
KÖNYVISMERTETÉS. 

i. 
(Köllők és írók. Arany János. Irta: Szinnyei Ferencz. Franklin-Társulat 1909.) 

A mit Shakespeareről sokszor elmondtak, áll Aranyra nézve i s : 
nem könnyű róla keveset írni. Epikája, lyrája, balladaköltészete, prózája 
és fordításai sok oldalról csillogtatják tehetségét s igazán tömörnek kell 
lennie, mint Aranynak, a ki költői működésének minden irányát röviden 
és mégis behatóan kívánja tárgyalni. Nehezíti a feladatot Arany egyé
nisége is. Csak látszólag egyszerű; alapjában complex lélek, melynek 
hatásait és fejlődését alig ismerjük alaposan. Ifjúkorát Szilágyi István 
ismerte legjobban, de a mit tőle, részben személyesen is, hallottunk, már 
csak azért sem lehet jelentős, mert Szilágyi tehetségében a legszebb 
vonások összhangban voltak azzal a negativ sajátsággal, hogy ember
ismerete minimális volt. 

Épp ezért nem könnyű feladatok elé állította a Kisfaludy-Társaság 
azon élet- és jellemrajzok íróit, kik a »Költők és írók« czímű vállalat 
munkatársai. Megszabott terjedelemben, 150 — 160 oldalon néha könnyebb 
kivégezni az írót, mint jól végezni a feladatot. Hogy az író ily szűk 
keretben elférjen: emersoni stylusban kell kezelnünk a tárgyat; más
különben úgy járhatunk, mint egykor a jó Szamosújváriak, kik egy 
eredeti, talán Rubens-képből jó darabot levágtak, hogy templomukban 
elférjen az oltár felett. 

Szinnyei Ferencz mondanivalója kénytelen-kelletlen belefért ebbe a 
szűk keretbe s lehet, ez az oka, hogy munkája csak részben sikerült. 
Beosztásában, szerkezetében úgy látszik, Gyöngyösy Lászlónak Arany 
életéről írt műve lebegett szeme előtt; egyik-másik tekintetben annak 
hatását erősen tükrözi. Gyöngyösy több évig volt mármarosszigeti tanár 
Szilágyi István igazgatósága alatt s így az »öreg úr «-tói, ki, ha jó 
hangulatban volt, szeretett emlékezni: sok mindent megtanult. Könyve, 
mint hallottuk. Gyulainak is megtetszett, ki elismeréssel adózott neki 
sok ismeretlen adatáért. Gyöngyösy művén kívül Arany-irodalmunk 
még három jelentősebb tanulmányt mutathat fel: Gyulai emlékbeszédét — 
melyet első sorban kellett volna említenünk -—• Riedl Frigyes könyvét 
és Beöthy essayét. Ide vehető még Greguss részlettanulmánya is Arany 
balladáiról. 
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A forrásmunkák — ha számuk nem nagy is — alaposak. 
Kiválóságok bő táplálékot ad egy új, összefoglaló jellemrajznak s az 
író munkáját annál is inkább könnyíti, mert Arany költészetének érté
kére nézve a vélemények leszűrődtek, az irodalomtörténeti kritika, mond
hatni, elvégzé feladatát. Máskép áll a dolog a költő egyéniségének elem
zésével. Újabb szempontoknak itt még mindig megvan a jogosultságuk. 
A költőnek nem egy vonása görbül kérdőjellé, ha csak futólagosan 
tekintünk reá. A laza Elveszett alkotmányt hogy' követhette oly hirtelen 
az erősen pántozott Toldi? A »vaskorszak« nyelve után a színes, szűz, 
•öblös költői nyelv, melyen Miklósék beszélnek ? Az epés szatíra után 
a csupa szeretet-ember, ki annyira ragaszkodik alakjaihoz, annyira párt
fogolja őket, hogy ellenfelöket Györgyöt a maga lehetetlenül ördögi 
.arczvonásaival szinte elrajzolja ? A két mű megírását egy év választja 
el s a két műben két Arany lakozik. Ez óriási távolságon a kritika 
•eddig úgy suhant át, hogy két-három állomáson tartott pillanatnyi 
megállót. Homérosz — a bihari népnyelv, — az ott élő hagyományok 
Toldiról, — Petőfi János vitéze. Az életrajzírótól elvárjuk, hogy ez 
állomásokat ne csak néven nevezze, de szálljon ki s tekintsen körül 
kissé vigyázóbban: honnan mit hozott Arany ? 

