
CSILLAG 
a l\lagyar ból. Szö,"etséuéneli folyóirata 

Havonta bemutatja a magyar irók t'lj életünkről szóló 
elbeszéléseit, regényrészleteit, verseit. Foglalkozik a szo
cialista-realista irodalom elvi és gyakorlati kerdéseivel. 
Rendszeres bírálatot közöl az új magyar irodalom művei
ről. Iróiriportjain keresztül a szocialista építés új embe
reivel és új alkotásaival ismerkedhetünk" meg. Haladó 
hagyományainkról szóló' tanulmányaiban újraértékeli nem· 
zeti Írodalmunk legjobb iróit és alkotásait. 

MŰVELT NÉP" 
a Né(,m(ívelési l\linis:aél'ium íolyóirnta 

A kulturális tömegmozgalom képes folyóirata. Összefoglaló 
képes tájékoztatást nyt'ljt a kulturális tömegmozgalom 
minden területéről. Cikkei az üzemi, városi éti falusi kultúr
munkások s a kulturális tömegmozgalom palronálásábal1 
résztvevő hivatásos művészek kérdéseit elemzik. 

SZABAD MŰVÉSZE''f 

Rendszeresen beszámol nlinden közérdekű képzőművészeti 
eseményről , ismerteti haladó művé~zetünk eredményeit 
s foglalkozik minden jelentős elvi és szakmai problémával. 

SZÍNH.ÁZ ÉS FILMM ŰVÉSZET 
a Magyar "Színház- és Filmmúníszeti Szövetség [ol~'óirata 

Tanulmányokat közöl a szocialista;realista dramaturgia, 
rendezés, színészi játék, színházi és filmgyári gyakorlat 
kérdéseiről. Kritika- és vitarovata a legjelentősebb s:dn·" 
műveket, filmeket s az általuk felvetett általános kérdé
seket elemzi. 

~·5~O.260 Athenueutll (F'. v. Soproni Béla) 
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KRITIKA. 

KÉTFÉLE KRITIKA 
Mint a művészet: 'a kritika is k étféle ben és zenében egyaránt megnyilvánul. A -

, lehet. zene külsőséges eszközökkel igyekezett 
Az egyik az emberiség h a ladását, a mű- drámai hatást elérni: mint például az 

vészet ek fejlődését tart ja szem előtt, míg első jelenetb en az a hátborzongató artiku
a m ásik mindezzel mitsem törődve, fenn- lá tlanul vijjogó kórus, amely mint egy 
t artás nélkül szolgálja a kizsákmányoló hangkulisszául kí-vánt szolgálni a színen 
osztályok érdekeit, átvonuló gyászmenethez. 

Természetesen csak az e,lőbbi az igazi A vita végső kicsengése az volt, hogy a 
kritika . Az utóbbi csak bitorolj a a kritika mű átdolgozást kíván. Akikhez a szerzők 
nevet. De kettőről kellett beszélnünk, m ert szólni akarták - a német nép - élő szó
külső megjelenési fOFmájában a má'SOdik val adta tudtukra, hogy nem érték el 
is igazinak álcázza magát, Az ilyenfajta céljukat. A szerzők -elismerték a mű 
kritika jól ismer.i saját belső ürességét, hibáit és helyénvalónak t artották, hogy 
ezért hol a szakszerűség, h ol ,>a tiszta mű- az elhangzott konkrét bírálatok és javas
vészet(, magasrendű3égének megvitatása latok alapján átdolgozzák az operát, 
mögé bújik, hangzat os ,á l-esztétikákat Az átdolgozott ,>Lucullus (, H ermann 
épít fel m agának, hogya rothadt alap fel- Scherchen vezényletével (aki az első for
építményéből lövöldözh essen a h aladás, mában is bet anított a és vezéIlyelte a 
az igazság becsület es harcosaira. művet) nemrégiben került bemutatásra 

