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cs. KOVÁCS LÁS ZLÓNÁL 
Sokoldalú fiatal művész Cs. Kovács László, s ezt a sok

oldalúságot nemcsak technikai tudása, de stílusa, téma
köre és művészi mondanivalója ls mutatja. Alkotásait 
nehéz egyetlen szóval jellemezni, hisz törekvéseinek kö
zéppontjában az ábrázolás olyan új formáinak a kialaki
tása áll, melyek a lehető leghivebben tükrözik korunk va
lóságát. Ez a tudatos és Intenzív reveláló-szándék min
denekelőtt egyéniségében leli magyarázatát: Cs . Kovács 
az ember és a világ dolgai iránt szenvedélyesen érdeklődő 
művész, heves temperamentuma érzékenyen reagál min
den negativ és pozitív jelenségre. Mindamellett szlmpli
fikácló lenne ' művészetét csnpán e belső dinamika szem
szögéből megitélni, látásmódjának összetettsége, a mű
veiben megnyilatkozó dialektika arra figyelmeztetnek, 
hogy plasztikai gesztusai mögött rengeteg vivódás, lépésről 
lépésre való fokozatos fejlődés, kifinomnlt szakmai és 
esztétikai műveltség áll. Eredményei a hagyományok és a 
modern európai sculptúra beható ismeretén alapszanak. 

- A hagyományokkal, pontosabban azok legmélyebb 
rétegével: a népi kultúrával még szülőhelyemen, a Vas 
megyel Gyöngyösszöllősön kerültem kapcsolatba. A falusi 
mindennapok közegében Ismertem és szerettem meg a pa
raszti munka ősi eszközeit és mozdulatait, lIIetve az ezek
ből áradó Iiral szellemiséget. Késöbb, szombathelyi laka
tos inas-éveimben a kézműveskedéssel járó technikai látás
mód gyakorolt rám jelentékeny hatást - mintegy átszi
nezte, "Ul"banlzálta" élményeimnek korai rétegét, úgy, 
hogy amikor 1960-ban kikerültem a főiskoláról, egyként 
otthonos voltam a dolgozó emberek világának minden 
szektorában. 

Művészetem alakulásában fontos szerepet tulajdonítok 
1964--65-ös amerikai tanulmányut;tmnak, amelynek 
során a helyszínen tanulmányozhattam az indián és néger 
tárgykultúrát. A benyomások, melyek itt értek, nem futó 
és felületes benyomások voltak, sokkal Inkább azoknak 
a belső szálaknak a felfedései; melyek már korábban is a 

népművészet szeliemiségéhez és primitív technikáihoz, 
igyafafaragáshoz füztek. A látottak, az átélt hatások 
egyéni hajlamainak igazolást, reális kifejezési lehelőséget 
adtak, a szokványos plasztikai élőképek, obligM európai 
formák után rádöbbentettek Igazi énemre. Rájöttem, hogy 
a mű napjainkban csak akkor tudja betölteni hivatását. 
ha egyetemes jeIképiséget hordoz, ha tematikai helyheZkö
töttsége, lokalitása feloldódik a gondolatiságb .. n, ha nem 
a tárgyat, hanem a tárgy keltette érzelmi és eszmei reml
niszlenciákat prÓbálja meg visszaadni a kompoz(clóban 
a művész. Ennek a jegyében faragtam meg újabb munkái
mat: A Harlemi kiáltás néger fiatalasszony t ábrázoló mél
tóságteljes figurájában a polgárjogi mozgalom erejét s 
egyben a humanitás magasrendűségét, a Termékenység
ben, ebben az anyaméh és a magzat intim viszonyára 
utaló kompozíclóIlan pedig az új társadalom születésé
nek nagyszerűségét kívántam dokumentáln\. 

Legújabban a szobrászat és az épit'szet újszerli össze
függéseit kutatom, úgy vélem, napjaink modern építő
mlivészeti törekvései a köztéri szobortól 's más jellegű 
funkciókat követelnek meg, mint a korábbi építészeti sti
lusok, Zárt, nagysíkú formákból kialakiiott, ha úgy tetszik, 
"felépített" család-kompozíción dolgozom, o!yan figura
együttesen, amelyben a konstruáltság semmIképpen sem 
jelent érzelmi ösztövérséget, hanem a nézői fantázia meg
mozgatásának fontos eszköze. Természetesen tudom, 
hogy nem én vagyok az egyetlen, .. ki új elgondolásokkal 
kisérietezik. pályatársaim jó részének hasonlóak a gond
jaI. Ennek ellenére nem vagyunk kedvező helyzetben, hi
szen mlivészetpolillka, kritIka még gyakorta a megszokott 
kereteiben gondolkozik. A türelmes, elmélyült munka 
azonban hiszem, meghozza gyümölcsét, a ki alakuló új 
ízlés idŐvel át fogja formálni a legmegcsontosodottabb 
normákat ls ... 

