magyar népzenegyűjtését (Almási), kü
lön is a székelyföldit (Könczei). Meg
világították módszerét, rendszerezési 
elveit (Szenik), bihari, máramarosi 
gyűjtésével, kolinda-kötetével kapcsola
tos részletkérdéseket (Hertea, Traian 
Mirza, Viorel Cosma, Faragó). Ide 
kapcsolódnak a ma már történetinek 
számító visszaemlékezések, nem is be
szélve az adatgyűjtésről, amely gazda
gítja a bartóki életrajzot (Lakatos, > 
Szegő, K. Molnár Irma, F. Szalay Ste
fánia, Fogolyán Kristóf, Szőcs Gyula, 
László F.). Az 1970—71-es Bartók-év- j 
fordulóról zeneírásunk a cikkek, tanul
mányok hosszú sorával emlékezett meg. 
Napilapok ünnepi oldalai mellett az 
Igaz Szó, Korunk, Művelődés és Utunk 
külön Bartók-számmal. Ebből a sokrétű 
anyagból kötetnyi válogatás külön is 
megjelent, másik rész pedig anyagát 
szolgáltatta a nemrégen napvilágot lá
tott Bartók-dolgozatok című zenetudo
mányi kötetnek (mindkettő László F. 
szerk.). Román és magyar nyelven kis 
kötettel adózott e kettős Bartók-évfor- 
dulónak Bihar megye — Biharhoz, a 
román népzenéhez kapcsolódó vagy ál
talános jellegű Írásokkal (Dán Smínbi- 
nescu, Mirza, Faragó, Gheorghe Pe- 
trescu, Ion Bradu). Ide kívánkozik an- ■ 
nak jelzése is, hogy éppen Bartók ré
vén gazdagította a romániai magyar 
zeneírás területét visszaemlékezésekkel, 
műösszehasonlítással, kiegészítésekkel, 
összegezéssel, jelentőségének hangsúlyo
zásával ,a román zenei élet számos alak
ja (Zeno Vancea, Sigismund Todujä, t 
Tiberiu Alexandra, loan R. Nicola, t 
Harry Brauner, Constantin Bugeanu, \  
Vasi'le Tomescu). Más vonatkozású j 
téma kapcsán is találkozunk román i 
szakemberek magyar nyelvű írásaival 1 
(Romeo Ghircoiajiu, Gheorghe Meri- - 
jeseu, Pascal Bentoiu, Sbárcea s má- - 
sok). Itt említjük meg, hogy a hazai i 
zeneírás jelentős román nyelvű fóru- - 
maiban (Studii muzicologice, Studii de 
muzicologie, Lucräri de muzicologie, . 
Cercetári de muzicologie), a három t
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szakfolyóirat (Muzica, Revista de etno- 
grafie }i folclor, Studii §i cercetári de 
istoria artei) hasábjain szép számmal 
vannak jelen magyar szerzők is (Laka
tos, Wilier József, Nagy, Jagamas, Jo- 
dál Gábor, Angi, Szenik, Benkő, Te- 
rényi Ede, Almási, László F., Szalay, 
Csire József, Vermessy Péter, Sigmond 
Márta, Barabás Béla), nem is beszélve 
az önálló román nyelvű kötetekről (Fü
redi László).

Nem 'hiányoznak a sorozatok a ze
netörténet területéről sem —- mai zene- 
költőkről vagy romániai magyar ze
neszerzőkről (Lakatos, Benkő, Szász, 
Thurzó, Almási, László F., Brandner 
Nóra, Verestóy Ilona).

Legújabb eredményeink közé szá
mítjuk a romániai magyar zene két je
lentős alakja — Seprődi János és La
katos ilstván — válogatott írásainak 
megjelenését, könyvészetükikel kiegé
szítve.

4 .

Zeneirásunk legszélesebb pászmáját a 
terjedelmileg (általában) szerényebb, 
de tartalmi szempontból nem kevésbé 
fontos műfajok sora tölti ki. Egyik cso
portot a publicisztikai írások képvise
lik, felvetve s népszerűsítve időszerű, 
közérdekű kérdéseket — pl. zenei mű
velődés és kórusmozgalom, zenei anya
nyelv és zenei művelődés, operakultúra 
és közönség, szocialista zenekultúra, a 
zenei ízlés útjai, a zeneoktatás kor
szerűsítése, munkásfolklór és paraszt
folklór, tömegdal, ifjúság és zene, a 
népdalkultúra tudatossága, stb. (Nagy, 
Jagamas, Eisikovits Mihály, Zoltán 
Aladár, Forró László, László F., Szabó 
Csaba, Simon, Vermessy). Másik cso
port írásban figyelemmel kíséri zenei 
intézmények (operák, filharmóniák, 
zeneiskolák, művelődési otthonok, stb.), 
együttesek tevékenységét, — a zenei 
élet egészét, s ezt tükrözik híven, tár
gyilagosan vagy több-kevesebb szenve
déllyel, szubjektivizmussal. Az ide so
rolható műfajokban egyesek szórványo
san, mások gyakrabban jelentkeznek, 
ki-ki egyéniségének s témájának meg
felelően választva a  kritika, krónika, 
riport, interjú, esszé, glossza, könyv-, 
kotta-, lemezismertetés, beharangozó, 
beszámoló, útinapló, levél, visszaemlé
kezés, jegyzet, lexikon — cikk, vagy 
éppen vitair-at között (ezúttal ábécé 
rendben : Aniszi Kálmán, Antal Tibor, 
В Albert, Barabás István, Barna Iván, 
Bartis Ferenc, Báos Lajos, Bereczki Ká
roly, Béres Katalin, Birek László, Boda