Szinnyei úgy oldja meg a kérdést, hogy visszatekint költészetünk 
történetére Kisfaludy Károly fellépésétől s megállapítja a népies iránynak 
részben a politikai viszonyok következtében történt mind erősebb térfog
lalását. A mind izmosodó mozgalom vezetője Petőfi, kinek különösen 
János vitéze hat Aranyra. Arany »elhatározza, hogy pályázik (t. i. a 
Kisfaludy-Társasághoz) s egy jobb költeménynyel feledteti az Elveszett 
alkotmány kétes sikerét.« így született Toldi. Látnivaló, hogy Szinnyei 
nézése inkább siető, mint mélyen látó s eljárásában több hírlapírói 
könnyűség, mint »tudós nehézség« van. A hézagot, melyet Arany »tűz
okádó «-szerű fellépésének rajzában hagyott, némileg kárpótolja könyvének 
következő része. Ebben bőven és alaposan szól Toldiról s a költemény 
szépségeit szabatosan jellemzi. Szerencsés a lelki folyamat rajza, melyen 
llosvai Toldija átmegy, hogy Arany remekévé legyen. Szerzőnk itt sok 
fogékonysággal világít bele Arany költői műhelyébe; szinte szemlélteti 
•a költemény szerkezetének lassú kialakulását. Úgy látszik, legtöbb 
gonddal ezt a részt írta meg Szinnyei. Kevés szóval sokat mond, minden 
gondolata megfelelő helyen van s ha a könyv többi része is ily alapos 
volna, elmondhatnók róla azt, a mivel ő végzi e fejezetet: »egyszerű 
eszközökkel alkot tökéletes művet.« 

Arany életével párhuzamosan Szinnyei több fejezeten át tárgyalja 
költőnk epikáját, sőt Buda halálának és Toldi estéjének külön »kis« 
fejezetet áldoz. Úgy látszik, a megszabott keret az oka, hogy e művek 
aesthetikai méltatása nem teljes. Buda halálával szerzőnk hat kis lapon 
végez s még arra sincs ideje, hogy a költemény alakjainak legalább a 
vázait körvonalazza. A két királynéról: Ildikóról és Gyöngyvérről pl. csak 
annyit jegyez meg, hogy »inkább általános női jellemvonásokat mutatnak, 
de néhány kisebb egyénit is.« A ki a költeményt nem ismeri, az a 
róla írt sorokból aligha tájékozódhatik valamennyire annak értékére 
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nézve; a ki meg ismeri, annak Szinnyei semmi érdekeset nem mond, 
S hol maradnak Arany eposzi töredékei ? Természetes, hogyha a költő 
bevégzett remekeinek elemzésére csak pár sor ju t : a töredékek említése 
is helypazarlás volna. Pedig Péterfy Jenő véleménye, hogy »nem csekély 
élvezet a meglevő töredékeket vizsgálva, nyomára jönni egy nagy köl
temény szerves keletkezésének; s Arany komponáló tehetségének próbája, 
hogy így a tárgy természetében fekvő okokból a figyelmes szemlélő 
mintegy utána rajzolhatja azt a gondolatmenetet, melyet a költő l«Épzelme 
e részben követett«. Arany szerkesztői erejét valóban mi sem igazolja jobban, 
mint e töredékek és néhol »majdnem újjal mutathatni a pontra, mikor 
évek után, a költőben szunnyadó egy-egy motívum vagy technikai 
ügyesség folytán, vagy véletlenül formát váltva egyszerre csak költői 
életet nyer.« Sajnáljuk, hogy Szinnyei e részben oly könnyen veszi 
(vagy kénytelen venni) a dolgot s a költemény elemzésében, melyet 
Arany legtovább dédelgetett lelkében, szintén »töredékes« marad. 

Elég arányos s méretéhez képest tartalmas része a könyvnek az 
Arany balladáiról írott. A ballada történetének rövid áttekintése után 
tárgy, alakító tehetség, hangulat, nyelv és versformák szempontjából 
méltatja szerzőnk e költeményeket s bár semmi új megfigyelése Greguss 
után nincs, megvigasztal bennünket azzal, hogy a »magyarázatok hosszú 
sorozatának ma sincs vége s egyhamar nem is lesz, mert e tökéletes 
remekek szinte kimeríthetetlenek.« Szinnyei »futólagos megjegyzései, 
melyeket könnyen megtízszerezhetne, tömérdek árnyalatot mutatva ki, 
csak utalni akarnak Arany balladáinak változatosságára». Ez utalás 
tényleg sikerült is, a mennyiben Greguss nagy könyvét dióhéjba szorítva 
rendszeresen s elég élvezhetőén foglalja össze mondanivalóját. 