A k étféle kritikának kiáltó példáját lát- , a B erlini Állami Operában. Az átdolgozás 
hat juk a ,>Lucullus(, CÍmű opera esetéből. hasznára vált a műnek, amely így két ség
Lapunk szeptemberi számában beszámol- telenül gazdagította mai operairodal
tunk arról, hegy ezt az operát, m olyet munkat. Ez volt a hangja és eredménye 
Paul Dessau Bert Brecht szövegére írt, az igazi kritikának, a nép segítő szándékú 
B erlinben a nyilvános bemutató előtt építő bírálatának, Van azonban egy más
megvitatás céljából zártkörű próbaelő- fajta ,>kritika(, is. Ennek az a célja, 
adásra bocsátották. Mint azt az ,egyik hogy a művészet és a nép. közötti szaka
részvevő, Franz Konwitschny Szövet- dást kimélyítse és á llandósítsa, nehogy 'a 
ségünkben elmondotta, erre a próbaelő- """" művészet valóságábrázolásának ereje a 
adásra egyrészt a Német Demokratikus nép forradalmi öntudatát erősíthesse ; 
Köztársaság legkiválóbb zeneművészeit más oldalról v iszont azt igyekszik meg
- zeneszerzőket, zenetudósokat, k ar- akadályozni, h ogy a nép ügyét és győzel
mestereket - m áSrészt a dolgozó német mét szolgáló művészet kialakulhasson. 
nép- legszélesebb rétegeinek képviselőit: Kitűnő bizonyíték erre a pyugati zenei 
a tömegszervezetek küldötteit, az if jú- sajtó egyik legt ekintélyesebb orgánumá
sági szervezeteket (Freie Deutsche J u- llak, a Schweizerische Musikzeitungnak 
gend), szakszervezet ek et és üzemi kultúr- a ,>Lucullu~(,-üggyel kapcsolatos állásfog
felelősöket hívták m eg. Ezenfelül egyé- larása, am ely csupán egyik j ellEmző 
nileg is m eghívtak számos dolgozót is a hangja a reakció céljait szolgáló álkriti
'különböző üzemekből , hogy m ég t elj e- kának. A lap A . D, nev ű kritikusa 
sebb legyen a ~ép bírálatának hangja. A saját m aga hivatkozik arra, hogy az 
mintegy 2000 főnyi h allgatóság így t ehát első bemutató az általunk említett tömeg
valójában képviselte az egész ném et dol- szervezetek, a művészeti élet képvise
gozó népet . lői előtt stb. zajlott le, Elism eri azt 

A mű előadása után elhangzott v itában is, hogy a szerzők önként dolgozták át a 
az az egységes vélemény alakult ki , hlJt:S'/ hírálatok felhasználásával munká jukat. 
Ifessau és B recht operá jának következő lJgya .. akkor le akarja t agadni, hogy 
alapvető hibája van: a mű egyes jelene- milyen h asznára vált a műnek a marxi
tei misztikusak, ennélfogva a tartalmi lenilll 'értelemben vett bírálat és önbírá
m ondanivalót nem fejezik ki . Ez szöveg- lat. A lap fá jdalommal keresi az új elő-

a dásban azokat a részeket , amelyeket a 
nép elvet ett m agától. Azt ak arja, hogy 
az opera ne szóljon a néphez" vijj ogjon 
-csak a k órlls t ovábbra is artikulátlanul 
és a színpad m isztiku s ködj e b orítsa ho
m ályba az igazságot. Attól hökkent m eg 
a kritikus, h ogymamárvilágosabban csen· 
dül ki a darab alapeszméje : a történelmi 
p éldán b omutatott békeharc gondOlata. 
Addig tetszett neki a mű, amíg ezt a gon~ · 
,d olat ot a formalista művészeti eszközök 
nem engedték kellőképpen világ?san érvé
nyesülni. Most, hogy ez az eszme diadal· 
-masan szól a színpadról a szövegben és 
zenében egyaránt: megrett en tőle. Ál
szent eskedve, képmutatóan a művészet 
:szabadságát félti. ,)B~leavatkozásnak« 
nevezi a nép igazi bírá latát. ,>Kormány
intézkedéseket« emleget. Miért? Mind7 
ezt azért, m ert nem érti, vagy nem akarja 
megérteni, hogy az igazi művészet és ezzel 
.együtt az igazi kritika is a népet szolgálja 
~s a szocializmus ügyét viszi előre , 