Oszkár, Boér Mária, Bölöni Sándor, 
Cseke Péter, Csire, Czakó Ádám, 
Dézsi Üdön, Erdély Izolda, Fátyol Ti
bor, Fehérvári László, Fekete Attila, 
Ferencz Piroska, Füredi, Gazda József, 
Glück Jenő, Halász Anna, Halmos 
György, Hegyi István, Hencz József, 
Horváth Arany, Hubesz Walter, Imp- 
lon Irén, Jankó István, Jákó Elemér, 
Junger Ervin, Katona Ádám, Koch 
Mária, Kovács Katalin, Kovács Sán
dor, Kováts Iván, Kozma Elza, Kóródy 
Elek, Könczei, Krizsán Zoltán, Laka
tos, László F., László-Bakk Anikó, M ar
ton Lili, Müller Ferenc, Nagyhalmágyi 
József, Pávai Gyula, Pintér Lajos, Pol
gár István, Rónai Antal, Rónai István, 
Sándor Dénes, Seres -István, Simon, 
Szász, Szegő, Szekernyés János, Szele 
Péter, Szilágyi Zsolt, Terényi, Thurzó, 
Tuduka Oszkár, Vajda Sándor, Vöröss

György s mások). E munkába bekap
csolódott már a legifjabb nemzedék is 
(Bokor Ilona, Simonffy Katalin, Sel- 
meczi György). A három évtized alatt 
felgyűlt nagy anyagból ezúttal csak a 
sorozatokat emeljük ki (Balla Zsófia : 
Útjaim a zenéhez, Pro musica ; Kó
ródy Elek : Modern zene és nagyközön
ség ; Köteles Pál : Bartók Béla Bihar
ban ; László F. : Művész a dobogón, 
Zenei Lexikon, Opera-esték ; Simon : 
Párbeszéd az alkotóval, Szemközt a 
pulpitussal ; Rónai István : Opera-es
ték ; Terényi :■ A zene körül, A zene 
útjai, Zenei beszélgetések ’69, Recita- 
tivo ’70, stb.).

Sajátos szint képviselnek zeneírásunk
ban költőink, íróink, irodalom- és szín
házkritikusaink időnként megjelenő

cikkei — (figyelmen kívül hagyva ezút
tal a témánkhoz nem tartozó verse
ket) — (Szentimrei Jenő, Kakassy 
Endre, Salamon László, Kormos Gyula, 
Jánosházy György, Sütő András, Méhes 
György, Deák Tamás, Márki Zoltán, 
Lendvay Éva, Herédi Gusztáv, Szi- 
1 .ígyi Domokos, Katona Szabó István, 
Magyar! Lajos, Kántor Lajos, Szőcs 
István s mások).

5.

A gyakorlati zenei nevelés- sei függ 
össze pedagógusaink elméleti tevékeny
sége, módszertani kérdések tisztázása 
— tanulmányok formájában, tanköny
v i ,  jegyzetek, gyűjtemények összeállí
tásában.

Tanikönyvirodalmunk szűkebb kere
tek között indult, de a népdalra épí
tett az 1949-es énekeskönyvekben. Ké
sőbb ez a helyes szempont háttérbe 
szorult bizonyos mértékig, s csak az 
újabb tankönyveinkben érvényesül is 
mét kellő fokon (Nagy, Szász, Jaga
mas, Szabó M. Klára, Guttman Mi
hály, G. Takács Gabriella, Márkos Al
bert, Péter Loránd, Csalah György, 
Kovács Aranka, Maxim Éva, Nagy 
Katalin, Verestóy). Pedagógusaink, 
karmestereink felkészülését, az iskolai 
énekkarok munkáját óhajtják megköny- 
nyíteni, egyre magasabb színvonalra 
emelni példatárak, gyűjtemények meg
jelentetésével (Szász, Szenik, Szabó 
M. K., Zoltán, Birtalan József). Nyom
tatott vagy sokszorosított jegyzeteink 
elsősorban a felsőfokú oktatás igényei
hez igazodnak (Szenik, Kozma, Benkő). 
Az iskoláskor előtti zenei nevelést mód
szertani kötet, gyűjtemények könnyítik 
meg (Szegő, Selmeczi Marcella, Péterfi 
Emília, Maxim). A karmesterek mun
kájának rendszeres, átfogó ismertetésére, 
zenekultúrájuk megalapozására és elmé
lyítésére szintén külön munkával rendel
kezünk (Szalmán Loránd, Forró, Zol
tán).

