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Ifjúságunk műveszi nevelésének kérdéséhez
Az utóbbi időben többször me;ült 

fel sajtóban az új nemzedék irodal
mának, művészi nevelésének kérdése. 
Sokfelől, sokféleképpen közeledik a 
gyermekhez a szülő, nevelő, író, mű
vész. Ez természetes is. Minden ön
tudatos szülőnek, hivatása magasla
tán álló nevelőnek, írónak s művész
nek végeredményben ugyanaz a célja, 
amikor a kibontakozó gyermeki v i
lág felé fordul: becsületes, értékes, 
sokoldalú, mélyen érző és gondolkodó 
tagjává nevelni társadalmának gyer
mekét, tanítványát, olvasóját.

Sokat írtak már arról, hogy a zene, 
az ének milyen fontos szerepet tölt be 
az érzelem- és gondolatvilág kialakítá
sában, fejlesztésében. Korántsem ar
ról van szó, hogy minden gyermekből 
zenészt neveljünk, mindössze a gyer
mekben általában benne rejlő zenei 
adottságokat felhasználjuk a nevelés 
folyamatában a gyermek és a közös
ség érdekében, hogy teljesebb em
berré formáljuk, elvezessük az álta
lános ismeretekkel együtt arra a fokra, 
hogy felismerje a szépet a zenében 
„ Utóvégre leket élni zene nélkül is. A 
sivatagon át is vezet út. De mi, akik 
azon fáradozunk, hogy minden gyer
mek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s 
vele a rossz zene elleni talizmánt, azt 
akarjuk, ne úgy járja végig élete út
ját, mintha sivatagon menne át, ha
nem virágos kerteken“ — mondja 
Kodály Zoltán egyik beszédében.

Nem tudnám felvázolni, hogy a ne
velésnek ezt az ágát milyen mérték
ben használtuk ki az emberformálás 
nehéz, ugyanakkor sok örömet is 
nyújtó feladatában. Nem is erre aka
rok vállalkozni; ehhez jobban kellene 
ismernem az eredményeket ország
szerte.

Ennek az elég bonyolult, felelős
ségteljes műveletnek — a gyermek 
zenei nevelésének — egy el nem ha
nyagolható láncszemére szeretném fel
hívni a figyelmeket: kottanyomtatá
sunk mennyiben segíti elő a zenei 
neveiés sikeres menetét?

Vegyük szemügyre, mit nyújtottak 
ezen a területen nevelőinknek ki
adóink.

Fgy időben a Művelődés mellék
leteként kórusfüzetek jelentek meg. 
EJgy emlékszem, a hetedik szám utón 
megszűnt. A vegyeskari müvek mel
lett közölt olyan egynemükarra irt 
anyagot is, melyet iskolai énekkaraink 
felhasználhattak (Bartók, Farkas Fe
renc kórusaiból pl.). Később a Mű
velődésben jelentek meg kórusművek 
és sajnos sok esetben rosszul fordított, 
középszerű müvek mellett ritkán kap
tunk valóban értékes alkotásokat. Az 
utolsó számokban nagy örömünkre 
változott a helyzet: a közölt anyagot 
a kórusvezető különösebb aggodalom 
nélkül tűzhette s tűzheti műsorára

Az iskolai kórusoknak sajnos itt is 
csak az utóbbi időben jutott anyag 
Igaz: a művelődési otthonok nagy
részének, ha van énekkara, az ve
gyeskar s a Művelődés első sorban 
ezekhez szól.

Magyar nyelvű zenei szaklapunk 
nincs, mely elláthatná anyaggal az 
iskolai együtteseket. Ez a feladat te
hát az ifjúsághoz, illetve a gyerme
kekhez szóló időszaki sajtónkba szo
rult.

Egyik délelőtt beültem a kolozsvári 
Egyetem Könyvtárába s átnéztem a 
Pionír évfolyamait (1950—1954). Vé
giglapoztam 192 számot s találtam 
benne 26 (!) dalt (részben egy-, rész
ben kétszólamút). Ha ebből levonok 
kettőt (egyik egy két évvel korábbi 
számban már megjelent, másik tánc- 
betét), átlag mindem nyolcadik számra 
esik egy-egy dal. Ez magában még 
nem lenne furcsa, viszont véletlenül 
sincs egyetlen népdal, vagy a nép
dal szellemében készült művészi al
kotás. Valahogy úgy éreztem magam, 
mintha egy kicsit a „tandal“ világába 
tévedtem volna. Ha csak ezt a zenei 
anyagot nézem, úgy tűnik, mintha ma
gyar s szomszéd népek népdala egyál
talán nem léteznék, mintha a magyar 
gyermekkórus irodalomban nem létez
nék Bartóknak, Kodálynak s tanít
ványainak ilyenirányú munkássága.