. J:.. magyar zeneművészek t udhatják, 
hogy kétféle bírálat van. A multbeli kri
tika, amely a hibákat tömjénezte és ezzel 
együtt a haladást elgáncsolta és am ely
nek nyomai ma is megvannak. A m ásik az 
az új hangú, segítő, építő bírálat, amelyet az 
r. Magyar Zenei H éten 'h allottunk szovjet 
elvtársainktól, a népi demokráciák kül
JÖl.tjeitől és ;olZoktól a m agyar művészek
től, akik a művészet és a nép egységét 
tartották szem előtt. A m agyar zene szer
zőknek választaniok k ell. Mire hallgat
nak? A baráti szirénhangokra, az olyan 
álszenteskedő hozzászólásokra , amilyen a 
Schweizerische Musikzeitung-é, m ely dí
cséri a hibákat, hogy a fej lődésünket meg
gátolja, vagy a néha talán az elevenbe 
vágó, de a közös célt soha szem elől n em 
tévesztő élesebb, keményebb, de mindig 
igazságos építő célzatú bírálatra. 

SZELÉNYIISTVAN
KRISTÓF KAROLY 

- A MAGYAR NÉPZENE TÁRA 
ELSŐ KÖTETE \ 

1832-ben h atározta el a Magyar Tudo
minyos Akadémia; hogy n épdalgylijte
m ényt bocsát ki a dalIamo~!<al e~yütt. 
19I3-ban jelenik m eg az Ethnographiá
ban Bartók és K 'Jdily k özlem énye, ,>Az 
új, egyetem es népdalgyüjtem ény -t erve
.zete«, D e csak m c>st , 1951, novemberében 
hagyt a el a sajtót a Magyar Népzene Tára 
r. kötete, m ely a százhúsz éves t ervet 
előszö r v áltj a valóra. E zek m ögött az év
.sz<Ím ol: mögött százhúsz év m :tgyar 
lmlturrolitikája, sőt társadalomfejlődé
sének tl:i rténete húzódik m eg, 

Ma m ár tudjuk, hogy 1832-ben közel 
-volt m e:-;születé 3éhez az a kiadvány, mely 
a m aga idejében korszerű, sőt élvonalbeli 
kezdem ényezés lehetett volna, D e azt is 
tud juk, hogy m égsem véletlen, hogy nem 
szület ett m eg. Annak ob., h ogya népdal
'kiadvány annak id ~jén lek erült a napi
rend ről s később is csak a d allamok cól 
m egfosztv a jelent m eg, abban keresendő, 
h Jgy t ársadalmpnkban akkor nem volt 
m ég m eg a nem zeti zenekultúra igénye, 
sőt m ég a k ótaírás ism orde sem. Hiába 
volt a néhány t ájékozott buzgalma: 

,előbb a tirsaj alomnak is m eg k ellett járni 
a fejlődés útját, míg eljutott ahhc>z a 
Jdvánságh oz, .Q.ogy az új zeneélet et minél 

inkább valódi talaj ára építsük fel ; a szé
les néprétegek zenéjére, a valódi nemzeti 
hagyományok talajára. 

Ennek a felism erésnek eredménye az 
I9I3-as kezdeményezés , Ez m ár nem volt 
idő előtti lépés, de még mindig akadá
lyokra talált. Mert m ost megfordult a 
k ocka. Nyolcvan évvel előbb a nemzet ' 
vezetői akarták a népdalkiadványt és a 
társadalom volt közömbös, Most a t á rsa
d alomból nőtt ki a ter v, de a ,>hivatalos 
Magyarország(, á llt ellene, A reformkor 
óta nagyot változott a társadalmi-politi
kai helyzet Magyarországon és ennek nyo
m án az a viszony is, amely a vezető értel
miséget és a kulturális irányító intézmé
nyeket a nemzet többségéhez fűzte. A 
régi Akadém ia a reformgondolatok ' ki
sugárzó központj a volt; a közelmulté 
egy élettől és h aladást ól t ávolálló, sőt 
annak ellen álló intézmény. Ugyanezt 
mondhatjuk el a kultuszminiszt ériumról 
és a többi kulturális intéző szervekről is. 
AZ_I913-as felhívás pusztába k iá ltó szó 
maradt, ha hivat alos köreink közönyét , 
sőt elutasító m agatart ását nézziilc. De 
n em maradt az, ha a tá't"salalomban jelent
kező hatását t ekint jük. Az új népi mu
zsika lassan b eh atol a hangverseny te-
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rembe, az énekkarba, iskolába, sőt még 
az óvodába is. Nem<;ok ára széles társá
dalmi h áttérrel rendelkező népzenei m oz
g'llom ostromolja alulról a hivatalos 
M'l.gyarország kulturális intézmén'yeit, 
h') 'Sy en~edjen a t á rsadalmi igényeknek, 
engedje be falai közé a népet legalább a 
zeneművészetben. Azok vonakodva en- -