A jellemrajz utolsó része Arany lyrájával foglalkozik s e rész 
nemcsak sorrendben, értékben is utolsó. Nagyobb részt a költemények 
rövid tartalmú kivonatát adja s végül a gondos kompoziczióban s a 
nyelv rendkívüli művészetében találja Arany lyrai kiválóságát. Csodáljuk, 
hogy Szinnyeit e tárgy, mely igazán »kimerítetlen,« nem lelkesítette 
komolyabb tanulmányra. Ha egyik-másik rész szélesebb kidolgozására 
nem volt is helye, itt kilencz oldal elég lett volna arra, hogy ne csak 
közhelyeket ismételjen. Úgy látszik, hogy e rész elsietve készült, nem 
különben az epilógus is, melynek utolsó kikezdéseiben szemetszúrók az 
ügyetlen átmenetek. 

Kívánatos lenne, hogy a vállalat szerkesztője szigorúbban bírálja 
el azt az »írói gondosságot,« melyet az életrajzok megindításakor igért. 

— A — 
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IL 

{Petőfi képzelete. Irta : Oláh Gábor. A Csokonai-kör tulajdona. 
Budapest, 1909 8 r. 296. 1. 

Napjainkban a Petőfi-Társaság dicséretes buzgósága nyomán, de 
egyéb forrásokból is táplálkozva, egész Petőfi-kultusz keletkezett. Könyvek 
és czikkek jelennek meg irodalmunk örök büszkeségéről, csak az a kárr 
hogy ezek többször a sas szárnya alatt emelkedni kívánó ökörszem 
erőlködésének kellemetlen benyomását teszik ránk. Nem rég volt szó 
éppen e folyóirat lapjain Barabás Ábel bizarr könyvéről, mihez még 
egyebet is sorolhatnánk. A közel múlt Petőfi-irodalomból jólesik kiemelni 
Hartmann Jánosnak a Budapesti Szemlében megjelent két czikkét, melyek 
őszinte szeretettel és igaz megértéssel vezetnek a költő helyes felfogása 
felé.1 Ez volt Oláh Gábor czélja is, mikor az előttünk fekvő könyvet 
megírta »Petőfi képzeletéről«. Hatalmas tárgy és méltó a vele való fog
lalkozásra, hiszen a költőt éppen képzelete teszi nagygyá, s ki ne vágynék 
megérteni ennek a titokzatos világnak rejtelmeit ? A munka szerzőjének 
neve, mihez még a Csokonai-kör aegise járul, méltán kelti föl kíváncsi
ságunkat, s érdeklődve kezdjük el az olvasást. 

Oláh Gábor forrongó talentum. írt már verset és prózát, sőt for
dított is. Mindenütt komoly tehetségének adta jeleit, de a kiválóság 
mértékéig sehol sem jutott el. Nagy és gyötrődő utat járt meg Arany 
János utánzásától Ady Endre magasztalásáig, lázadó szívvel jutott 
Debreczen porából Paris zajába. A Budapesti Hírlapban közölt írói arcz-
képei (Gyulai, Herczeg, Szabolcska, Péterfy) már aesthetikusi és psycho-
logus mivoltának is mutatójául szolgálnak. Mit tudott hát mondani 
Petőfi képzeletéről ? 

Sietek itt megjegyezni, hogy ez a könyv — tudomásom szerint 
nem csak nálunk —• unicum, mert egy költő képzeletéről sem írtak még 
mások ilyen terjedelmes művet. 

A munka elején egy általános bevezetés szól a képzeletről, s 
összehasonlítja Petőfi képzeletét Arany, Vörösmarty és Vajda Jánoséval. 
Itt tiltakoznom kell a Petőfi »sajátságos pantheismusa« ellen,2 »a melylyel 
eget és földet meglelkesít«. A mai kor fiatalságának egyik jellemző 
vonása a philosophiai gondolatok kedvelése és még olt is ilyeneket 
vélnek látni, a hol erről szó sem lehet. Példa rá a jelen eset is. A miért 
Petőfi képzeletében él minden, emberi lelke és érzése van mindennek, 
azért még nem jutott eszébe soha a pantheista világkép gondolata. 
Ribottól, kinek a teremtő képzeletről írt kitűnő munkáját ismeri szerzőnk, 
megtanulhatta volna, hogy a gyermekek fantáziája teljesen ilyen. Ők és 
a természetes állapotú népek mindenben ex analógia hominis indulnak, 
mint Petőfi. Összehozzák és fölcserélik a felhőt és a hegyet, a különös 
formájú hegyet emberi vagy állati alakkal, a szelet a sóhajtással. Sully 
(a Studies of Childhood szerzője) gyermekkorában az úton megsajnálta 