Sajnos az 1955-ös évfolyamot nem 
kaptam meg (az Egyetemi Könyvtár
ban s több iskola könyvtárában sem 
találtam). Viszont hozzájutottam az 
1956. év húsz számához, s ezek egy 
kicsit kárpótoltak előbbi keserűsége
mért. Itt már az arány is más (min
den második számra esik egy dal) s 
éreztem valamit a má-ból: népdal 
szellemében fogant, nyelvi szempont
ból simám pergő dalokat s főleg: több 
törődést ezzel a területtel. (Az első 
négy évfolyamban nehány jó mű mel
lett túlnyomó részben fordításokat kö
zöltek s ezekben a prozodia igen sok
szor csetlett-botlott, ezekkel a gyer
mekek nyelvérzékét aligha fejlesztették 
szegény zenetanárok s tanítók! Ijesztő 
példaként lehetne felhozni jónehányat!)

Az Állami Irodalm i és Művészeti 
Kiadó tavalv törlesztett valamit a 
gyermekkarokkal szemben fennálló 
adósságából: megjelentette igen ötle
tes és szép kivitelezésben Jagamas 
János öt háromszólamú, értékes gyer
mekkari müvét. Erről a dicséretreméltó 
kezdeményezésről csak a legnagyobb 
örömmel és elismeréssel lehet szólam. 
Kezdet ez, melynek még nincs foly
tatása. Remélhetőleg nem késik soká!

Bár az első pillanatra nem tarto
zik ide, lényegében a zenei nevelés 
alapja: az iskolai énekkönyvek kér
dése. A pillanatnyilag használatban 
levő könyvek 1949-ben készültek. A 
zenei oktatás új átszervezése feltétle

nül szükségessé teszi lényeges átdol
gozásukat, vagy éppen teljesen újak 
kiadását. Énekeskönyve csak a má
sodik ciklusnak s a V III. osztálynak 
van. Felépítettük az „emeletet“ s meg
feledkeztünk az alapról! Az első ciklus 
osztályainak még ma sincs énekes
könyve. Történtek kísérletek, ezek 
azonban megrekedtek az asztalfiókok
ban. A jelenlegi énekeskönyvek példa
anyaga kevés. Az a nyolc (!) két- 
háromszólamú mű, ami a három 
könyvben (V—VII. oszt.) található, 
semmiképpen sem elégíti ki az isko
lai kórusok szükségleteit. (A nyolc 
kórusműből kettő ismétlés).

Hogyan lehetne segíteni?
Pillanatnyilag azt hiszem, kettős 

megoldást kellene szem előtt tartaniók 
kiadóinknak: egy átmenetit s egy táv
latit. A távlatinak végeredményben az 
lenne a célja, hogy pedagógiai s mű
vészi szempontból egyaránt kifogásta
lan műveket nyújtson az ifjúsági s 
gyermekkórusoknak, nevelőinknek. 
Gondoskodni keli idejében, hogy a 
Tankönyv-kiadónál megjelenhessenek 
— a többi tankönyv mellett — mind 
a hét, később mind a tíz osztály ré
szére a kívánt énekkönyvek. Feltét
lenül szem előtt kell tartanunk, hogy 
a nevelő bőséges példa-anyagot kap
jon, óráját változatossá, elevenné, él- 
ménytadóvá tudja varázsolni. Lehető
séget kell találni arra, hogy egy osz
tály anyagának keretében (vagy foly
tatólagosan) végig vezessük a gyer
meket a zenekultúra eredményeinek 
megismerésében a legrégebb zenekul
túráktól napjainkig.