, ~edTJ.ek, legkésőbb az Akadémia. A nagy 
kiadvány tervét elvben elfogadj ák , de 
azok az anyagi erők, melyeket az Akadé
mia erre a célra szán, oly csekélyek, hogy 
alig lehet valami látható eredménye az . 
elhatározásnak. " 

Nem véletlen, hogy a tervet végül a 
népi demokrácia váltja valóra. A régi 
Magyarország a muli/ . A népi dem okrá 
cia knltúrpolitikija m egszületése pillana
tától fogva ~elkarolta a népi gyökerekből 
sarjadó m agyar művészet ügyét s vele a 
népzene i kiadvány ügvét is. S ez a t ámo
g 'üás egyre fokozódik. A SZUK(b)P, 
Központi Bizottsá~ának, 1948. februári 
ism eretes zenei párthat ározata óta el
oszlottak az utolsó k ételyek is, melyekkel 
e!5yes baloldali túlzók a népzenét illették. 
Zenei életünk végleg a népzenei hagyomá
nyok t alajára állt és az a támogatás, 
m '!lIyel a népi demokrácia a népzenetudo
miny felé fordult, ' sürgető követ eléssé 
változott át. A nagy kiadvány már ne'm
csak igény, hanem követelmény és egyre 
inkibb hiány volt kulturális életünkben. 
Igaz, hogya néphagyomány híveit, sőt 
tudományos kutatóit is nem ritkán érte 
a népi romantika gyanúja, a narodnyi
kizm us vád j a. Ma m ár ~ leszögezhetj ük, 
ho'W minden ilyesfajta 'gyanút legegysze
rübben a néphagyomány tudományosan 
tiszt ázott .anyagának és problém áinak 
magasszínvonalú művekben való közre
bocsátásával lehet eloszlatni. Csak az 
ilyen tisztázás adhatja meg a helyes elvi 
alapot annak a - h agyomány-felújítási 
mozgalomnak is, amely ma társadalmunk
ban soha nem látott arányokban folyik. 
Mérhetetlen a j elentősége tehát annak, 
hogy a na~y, tudományos népzene i kiad
vány első kötete megjelent s bízvást vár
hatjuk a további kötetek sorra követ
kező megjelenését is . Zenei életünknek 
minden t erületére kiható esemény tehát, 
hogyanépzenei kutatásnak ez a nagy
szabású összefoglalása mel?;kezdi hatását 
első kötet ével. A t elj es mű körülbelül 20 
kötetben adja közre az eddigi gyüjtés 
egész anyagát, összes fontos variánsával 
együtt, Ez .a népzenének olyan összefog
lalása lesz, mint az Akadémiai Nagyszó
tár a nyelv telj es. szókincsének. Zenei 
anyanyelvünk minden ősi és jövevény
eleme, országszerte használt "közszava« 
és egy faluban felbukkanó ),tájszói« benne 
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lesznek, ú~yszólván a teljes 20 ,ooo-nyí 
dallamgyüjtemény, amit az eddigi gyüj_· 
tés felhalmozott, ajegyzet ekben pedig az 
eddigi összehasonlító kutatás minden 
eredménye megtalálható lesz, 

Sokan kérdezték és kérdezik talán most 
is: miért éppen a gyermekdalokkal kez-o 
dődik a sorozat. Ennek van egy elméletI 
és egy gyakorlati indoka. Elméleti ok az, 
hogy helyesebb képet nyerünk a népzene 
egészéről, ha fokozatosan h aladunk fejlő-, 
désének menete szerint és azzal a csoport
tal kezdjük, amely szinte zenei őselemnek 
számít, az ember zenei tevékenységének 
kezdeteit tükrözi és bepillantást nyujf 
ennek a tevékenységnek fejlődésébe, alap-o 
törvényeibe : azokba a törvényekbe, 
amelyek a legfejlettebb népdalformák éle~ 
tét is megszabják. . 