T. A. 
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Akarjuk-e, hogy éljen a népdal 

Fiatalok késztettek hozzászólásraabban a kérdésben, amely az Élet és Irodalom 
hasábjain indult, de úgy látszik, továbbgyfuűzik a társadalomban. Egyetemi hallgatók 
küldték el, többen is, a vita anyagát azzal, hogy nem értenek vele egyet, és varjált 'az ' én 
véleményemet. Ez máris arra mutat, 'hogy talán mégsem csak az a kérdés: hová tűnt el 
a népdal és miért; talán feltehetjük még úgy is: meghalt-e egyáltalán ? 
, Breuer ugyan szimptómákat sorol fel a haldoklásra : egy kömpöci kislány csillogó 

szemmel slágereket ír füzetébe. Ha ez a halál jele, akkor már 1940-ben abbahagyhattuk 
volna anépdalgyűjtést, mert a felvidéki Áj faluban csupa hallgatót találtam felírva a 
férfiak nótásfüzetében, s kérdésemre egyöntetűen azt a választ kaptam: hát az a leg
szebb! (Igaz, rögtön azt is megállapíthattam, hogy a legénykorban összeírt dalokat férfi
korukban még a füzetből se tudták eldalolni.) Kodály is elkeseredhetett volna már az első 
világháború előtt, amikor egy kocsisnéMI azt hallotta, hogy "én már csak az olyan nóbel 
nótákat szerettem". Régebben is voltak mindig ilyen típusok, ,a népdal mégis továbbélt; 
ezért még nem kell vészharangot kongatni. 

De most valóban többről van szó, mint elszigetelt típusokról : ma rádió, televízió 
soha nem látott mértékben záporozza az új hatásokat a népre, s a nagy életforma
változás az egész hagyományt tessékeli ki az életből, mivel 'megszünteti alapját, az írás
talan kultúrát. Ez igaz, de az ellenkezője is igaz; hogy a rádió, televízió építhet is - rész
ben épít is - annyit, amennyit rombol: népdal-adás~ival, népénekesek szerepeltetésével, 
népdal-vetélkedőivel kedvet is ébreszt a népdal iránt. Sőt, igényt elégít ki, mert tapasz
talataim szerint még elég nagy tömegek elsősorban a népdal'adásokra kapcsolják be a 
rádiót. Különben Breuer cikke ótalilgészen friss tapasztalatokat is szereztem erről a rádió 
által rendezett népiegyüttes-vetélkedőn, Kapuvárott és Salgótarjánban, ' ahol a tsz-ek 
népi együtteseinek döntőin bíráskodhattam. A régi hagyományok felkutatására és jel-
újítására még igen nagy a hajlandóság mindenfelé. ' 
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Abban persze igaza van Breuernek, hogy ez, már ,nem az igazi -: ösztönös - élete a 
néphagyománynak, hanem valami olyanféle népszerű, félnépiéletforma, aminőt a nyu
gáti népeknél tapasztalhatunk ;- szerinte~, s.aminőt kívánatosn,ák is tart. Kérdés csak 
az, ha máshol kívánatos a , hagyománynak tudatos, társadalmi fenntartása, nálunk is 
kívánatos-e és megéri,e a fáradságot t enni valamit érte? 

Breuer szerint, nem, mert -nincs meg rá az igény a társadalomban. Itt saját kor
,osz~ályáról nyilatkozik szubjektív élmény alapján : már nem dalolják, amit ,egykor dy 
,lelkesen fújtak a kollégiumi közösségekben. Vagyis inegfakult volna a-népdalok értéke. 