1 Petőfi tájképei. Bp. Sz. 1907. decz. Petőfi Sándor. Bp. Sz. 1908. okt. 
2 A 283. lapon még fokozottabban van ez hangsúlyozva. 
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a kavicsokat, hogy mindig csak egy oldalon vannak és mindig ugyanazt 
látják, hát athordta őket az út túlsó felére. De azért talán nem fogja 
Oláh Gábor azt gondolni, hogy ezek mind paníheislikus fölfogásból 
fakadnak ? így tesznek, mert túlságos nagy bennük az én tapasztalata 
és az alany elméje önmagából kiindulván mindent megelevenít: »az 
élettelen tárgyaknak is gondolkodást, tárgyakat, szenvedélyeket, akaratot, 
czéltudatos cselekvést tulajdonít.« Petőfi ugyanezt tette és talán szégyen 
azt mondanunk, hogy az ő képzelete élte végéig megmaradt ebben a 
gyermekes állapotban ? Mindjárt a pantheismussal kell ide előhozakodnunk, 
csak azért, hogy a dolog annál szebb legyen ? Hasonlóképpen tilta
koznunk kell az ellen a már ismert állítás ellen, hogy Arany képzelete 
szobrász, Vörösmartyé festő. Szinte várjuk utána, hogy Petőfié meg 
építő, de az jön, hogy »festő és szobrász együtt«. Az ilyen megkülön
böztetés hatásos, de nem igaz. Arany és Vörösmarty többet látnak, Petőfi 
inkább magát látja a külső világban is, de mindegyikük fantáziájában 
annyi az élet, a mozgás, hogy a hasonló erőszakosságok több homályt 
és egyoldalú félreértést keltenek, mint világosságot. Arany épp úgy 
ellensége a szobrok merevségének, mint Vörösmarty az alaktalan színek 
tobzódásának. Szívesebben láttuk volna, ha Petőfi gyerekes (nem rossz 
értelemben!) képzeletével, Arany nyugodt, férfias fantáziáját állítja 
szembe. Petőfi csupa érzelmi lénye, örökös izzása, mely képzeletét sokszor 
magyarázza, szláv örökség, mit az Alföld, s közelebbről a Kis-Kunság 
töltött meg magyar tartalommal. A magyar psyché inkább az Arany 
János józan, komoly lelkével rokon, mint Petőfi szertelenkedő hajlamaival. 
Jobban ki kellett volna emelni Petőfi képzeletének szertelenségét, gyakori 
bizarrságát, mert ezek miatt nem egyszer visszatetsző az ő költészete. 
Verseiben Oláh Gábor is elkövet ilyeneket, e könyvében meg egy helyütt 
»forgó világok ritmusának szétdöngő zenéje veri lelkünk partjait«. A ki 
maga is hajlik valamire, érthető, hogy nem fogja azt hibáztatni, inkább 
menteni. 

A következő két főrészt, melyek a természetről és az emberről 
szólnak, csak a szerző bámulatos szorgalmáért dicsérhetem. Óriási fárad
sággal és türelemmel szedte össze Petőfi költői és prózai műveiből az 
összes képeket, miket aztán teljesen önkényes czímek alatt felsorol. Az így 
támadt kellemetlen mozaikszerűséget szinte lehetetlen dolog megszüntetni, 
s ez a sok ragyogás daczára vagy éppen a túlteltség miatt unalmas 
olvasmány lesz. Az egyes szakaszok bevezetései tétova eszmeszáguldások, 
miket jobb lett volna elhagyni. Az időről szólva ugyan mi szükség 
Petőfi képei előtt a bölcselők, közelebbről Spencer nézetét emlegetni ? 
Ez igazán fölösleges szószaporítás. Itt nem ártott volna még élesebben 
hangsúlyozni, hogy részint az időbeli mozdulatlan állapot ragadja meg 
a költőt, mit tündérkertnek, virágszálnak, stb. lát, részint az időbeli 
történés, mit mozgó képekkel szemléltet. 