A gyakorlati szempont pedig az, h ogy 
a felnőttek dalait több nagy gyüjtemény 
és tudományos igényű t anulmány tette "
már eddig is hozzáférhetővé, a gyermek
dalt v iszont nem , noha ennek gyakorlatr 
jelentősége - például az iskolai oktatás
ban - egyáltalán nem lekicsinyelhető. 
Másrészt '.a szorosabb értelemben vett 
népdalok rendezése és tudo'mányos kér
déseinek végleges m egoldása sokkal bo-, 
nyolultabb, mint ezeké a daloké, teljes el
készültük sokkal n agyobb időt vesz 
igénybe, h a tehát azokkal kezdték volna, 
talán m ég mindig várnunk kellene az elsO. 
kötetre, ami egyáltalán 'nem volna kívá-, 
natos. Igy viszont időt nyerünk a nép
dalok feldolgozására és egyúttal biztosí-, 
tékot arra -nézve, hogy a további kötetek 
késedelem nélkül fogják követni egymást. 

Ennek a tudományos feldolgozásnak, a 
),filolól?;iai apparátus«-nak nagyságát " 
rendkívül feladatait azonban már az 
első kötet is mindenki számára nyilván-o 
valóvá teszi. S itt már nemcsak a gyüjtés 
és rendezés első nagy munkájára gondo
lunk, n emcsak a tudományos elvek sze
rinti rendezésre és ami ezzel együtt járt, 
az összehasonlító és történeti kutatá
sokra, m ajd az akadémiai teljes anyag 
összeállítására, amely Bartók és Kodály 
egész életének munkája, hanem egyene
sen arra a munkára, amelyet közvetlenül 
ennek a kötetnek sajtó alá rendezése rótt 
annak vezetőjére, Kodályra és munka
társaira, 

Már maga az anyag elrendezése is m eg
lepetéssel szolgál. Az eddigi magyar nép
zenekutatás szokásától eltérő, új rend
szer ez, m ely sok kísérletezés eredménye
'képpen alakult ki. Különösen nagy t elje
sítménynek számit ez a gyermekjátékok 
anyagában, amely formai tekintetben 
szinte m egragadhatatlan és még a nép
hagyomány mértékével mérve is rend-

kívül változékony. Ezt az anyagot olyan 
rendszerbe sZ')rítani, am ~ ly valódi saját
ságait és tényleges összefüggéseit mutatja 
m~g, valóban nem mindennapi feladat. Ez 
teljes m értékben sikerült a kötet szer
kesztőinek. Azoknak a sz~m~t, akik ilyen 
problém ikbl f9'Slalkoznak, valósággal 
elgyönyörködtetik azok a cS9)portok, 
amolyek nem :sak egy-egy jól köfülhatá
rolt, szorosan összetartozó variáns-cso
portot foglalnak magukba, hane~ a zene 
kialakulásának egy-egy kezdeti fázi
sát is, a haTJ.g'l,emkialakulásnak egy-egy 
érdekes lépését, vagy lehető,égét, Külö
nösen ilyenek az első csoportok, m 3lyek 
szinte az ősember zenei életének k '3zdet
leges emlék'oit őrzik s itt szinte önkéntele
nül tódulnak fel azok a k~rdések, 'm elye
ket éppen ez a fajta zenei rendszerezés 
vet föl az olvasóban, H ogy csak ízelítő
nek említsünk néhány.:at : . a 355'-56, ' 
sz3.mú dalok és környezetük láttán fel
merülak~rdés, ho~y, ha u gyanazt a slsf
nak minő3ített dallam::.m agot 'különböző 
),han gsorrá« egészítik ki a különböző vál
tozatok, vajjon csakugyan sls f-val van-e 
dolgunk, vagy csak egy olyan zenei csírá
val, am'3lyből különböző zenei rendsze
rek nőhetnek ki s aszerint m ás és más lesz 
ezeknek a hangoknak az ért elmezése. Ha 
m ég egy egész hanglépés kapcsol6dik 
ehhez a hangcsop orthoz alsó irányban, 
akkor a l-ból fi lesz, dór-szeksztté válto
zik, melyhez logikusan járul a moll-vég
ződés. Mis esetben ugyanez a mag az öt
fokú hangsor belső trichordjául is szolgál
hat és így utólag drm-vé minősüL Ilyen 
lehetőséget érzünk a 329-30,,332-33, 
szám ú dalokban is, a s f s d m 1.gban, Bir itt 
is, mint az előbbinél" aldegészülésnek 
néhány esete, vagy legtöbbje igazolja a 
közölt értelml:;zést, egyes hiányos formák
ban m égis ott érezzük a m isik lehetősé
get is: a mrm1 vagy rdrs-t is. Minden
k éppen erő,ödik az a benyomisunk, amit 
K odály előző útmutatásai keltettek fel, 
h Ol5Y a gyermekdalokkal a hexach ord és az 
ötfokú hangsor, vagy a még fejlettebb 
hangrendszerek előtti világba jutunk s 
annak elkülö'1íthető, tipikus csoportjai 
a hangrend izerek kialakuI3.sának folya
matára vethetnek világot. 