Ismét az a kérdés, mennyire általános~tható ez a példa. Az első fele mindenesetre: 
35-40 évesek nem igen dalolnak már ~emközösségben, sém magukbail. ,De vajon, csak 

,a ' népdalra vonatkozik ez? Szubjektív példára hadd feleljek én is szubjektív példával. 
18 éves koromtól 28-adik évemig egyszerre hároméne~rlmrnak is tagja .voltam: , az Egye
terni Énekkarnak; a Palestrinának és a' Cecília-kórusnak. Azóta viszont csak a közönség 
köréből hallgatom Palestrina kórusait, a H-moll Misét, a Missa Sollemnist anélkül, hogy, 
egy árnyalatnyit is halványultak; volna bennem ezek a művek. S a népdalok, amelyékMI 
valamikor egész' lakásom visszhangzott, visszahúzódtak a számról az agyamba. De azért 
egyáltalán nem fakult meg a szépségük. _ ' 

Maradna tanúnak afiatals~g.Óket csak á bell-t-rajQngás ;jelle~ezné? Kónya' több 
példát hozott az ellenkezőjére. Magam is tudok ismerőseim sőt közvetlen környezetem 
köréből is olyan fiatalokról, akik elmennek meghallgatni anagy hírű beat-együtteseket, 
vagy rendszeresen hallgatnak tánczenét; ugyanakkor szeretik a népdalt is, sőt népdal-klub 
szervezéséről gondolkodnak. És különböző egyetemek hallgatói éppen Breuer cikke óta 
kértek tőlem eredeti magnó-felvételeket népdalokról, amiből az lett, hogy rendszeres 
népdal-tanulást fogok vezetni a körükb~n. Tudomásom szerint a rá,dió is készül két új 
népdal-sorozatot indítani részben a magy~r népdalok legszebbjeinek bemutlOLtására, rész- ' 
ben idegen népzenei felvételeinkből; mindezt' li népdal iránt tapasztalható érdeklődés ki
elégítésére. Még tovább is ki kell igazítarii a Bl'euer által vázcilthelyzetképet. Ő könyves
boltok polcain porosodó népdalkiadványokatemleget. Közben a Rádióújság hirdetéssel 
keresi azt a gyűjteményt, amit én állítottam össze Kodály tanulmánya mellé, s amelynek 
,már második kiadását sem lehet, kapni az antikváriumokban, A J árdányi által össze
állított Magyar népdaltípusok is kifogyott, sőt a tudományos igényű, testes és , drága 
Népzene Tára ·köteteib61 is nyilvántártjuk ,azt az, egyet-kettőt, ami itt-ott még kapható. 
Az első ,kötet abból is két kiadást ért meg. ;Porosodás helyett inkább ki nem eI6gített 
igényről kellett volna beszélnie. 