Pedagógiai folyóiratunk, a Tanügyi 
Újság helyet biztosít zenei vonatkozású 
anyagnak is elméleti kérdések, könyvis
mertetések, beszámolók stb. alakjában 
(Szegő, Csire, Maxiim, Farkas, László- 
Bakk s mások). A Művelődés zenepe
dagógiai sorozata érzékeltette szakokta
tásunk fejlődésének fontosabb állomá
sait (Lakatos, Szász, Benkő). Ugyan
akkor módszertani cikkekkel (Szenik), 
mintaleckékkel (Major Ferenc, Márkos, 
Sz. Aracsy Judit), vagy a vezénylésről 
szóló sorozatával (Csire) sietett neve
lőink segítségére. A népzenének a ze
nei nevelésben elfoglalt helyével (Al-



mási), a zenei anyanyelvvel (Szabó 
Cs., Angi), tantervekkel (Markos, Sze- 
nik), az --abszolút hallással (Fejér) s 
egyéb kérdésekkel kapcsolatos vélemény- 
nyilvánításra más folyóiratunk is he
lyet biztosított (Igaz Szó, Korunk, A 
Hét). A közönség szélesebb rétegeinek 
ízlésformálása lényegében fenneb'b, a 
4. pontban említett műfajokra hárul.

é .

Köztudomású, hogy napjaink zenei 
életében milyen fontos szerepet tölt 
be a rádió és televízió. Mindkettő le
hetőséget nyújt a zeneírás, zenetudo
mány eredményeinek sajátos — audi
tív, illetőleg auditív és vizuális —- for
mában való népszerűsítésére, a hallga- 
tók-nézők legszélesebb tömegeinek zenei 
nevelésére is. A zeneirás hagyományos 
keretei mellett számolnunk kell tehát 
az itt folyó sokágú és témakörünkbe 
vágó zenei tevékenységgel is. Helyszűke 
miatt itt csak a fontosabb ciklusokat 
ragadjuk ki, mint például a népzene 
megismerését, megkedveltetését szol
gáló „Vetettem violát“ (Almási, D. 
Szabó Piroska), a kicsinyeknek szánt 
„Bújj, bújj zöld ág“-ot (Selmeczi M .), 
egyes vidékek népzenéjét körvonalazó 
„Barangolás a népballada világában“-t 
(Almása), az énekkarok világát, mun
káját bemutató „Énekeljünk együtt“-et 
(D. Szabó P., Porzsolt Viktor), a gaz
dagon illusztrált zenetörténeti „Baran-
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golás Zeneországban“-t (Guttman), a 
teljes évadot kitöltő „Beethoven-cik- 
lus“-t (Benkő), a román zene fejlő
désének szakaszait tárgyaló előadás- 
sorozatot (Junger) és egy dzsessz-cik- 
lust (György Zsolt). A TV színes 
anyagából szintén a sorozatokat emel
jük ki : a kis muzsikusok népes tábo
rát mozgósító „Évszakok a zenében“-t 
(Guttman, Huszár Irm a), a „Zene
szerzők műhelyéből“ , valamint a „Fia
tal muzsikusok pódiumá“-t (Lászlé F.).

7.

A zenetudomány két fontos ága, a 
zenei lélektan és a zeneszociológia még 
most van kialakulóban (Demény De
zső) . Ezek fellendülését s általában ze- 
neirásunk egészének magasabb szinten 
s összehangolt további fejlődését lénye
gesen megkönnyítené, ha folyóirataink 
bővebb teret biztosítanának számára.

Számba vettük a romániai magyar ze
neírás fontosabb eredményeit, amelyek
ből körvonalazódnak további felada
taink is. Ez arról tanúskodik, hogy 
zeneírásunk célkitűzéseivel, megvalósí
tásaival szervesen illeszkedik be a ha
zai zenei élet egészébe. Szocialista va
lóságunkból íhletődik, különös súlyt 
fektet a népi értékek felkutatására és 
közkinccsé tételére, ápolja haladó ha
gyományainkat, tisztázni igyekszik olyan 
időszerű kérdéseket, amelyek segítenek 
magasabb szintre emelni iskolai és fel
nőttkori zenei nevelésünket, fejleszti a 
dolgozók széles tömegeinek ízlését, zene
kultúráját, — hogy csak nehányat em
lítsünk e célkitűzésekből és megvaló
sításokból. E szerteágazó munkában az 
RKP marxista-leninista nemzeti politi
kájának megfelelően zeneírásunk élhe
tett s élhet a napilapok, folyóiratok 
fennebb érzékeltetett lehetőségeivel s 
mindenekelőtt a Kriterion Könyvkiadó 
hathatós támogatásával. E három év
tizedes út tanulságai és megvalósításai 
feljogosítanak arra a hitre, 'hogy zene
írásunk egyre magasabb szinten járul 
hozzá a hazai magyar zenekultúra, s 
egyben Románia Szocialista Köztársa
ság zenei életének fejlődéséhez.
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