D e nemcsak ebből a szemp':mtból nagy
j elentő3ég~ a szotrriizációs alapon történő 
rendezés. ü römmel üdvözli a zenész azért 
is, m ert végre olyan gyüjteményt lát 
maga előtt, am '!lyben adallamoknak 
zeneileg azonos jellegű részei azonos hang
m al5asságban vannak szeme előtt, (egyes 
kivételeket nem számítva) s nem kell 
folytonosan transzoonálnia összehasonlí
tás céljából Ezt még az eddigi, közös 

záróhangra való helyezés sem érte el. 
(Gondoljunk dur és m oll plagális-dalla
m okra és do-végű dur és m oll dallamokra.) 
Nyilvánva ló, hogy ezt a rendszerezés i el
vet az anyag követelményei szabták meg, 

. azért lehetett ennyire eredményes. 
De a gyermekdal nemcsak dallam, 

hanem játék és szöveg is egyúttal. Ezt az. 
egységet m egbontani nem lehet ett, azért 
feldolgozásuk ebben a kötetben kellett, 
h ogy h elyet foglalj on. A zenész-szerkesz
tők vállalták ezt a feladatot is. Ennek 
er~d,n:-énye az az újítás, amit eddig a nép
raJZI Irodalomban eléggé nélkülbztünk, a 
gyermekjáték cselekményének tipoló
giáj 1. A kötetnek ezt a részét gyermek
játék-kutatók bizonyára szakszerű bírá
lat alá fogják venni, ehelyütt csak leszö
gezzük K erényi k ezdeményezésének nagy 
j elentőségét és értékeljük hatalmas mun
káját, mely a kötet tudományos teljessé
gét nagy m értékben előmozdítja, annál is 
inkább, minthogy' nemcsak a magyar 
játékanyagot tárgyalja, - a kötetböl ki
maradt ' dallamnélküliekk el együtt 
h anem az európa) népekét is, ami még 
fokozza nemzetközi jelentőségét , 

Ezek ),meglepetések«, m elyeket nem 
vártunk előre a kötettőL De nem cseké
lyebbek azok az eredmények sem, ame
lyeket várva-vártunk: a dallamok ere
det ének, történeti, valamint szomszéd
.!lépi összefüggéseinek felderíté'3e. E t,ekin
t etben a kötet j egyzet-anyaga nem is 
hagy csalódásban. üly nagy az itt fel
?lelt terület és anyag, hogy annak még 
Ismertetése sem férne bele cikkünk kere
tébe. A további kutatás dolga lesz ezeket 
részben felhasználni, részben t ovábbvinni. 

Mindezekhez hozzá kell vennünk a szö
vegmutatót, a dallamok egymásközti ösz
szefüggésének mutatóját, a szómagyará
zatokat; a dallamrendszer kétféle kimu
tatását s nem utolsó sorban a néprajzi és 
művészi szempontból egyaránt kitűnő 
képeket, hogy tisztán lássuk mind az el
végzett munka n agyságát, mind a kötet 
gazdagságát, használhatóságát, tudomá
nyos teljességét és hogy igazat adjunk 
azoknak, akik inkább most, de ilyen ki
adványt akart ak látni, millt valamivel 
korábban egy k evésbbé t elj eset, 

I gy, amint van, ez a kötet, a maga tel
jességében és magas tudományos szín
vonalával valóban reprezentatív akadé
miai kiadvány, amellyel megelőztük az 
egész világ hasonló kiadványait. Igazi 
élenjáró munka, amit szocialista kultú
ránk büszkeségek ént, mint tudományunk 
és népi műveltségünk legkiválóbb követét 
küldhet j ük ki szerteszét a művelt világba. 

VARGYAS LAJOS 
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