De még tovább is tágíthatomaz.általánosítást. J~rdányi Népdaltípusait németüL~s 
kiadták egy nyugatnémet cég kivánságára. Breuer Ílyugtázza a , nyugati népek népdal" 
igényét, de az,t már nem tudja; hogy nemcsak a ,maguMt kedvelik, a másét is, :amiénket is. 
Sőt táncáinkat is. Nemrég rendelték meg ezer példányban külföldre azt a táncdallamokról 
készült lemezt, amit népi ' táncegyüttesek céljaira álHtottak össze . . Egyre szaporodnak 
nyugaton az olyan "táborok"; ahol több országból összegyűlt fiatalok részvételi díjellené
ben tanulják a különböző népek táncait és dalait, méghozzámeghívcltt szakeinberektől. 
Tőlünk is, szlovákoktól is. többször jártak már kint tánckutatók ilyen tanfolyamot vezetni; 
s a német, francia, angol, svéd, finn fiatalok ugyanazzal a lelkesedéssel ének;lik, táncolják ' 
a mi dalainkat, táncainkat , - amelyek ,álHtólag nem eléggé átfogó társadalmi, tartaí
múak -, mint a magukét, amit álHtólag a benn€lf~cl,olgozott" ,átfogóbb ,városi folklór , 
kedvéért szeretnek. TudómásQm szerint a legnagyobb népdal-kultuszt angolszásztársadal
makban találjuk Ők pedig, tudomásom' szerint,azokért ,:a dalokért lelkesednek, amit 
Cecil Sharp ' majdnem Bartókkal és Kodállyal ; egyidőbéú Jedezett fel Somersetshire-ben 
és az amerikai Appalach-hegységben, a;m.elynElk lakói a városi hatásoktól, legjobban elzárt 
életet folytatták. Városi folklór nemesítő hatása helyett igen régies, a l')liénkriél is tisztáb~ 
ban ötfokú, archaikus európai zenei hagyománY9k ezek (hogy az írekéről, skótokéról né is ' 
beszéljünk); És ezért én másként magyarázom a lelkesedést ézekért, és általában a nép
daJért, mint Breuer. Szerintem azt keresik benne, és meg is találják, amire az emher 'a 
technikai Civilizáció sűrűjéb61 és az, egyre bonyolultabbá váló modern mű:veltségb61 
mind jobban vágyik: az 'ember alap-érzéseinek egySzerű, elemi erejű kifejezését. Ezt 
jelenti ösztönviláguk számára a beat: pri~itiv kultúrák sodró ritmus- és inozgáskultúrá. -
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, j~át, 'érz.éki h~ngszíne~t" reked~-.v~ é~ekm6djá~ (még hámásodlagos áttételen keresztül is); 
es ,~z~ JelentI szelleml-erzelmllgenyelknek a nepdal, a néptár,w, a népköltészet, a közösségi, 
'~nuvesz~t (ez azonban közvetlen eredetiségében). A kettőt nem lehet egymás ellen ki
,Játszam, mert nem egyenlő minőségek. Az egyik ugyanannak a vonzódásnak divatosabb 
oldala, mert társas~lethez v.a:.n k?tv~; a in~~; :artósa??,~ert állandóbb esztétikaÍ igé
~;y~khe~ ka:I?csolódik. Érv~IJ~~ lSIDet szubJektlven, ml IS táncoltunY: a népdalért rajongó , 
IfJuság Idejen az akkor "Jazz -nek nevezett modern táriczenére, a mi életérzésünket is 
felfo~ozt~k . az akkori ri~musokés zsongó hangszinek, amint ' felfokozta a népdal is és a 
népta~c IS. Csak ~z egylk~en. az ösztönélet felfokozásán van a hangsúly nagyon kevés 
;ra:;y eppen semI;l1 szellemI kielégüléssei, . a másikban pedig túlnyomóan a ' szépség iránti 
1geny kap,táplálekot. (A .néptáncban pedIg a kettő nagyrészt egyenlő arányban.) Termé-: 
sz~tes, hogy az ösztönigény mindenkit mozgósít, a szellemi pedig aránylag kevesebbet, 
ezert van a beatnek nagyobb tábora, de azért fogja túlélni a népdal. Mert az divattól 
független szépségekhez fűződik. ' . , .'. , ', , 

, Ez az a pont, ahol Breuer cikke a l~gnagyobb hiányérzetethagyta bennem: szó sem 
esett benne a művészi értéIa;ő~, ~z,a~álfeltűnőbb, mivel zenekrltikus írtá, akinek éppen 
az a, f~ladata, .hogy az esztetikai ertekekre ·figyelmeztesse a társadalmat. Vajon azok a 
kolleglsták, ~klk olyan gy~n!örűséggel fújták a népdalokat, semmi szépséget nem éreztek 
benne, ~supán . társadalmI 19én:yeket képzeltek bele? Nem voltam kollégista, időseb1:~ 
voltam es pestI, n~m tudom, mllyen dalokk~ltöltötték a kollégiumi estéket, a legjavát. 
da~ol~á~-e né~d~lamknak? Mert arra v.alóban illik Bartók és Kodály ítélete, hogy kis 
aranYB;lkban allJák a versenyt a legnagyobb remekművekkel. Kevéssel sokat mondani 
egyszerű.,eszközökkel tömören; aráq~ösan; közérthető formában f~jezni ki egy érzelmet; 
~gy zeneI gondolatot - n emcsak 'friss, üde, élményt, hanem mély, megrendítő szépséget 
IS -, ez a népdal varázsa. Ez pedig ftiggetlen a divattól, sőt független attól a kortól is ' 
a~ely?~~ született. Minden kor fellövi az örökkévalóság felé a maga rakétáit,de nag; 
tobbseguk nem él' fel a nagy magasságba, visszahull a földre' ezek a' korszellem a divat 
rövid élet~ ?arabja~; s csakke;ré,s ju: rá azokra az ö,rök pályá~;a, aholmár végigk~sérhetik 
az emberlsege,~ egesz továbbI eleten. Ez~knél mar nem sz~mítamik a kor sajátsága,i, 