Az énekóra anyagára épül, azt egé
szíti ki az énekkari óra. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni ennek fontossá
gát, a közösségi életre nevelő hatá
sát. Itt nem lehet célom most erre 
kitérni, de azt hiszem abban senki sem 
kételkedik, hogy pl. egy iskolai ün
nepély lefolyása, nevelő hatása hatvá
nyozott, ha műsoron művészi értékű 
s kivitelezésű kórusmű is előfordul. A 
nevelő, színvonalas műsorösszeállitá- 
sához változatos anyag kell. Honnan 
vegye a kórus vezetője? Kottakiadá
sunknak segítségére kell jönnie kis, 
olcsó s mégis ízléses, tartalmas kó
rusfüzetekkel. Évenként megjelen
hetnék egy-egy füzet s hogy az el
adást is biztosítani lehessen, az első 
időkbeni előfizetéses alapon is meg 
lehetne szervezni a terjesztést. Ez 
egyébként, ha jó a füzet, nem okoz 
gondot!)

Mind a tankönyv, mind a kórusfü
zet megjelentetése hosszabb időt igé
nyei. Nem kell azonban addig vár
nunk. Átmenetileg jelentős segítséget 
nyújthat a Művelődés s a Pionír anél
kül, hogy az előbbi minőségi követel
ményt feladná. A Pionírnak szorosabb
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a kapcsolata az iskolával. Az énekkel, 
a zenével való foglalkozást állandóvá 
kellene tennie egy-egy kis kórusmü 
közlésével, a zenetörténet nagyjainak 
ismertetésével a lap színvonalán. Az 
idén pl. Mozartot ünnepli az egész 
világ. Életének sok mozzanatát közel 
lehetne hozni a gyermekhez s ezek a 
kedves fiatalkori emlékek néha egész 
életen át elkísérik. Az iskolai zene
körök irányításában, az iskolák zenei 
életének magasabb színvonala emelé
sében igen hálás szerepe lenne. Egy- 
egy rövid beszámoló, levél, kép a jobb 
iskolai kórusról, szereplésről, serken
tőleg hatna erre a munkára.

A Művelődés egy idő óta a zenei 
oktatás anyagának rendszeres közlésé
vel nagy hiányt pótol. Az iskolai kó
rusok vezetői hálásak lennének, ha a 
kórusanyag közlésében a holnap ének
karaira gyakrabban gondolnának — 
az éneklő gyermek felnőtt korában 
nem halad el közömbösen falujának, 
városának művelődési kérdései, lehe
tőségei mellett.

Készül két népdalgyüjtemény. Fiatal 
énektanáraink közül többen állam
vizsga-dolgozatként elemi iskolai ének
könyvet írtak. Tapasztalt énekpedagó
gusaink bevonásával ezek lehetnének 
talán a tankönyveink.

A Magyar Autonóm Tartomány idei 
kultúrversenyének körzeti szakaszán
32.000 (!) gyermek és ifjú vett részt. 
A tartományi szakaszra több, mint
2.000 jutóit el. A tánc- és színjátszó 
csoportokkal együtt az iskolai énekka
rok alkották ezt a nagyon jelentős töme
get. Az iskolai énekkarok Kolozsváron 
is szép eredményt mutathatnak fel 
Nekünk nem lehet közömbös, hogy 
mint énekelnek ezek az együttesek. Jó 
munkájukhoz anyagra van szükségük. 
Biztosítanunk kell rendszeresen neve
lőinknek ezt a fontos tevékenységét 
kottakiadásunkkal.

BENKO ANDRÁS

Hozzászólás Hubesz Valter cikkéhez
„A  tanítóképzés eddig alig fordított 

gondot zenére, táncra, játékra, nép
mesére.“

Csak falvakra kikerült, saját erejére 
utalt tanító érzi át teljesen ennek a 
mondatnak az igazát. A fiatal tanító 
majdnem teljesen tájékozatlan, mikor 
kezébe kell vennie egy falu művelődési 
életének irányítását. Különösen drá
mai téren kevés a felkészültsége 
ahhoz a kötelességhez mérten, ame
lyet a falusi felnőtt- és iskolás szin- 
játszócsoportok megszervezése és irá
nyítása ró reá. E helyen e kérdés- 
csoportból egyről, a pionír versenyek 
alkalmával felmerült népballada elő
adásokról szeretnék röviden írni.

Népballada kincsünk nagy értéke 
irodalmunknak. Olvassuk, magyaráz
zuk. tanítjuk, értékeljük társadalom- 
történeti, szerkezeti, jellemábrázolási 
szempontból: elemista foktól az egye
temig. Ifjúságunkat nép- és hazaszere
tetre neveljük rajtuk keresztül. Érté
kük, fontosságuk az irodalom taní
tásában vitán felül áll.