, ~~elyekből születt.ek: a .reneszánsz Palestrmája,ab~rokk Vivaldija, a rokokó Mozart ja az 
?rok ~um~num~t J.elent~k számunkra stílusuk korhoz' kötött különbségei eIJenére. És azt 
JelentI a I).~pdalls, Jól fel~s~e~hető stílus-különbségével együtt. Csakhogy itt a különbséget 
nem ann~lra a k<?r te~zl, mmt az.a~ al~otás~ód, amely elválas~tjaminden .kor egyéni 
a~k?tásátoI. Ez az a saJátosság, amrrol .mlhde,n Igazi népdal azonnal felismerhető: a közös
segi alkotás u.tánozhatatlan hanl?ja. Ar~lÍb~n':l}em is az a fonto!?, hogy mindenki hozzá-
adhat vaJamit, hanem ~o~y m~~enkl. kihagyhatja' belőle a 'ne.m tetszőt,; hogy nem 
maradhat. meg b.enne,aI~l1 t~l egyem, ~ml cs~k egyetlen személyre vonatkozik, ami soknak 
nem ~etszlk, amI ne~ eleg vllágos, am~nek nmcs közösségi hatása. Ami pedig niindenkinek. 
tetszIk; az egyre tisztultabb, egyre csiszoltabb alakot ölt. Mert korok és nemzedékek 
mu~kálna~ rajta. J ava része nem egY.korszakot élt'át, nem a "kisárutermelő és bérmunkás 
~or permeke, hanem ~ restellem ehsmételni . - egyes darabjai még á honfoglalás előtti 
Időkből származnak, ~ehát ~omádkor, középkor, újkor, feudalizmus es kapitalizmus adta' 
továb~,e~ás~ak vegső kl?olg?zásra. És. társult. hozzá ezalatt virágének, históriásének, 
gregorlan es gohárd-zene, ~módl-dallam és XVII. , századidiáknóták, jeIéül a,nnak, amit 
már Galeotto cs?dálko~va Jegyzett föl .Máty~s udvarában, hogy. urak és parasztok értik 
egymás nyelvét es dalolják egymás dalaIt. Tehát sem felülről lefelé sem alulról föU'elé nem 
állta él semmi a dal útját; a népdal nem szűkült le párasztdallá '- ezt már csak al X-h . . 
száza?ban talál.ta így Bartók -,hanem mindig bővült a nemzet egészének élményei vel. 
S ,~m.~kor ann?,lra km;yílt a ,falu a felülről jövő műveltség előtt, hogy az szinte teljesen 
elontotte a. magáét, mIhelyt megtelik a falu a XIX. század elejétől kezdve a városi-nemesi 
zene elem~lvel~ ebbő~ szűri kia lényeget és olvasztja össze régi hagyományai val- a múlt 
század masodlk feleben, tehát már valóban a kisárutermelés és bérmunka korában _ ' 
abban az új. stílu.s.ban; amipontosa~ megfelel azoknak a követelményeknek, amelyekért 
Bre~er, a nyugatI n.epda.~t - nemzetl szerepre, alkalmasnak tartja, a magyart pedig nem. 
PedIg eppen.ez a stílus t?rt? át a szorosan vett népi határokat népek és osztályok között:; 
messze elterjedt szomszedamk között és feltört a műveltebb városi rétegekhez is jóval a 

- 629 , -



kollégista mozgalom előtt. Tehát "modernnek" és "átfogó j!'lllegűnek" érezték osztályok 
és népek. . 

Breuer azonban ennél is átfogóbbat kíván. Több legyen benne a városi, műzenei 
vonás, minta hagyományos, több a műdalból és a tömegdalból(amit egy nehéz korszak 
szintén kompromittált), mint. a népdalból. Vagyis a divatosra szavaz az értékes helyett, 
a kevert stílusra a tiszta helyett ma, amikor mindenütt a hiteles, valódi népi stílus felé 
fordul az érdeklődés . 
. ' , Jobb ügyhöz méltó buzgalommal bizonygat ja, hogy a beat a népdal szerepét fogja 

betölteni. ;Buzgalmában azt sem veszi észre, hogy olyan kritériumokkal akarja kimutatni 
"népdalszerűségét", amiért néhány lappal előbb megrótta a "tudósokat". Attól még nem 
lesz egy. szerzői munka közösségi alkotássá, hogyatömeghasználat itt-ott igazít rajta. 
A Himnuszt és a Szózatot is másképp énekeljük bizonyos részein, mint ahogy megírták, 
mégsem lettek népdalok. S a "Tenyeremen hordon:t" sem az azért, hogy már senki sem 
tudja, ki szerezte, pedig de zengett tőle valaha az ország. 