Mégis megkérdezzük mi a célja dra
matizált ballada tanításának pionír 
versenyeken? Ha az, hogy kényszerű, 
kötött rövidségénél fogva biztosítja 
a verseny gyors lepergését, akkor 
ennek teljesen megfelel. Ha azonban 
irodalmi, esztétikai nevelést kellene 
adnia pionírjainknak, akkor teljesen 
célját téveszti. Könnyű bírálni a zsű
rinek színpadot, ruházatot, jellemábrá
zolást, színpadi játékot — de a kér
dés lényege ez: a betanító hogyan 
varázsolja a színpadra Déva várát? A 
valóságban ez így néz ki: 10—15 éves 
fiúk mereven állnak suszterkötényben, 
egy-egy vakoló kanállal kezükben a 
papírra festett .téglafal mögött s egy 
5—6 éves gyermek szívszaggatóan 
énekli: „Anyám édesanyám“ .. . a kö
zönség között ülő anyák szeméből 
paíakzik a könny, de a színpadi édes
anyát nem indítja meg s éles gyer
mekhangon, már-már fásulttá vált 
érzéstelenséggel énekli az anya tra
gédiáját.

Szívfá.jditóan művészietlen! Minden 
hiányzik belőle: nevelőhatás, jellem- 
ábrázolás, színpadi mozgás, korhűség 
— a mű lelke. Szegényes, primitiv, 
visszatetszést szül. Az igényes közön
séget elriasztja.

De hogyan is lehetne művészien 
előadni balladákat? Nagyon nehezen 
Művészi háttér, művészi alakítás, mű

vészi zenei aláfestés, vágyálom a 
gyermekelőadásokon. Jelen körülmé
nyek között irodalmunk legszebb, leg
értékesebb, a néplélek mélyéről fakadt 
virágait, a népballadákat tesszük ne
vetségessé. Néhányan, akik megjele
nünk ilyen versenyeken, szégventől 
égő arccal várjuk, hogy vége legyen 
e vesszőfutásnak, amelyen keresztül 
kell esnie darabnak, gyermeknek, ta
nítónak egyaránt.

Közeledjünk jobban témánkhoz. Nem 
beszélek a legjobb esetben kopasz füg
gönyháttérről, a vasárnaoi gyermek- 
ruhácskában megjelenő Kőműves Ke- 
lemennéről, a gyermekkórus kidolgo
zatlan zenei aláfestéséről, sem az una
lomig elcsépelt ,. mű-népi“ t'ncfigu- 
rákról. Csak egyetlen kérdést boncol
junk. alkalmas téma-e a ballada 
pionírversenyekre?

A balladák a felnőttek szerelmi éle
tének, élettragédiájának jelentkezése 
a népi irodalomban. A gonosz anya, 
hogy fiát megments? a rangon aluli 
házasságtól, megöleti fia szerelmesét. 
(Kádár Kata). A házasember párbajt 
vív legjobb barátjával annak meny
asszonyáért. (Szilágyi és Hajmási) 
A maga kötelességét leróni akaró 
bátyja a pogány törökhöz akarja 
húgát kényszeríteni. (Fogarasi István). 
Az emberi érzéseiből kivetkőzött anva 
kincseiért veszni hagyja két kicsi 
gyermekét (Budai Ilona). Az élvvágyó 
fiatalasszony ott hagyja a beteg urát, 
gyermekét, hogy táncolhasson. (A 
rossz feleség). A gyermek elárulja 
apjának, hogy anyja megcsalja, a 
férfi megöli a szeretőt s feleségét 
égő fáklyaként pusztítja el (Barcsai).

Ma, amikor táncban, énekben köve
teljük gyermekek számára a gyer
meknek valót, miért ragaszkodunk 
éppen a szöveges, megjelenítéses ver
seny-daraboknál olyan műfajhoz, 
amely a felnőttek tragédiáit tolmá
csolja? Megértheti-e azt a gyermek? 
S ha nem érti meg, alakíthatja-e? 
Legfennebb beszajkózza a hanglejtést, 
a mozdulatot. Maga a történet meg- 
emésztetlen marad.

Vajon elértük-e az esztétikai nevelés 
célját? Művészit nyújtottunk-e? Ne- 
velőhatást gyakorolt-e gyermekeink 
lelkére? Sajnos, egyikre sem adhatunk 
igaz lélekkel igenlő feleletet.

Véleményem tehát: a ballada témája 
színpadi alakítás szempontjából nem 
gyermeknek való. Ez nem jelenti azt,

hogy a balladát ki kell venni a gyer
mekirodalom tanításából. Szó sincs 
róla. Más dolog azonban valamit 
olvasni, megtanulni és megint más 
színpadon előadni.

Ballada-feldolgozások helyébe első
sorban dramatizált népi gyermekjáté
kokat ajánlunk. Azután egyfelvonásos 
mesejátékot, vagy dramatizált anekdo
tát. Végül az életből vett, dramatizált 
gyermektörténeteket.

Sajnos nagyon kevés az ilyen da
rabok, jelenetek száma. De ha a gyer
mekkönyveket a legkiválóbb festők 
illusztrálják, miért ne írhatnának nagy 
íróink a gyermekek részére színdara
bokat? Lehat, hogy egyesek húzódoz
nak ettől, de ne feledjük, hogy a 
gyermeki lélek irányítói a jövőt tart
ják kezükben. És fordítva, a gyer
mekélet jövőjének irányítása legyem a 
legjobb kezekben.

A legjobbak mellett kisebb jelene
teket maguk a tanítók is írhatná
nak. Vajon ki ismeri jobban a gyer
meki lelket? Vagy talán nem zajlanak 
le falun humoros-kedves, igaz törté
netek? Sok tanítónk, tanítónőnk 
tudna gyermekdarabot írni.

A pionír versenyek ezen keresztül 
egyúttal új tehetségek felfedezésére 
adnának lehetőséget. Fiatal pedagógu
saink is biztatást merítenének arra, 
hogy tudásukat, művészi hajlamukat 
szegényes gyermek-drámairodalmunk 
szolgálatába állítsák. Kétségtelen, 
hogy selejt is sok lenne. De meg
érné még akkor is, ha száz közül csak 
egy igazi tehetség kezdené meg ez
által szárnybontogatását.

Ha az évenként megrendezett pionír 
versenyeket komoly megbeszélés kö
vetné, ahol sorra kerülne az elkövetett 
hibák bírálata és az elért eredmények 
értékelése, ez a fiatal rendezők részére 
is valóságos iskola lenne, ahol meg
tanulnák a színjátszás tehnikáját.

Végül: átszervezett tanítóképzésünk 
k-zdjen hozzá a ifjú tanítónemzedék 
olyan gyakorlati felkészítéséhez is, 
hogy falura kerülve vigyen magával 
tudást a műkedvelő-művészi munka 
helyes irányításához. Csak így remél
hetjük, hogy ifjúságunk esztétikai ne
velésében lerakjuk azokat az alapo
kat, amelyekre szilárdan lehet építeni.

KISS ARPADNÉ 
tanár

62



F SZÁSZ JANOS: Kiált a föld (vers)
U HAJDÚ ZOLTÁN: Hol volt értelmiségünk?....................................................  1
if HAAZ SÁNDOR: Gondolatok és javaslatok a negyedik országos verseny

után ......................................................................................................................  3
ZOLTÁN ALADAR: Több szívvel, nagyobb tud ássa l...................................  5
SZÁSZ JANOS: Két rövid beszélgetés............................................................  7
D IM ENY ISTVÁN: Megjegyzések a Népi Alkotók Házának kiállításáról 8
SALAMON LÁSZLÓ: Ének a betűk tengeréről (v e r s ) ...................................  9

y  HOZO ESZTER: Műsorgondok............................................................................. 11
LIANA MAXY: A három testőr ő r já ra to n .................................................... 12
A KÖZÖSBEN (egész estét betöltő műsor)

ZOLTÁN ALADAR— KUKTA GY.: Barázda nélkül (kórusmű) . .  14
t- HORVATH ISTVÁN: A Máiban ( v e r s ) ....................................................  15