Semrrtiféle bűvészkedéssel sem lehet eltüntetni az alapvető különbséget: a népdal 
az írástalan kultúra sajátos,. közösségi alkotásrnódjának terméke, ezért sajátos stílust és 
sajátos művészi 'értékeket jelent. Egyszersmind egyszólamú dal (legalább nálunk és a 
kultúrák többségében), ami aktív zenélést követel a közösség minden tagjától. A beat 
pedig az írásos ludtúra terméke, műzene, szerzik, hangszerelik, leírják, elŐadják, hallgatják 
zenekartól, lemezről, magnóról, táskarádióról, eleve hangszeres-harmonizált formában él 
passzív fogyasztásra szánva, méghahallgatói lelkesedésükben zajra gerjednek is, s mégha 
soka.n tanulják meg gitározni vagy más hangszeren játszani. Ez éppen úgy nem váltoitat~ 
a jellegén, mint a Mozart-szonátákén sem, ha az egész közösség tudná is zongorázni. 
Attól sem válna egy Mozart-szonáta népdallá. A beat is, mint minden elődje,. tömegzenei
tánczenei divat, szoros kapcsolatban van a fiatalság tár~as életével, amint az volt a volta, 
"a XVI. században járványszerűen elterjedt tánc", majd a mazurka, polka, valoer, pedig 
ezeknek is megvoltak a népi gyökereik. De attól sem váltak népzenévé, hogy olyan 
alkotások nőttek ki belőlük, mint Johann Strauss keringői. Az is csak a műzenét gazdagí-
t~tta, nem tudta helyettesíteni a népdalt. . 

Az Írástalan kultúra korszaka végleg lezárul. Ha ez igaz abban, hogy a népdal mint 
alkotásrnód és zenei életforma megszűnik, akkol' abban is igaz, hogy a beat nem pótol
hatja. Egy stíluskorszak lezárult, valószínűleg örökrej, de művei itt maradtak, valószínűleg 
szintén örökre. Mozart sem él, stílusa is a múlté, de művei örökre fennmaradnak. így 
fe11l1maradhatnak a népdalok is, az egyszólamú. dalremekei, amíg az egyszólamú dalra 
szüksége lesz az embernek. " 

Szüksége lesz? Egyre inkább. Semmiféle fejlődés, semmiféle komplikálódás, új 
zenélési formák nem irtják ki az igényt az elsődleges formák iránt, inkább fokozzák. 
Szimfónia- és opérahallgatás sem teszi fölöslegessé, hogy magunk ne dalolj unk hangszer
kíséret nélkill, sőtkísérőharmóniák hozzáképzelése nélkül, önmagában is megálló dalla-
mot, vagyis szép népdalt. . 

Én tehát másképp látom az igény kérdését, mint Breuer. Annál is inkább, mivel nem 
becsülöm le a tömegközlési eszközök jelentőségét az emberi igények alakításában "
helyesebben tudatbsitásábanvagy elhomályosításában~ Tudom, hogyha mindig egyféle 
hatás zápora hull a társadalomra, akkor az igényként is kezd jelentkezni, s akkor könnyű 
rámutatni, hogy íme: 'a társadalmi igény. Különösenamikor a hagyományos kultúrában 
élő rétegek műveltségváltás állapotába kerülnek, mÍritmost a mi parasztságunk; akkor 
döntő, hogy mit tálalunk eléje a magasabb műveltség tekintélyével. Hogy Mozart és 
Vivaldi mellett' népdalt adunk-e neki, vagy táncdalfesztivált rogyásig. Hogy tisztázzuk-e 
a fogalmakat, vagy már réges-rég tisztáiottakat igyekszünk újra összekuszálni, igriccé, 
Tinódi Lantos Sebestyénné lelkendezzilk az éppen esedékes táncdivat gitárosait, beatet 
népdalnak minősítünk, és legfőbb művelődési ' feladatnak tekintjük a mai táncdivat 
"törekvéseinek szerető támogatását"; vagy pedig az a gondunk, hogy rádió, televízió, 
iskola, könyv és kotta a legmagasabb művészi értékek hatását sugározza az egész társa
dalomra: a nagy alkotók műveit és a népdal örök értékű darabjait. Az igény a második 
megoldásra megvan, a többi a művelődéspolitika ~, " 
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