VALERIU LUCA: Virrasztó (egyfelvonásos s z ín m ű ).............................. 16_
MAJTÉNYI ERIK: Bizony, kis baronessz ( v e r s ) ................................... 23
URBAN ERNŐ: Szamarasok ( fe lo lv a s á s )...........................  . .  . .  24

y  BAJOR ANDOR: Elvtárs, a kimutatás jól áll ( s z a t ír a ) ................... 26
^ KOZMA M.—CSOKONAI: Az ősz (k ó ru s m ű )...................................  27
*  KANYADI SÁNDOR: Porzik az út ( v e r s ) ........................................... 29

*  ERDÉLYI LÁSZLÓ: Egy „mega“ ......................................................................... 30
BARANYAI TIBOR: A magyarországi tömegművészeti mozgalomról és

a Népművészeti Intézet munkájáról . .  . .  ............................................31
TAKATS TIBOR: Iaşi em elékek..................................................................................33
TAKATS TIBOR: Csak egy bottal ( v e r s ) ....................................................34
TAKATS TIBOR: Szeptember (vers) ................................................................. 35

é PASKANDl GÉZA három verse (A kubik és a tenger, Egy-ket sebhely,
Mézes é v e k .................................................................................................................35

* KOS KAROLY ifj.: Népi kapufaragásunkról....................................................36
FISCHER SÁNDOR: Beszédtechnika ( I )   38
M ARIA BANUŞ két verse (Az első találkozás, Az első könyv. Majtényi

Erik fordításai) .........................  ...................................  ..
F. SCHAPIRA: Hetvenöt éve született George E n e s cu ........................... 42
G. ENESCU: Paraszt és katona (k ó ru s m ű )....................................................43
MÓRICZ ZSIGMOND-EST (egész estét betöltő műsor az író következő

egyfelvonásos színműveivel:
Magyarosan (dráma egy fe lvo násb an ).........................................................44

Jökmag (jelenet) ...................   47
Egérfogó (vígjáték egy felvonásban) .........................................................48

I H(UDU ZOLTÁN: Egy gyümölcsösre (vers) . ............................................53
j í /  MÓRA FERENC— SZABÓ D. PÁL: A furfangos kecskeméti borbélyinas 54

ERDŐS ISTVÁN: A nevelők nevelése ( I ) ....................................................57
HORVATH ISTVÁN: Vidám szóval (vers) ..................................................59

I (/■ HORVATH JULIA; Dalok, táncok p a lo tá ja ....................................................60
Vita:

j A BENKÖ ANDRAS: Ifjúságunk művészi nevelésének kérdéséhez .. 61
^ K IS S  ARPADNE: Hozzászólás Hubesz Valter c ikkéh ez....................... 62

„CIMBORA“ rovatunkban Majtényi Erik gyermekversei (Kicsi majom,
nagy majom, Kiscsibék, A gombofyag, B o d r i ) ..................................  63

HAJDÚ ANDRAS: Két út van előttem (k ó ru s m ű ).................. 64
Levelezőink írják (Danielisz Endre, Nagy Ferenc, Holló Ernő, Halász

József, Péter Tibor levelei) . ,  . .  . /  ............................. . . .  . .  66
TURLIU  GHEORGHE: Száztizenhat é v ................................................................. 67

^SZAMADO ERNŐ: Balogh Zsófi (vers) .. .................................................... 68
M IH A I BENIUC: Csoda ( v e r s ) ..................................................................................69
MÉH ES GYÖRGY: Olvasó az olvasóhoz............................................................  70
Népszerű tudomány: KOLOZSI VIKTOR: Az élővilág parányai . .  71
HAJDÚ ZOLTÁN: Öreg paraszt ( v e r s ) ................................................................. 72
MAROSI BARNA: Bulgáriában (Ütijegyzet)

" A  CÍMLAPON GY. SZABÓ BÉLA FAMETSZETE: Napraforgóverő 
A 13. oldalon VARHELYI IMOLA festménye: Déli pihenő

SZERKESZTŐSÉG ; 
Ministerul Culturii 

Redacfia : MŰVELŐDÉS 
Bukarest, Piafa Sctnteii 1 et. VII. 

Raionul Stalin 
Távbeszélő : 7 -1 0 -2 3

Egyes szám ára 
Félévre . . . .  
Egész évre *. .

A MŰVELŐDÉSRE 
előfizetést elfogadnak  

az
összes  postahivatalok  
és  postai kézbesítők

.................  2.75

..................... 16.50

..................... 3 3 . -

Intreprimlerea Poligrafică Cluj — 6I95/J95Ş