E részek mind Oláh Gábor széleskörű olvasottságáról tanúskodnak, 
de nem mentek sok önkényes belemagyarázástól, minek a túlságos 
analysis mindig ki van téve. A képzelet útja nem ilyen aprólékos, 
legalább a tudatban nem, mint szerzőnk mutatja. Finom észrevétel az, 



KÖNYVISMERTETÉS 491 

hogy egyes képeknél, rátereli figyelmünket a valószínűen tudattalan 
forrásra: a népi szólásra. Pl. Petőfi a boros asztalról azt mondja, hogy 
egy nagy temető, melynek van keresztje, sírboltja, a hova a bánatot 
csakugyan eltemetik, — Oláh ennek az eredetét a »borba temeti búját« 
kifejezésben keresi. Több hasonló megfigyelése is van, de ha az e fajta 
tényeket tudatosaknak veszszük, mindig eszembe jut az a könnyen 
lelkesülő öreg ismerősöm, a ki Petőfiben látja a legkitűnőbb geographust, 
mert van-e jobb vízrajzi magyarázat, mint mikor a költő a folyam 
keblének meghasadását említi a hajó futásakor ? Szép dolog ez is, de 
alig hiszem, hogy Petőfi azért írta volna le oly sokszor az Alföld életét, 
mert földrajzi szakíró akart volna lenni. Az Oláh említette esetekben is 
kétséges a kapcsolat, bár itt nem lehetetlen. De akkor is csak tudat 
nélkül képzelhető. 

Sokkal értékesebb rész az »Irodalmi hatások«, melynek fejtegetései 
positiv tudásunkat gyarapítják. A befejező az eredményeket vázolja. 
Ügyesen mutat rá Petőfi képzeletének forrásaira, s jellemző vonásaira. 
Ebben a részben néhány mondaton kívül nincs kivetni való, bár szeretnénk 
benne több psychologiát, s a mi ezzel já r : több rendszert látni. Hiszen 
az egész könyv első sorban lélektani, csak azután aesthetikai. 

Mindent összefoglalva elmondható, hogy Oláh Gábor nem végzett 
sem rossz, sem fölösleges munkát. Könyvéért hálásak lesznek a psycho-
logusok, kik remek adalékokat találnak benne. Ha munkáját felére 
szorítja, még jobb lett volna. Az a teljes felsorolás fölösleges, mert ezért 
úgy sem ide, hanem Petőfi költeményeihez fordul az olvasó. Oláh igazi 
erdeme, hogy segítségünkre van Petőfi világot teremtő képzeletének 
megértésében. Lelkiismeretes műve megérdemli, hogy olyan szerető 
olvasókra találjon, mint a milyen szeretettel ő írta ezt a könyvet. 
Ha írásai elérik a tömörség, a kevés szóval sokat mondás nemes erényét, 
mire a mai betütermő korban legnagyobb szükség van, hiszem, hogy 
megtalálja ezeket. 

H. T. 
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egtovább élt annak a régi erdélyi gárdának a tagjai közül, a kik 
a XIX. század 40-es éveinek edző, aczélozó levegőjében nőttek fel. 
Ezek sorából vált ki az a négy ember — quatuor-viri, — kiknek 
mindegyike ifjan szánta magát a nemzeti irodalom és tudományosság 
szolgálatára s abban mindvégig híven meg is maradt. — Hogy 
hűségök akkora sikert aratott, ahhoz, tehetségűk, ratermettsegök 
mellett az a közös jellemvonásuk segítette őket, melynek fejlődése 
serdűlő korukra vihető vissza. Ez, az erős akarat volt, a mi Salamon 
Ferencznél már akkor kitűnt, a mikor mint sebesült honvéd, a 
siketnéma zsidó gyermek tanításával sikeres próbát tett; Szilágyi 
Sándornál már akkor, a mikor egymás után elkobozott Röpívei 
és Évlapjai után egyre ujabbat indított meg, a meddig csak tehette. 
Szász Károly már atyja nevelési irányának köszönhette, hogy a 
mihez életében hozzáfogott, annak emberül végére is járt. Gyulai 
Pál a feladat nagyságát és szükségességét csak az igazsággal mérte 
össze, akadályaival sohasem törődött. 

Mindnégyőjük serdűlő korára hatással volt az erdélyi közélet 
mozgalmassága, az Unió kivívására irányzott kitartó küzdelem: 
ifjúságuk kora érettségét siettette az 1849 után bekövetkezett állapot, 
a nemzeti élet-halál-kérdés rémsége, mely elől menekülni és menteni 
csupa búsulással semmiképpen és semmit sem lehetett. 

Gyulai annak a kincsnek megmentésére vállalkozott, a mit 
Petőfi költői lelke hagyott örökségül a nemzetre. Nem volt csekéhy 
a feladat s valóban szükség volt e vállalkozásra, mert bármennyire 
hiszszük is ma, hogy Petőfit nem kell félteni az idők mohától: 
1848-ig és 1849 után ezt nem lehetett ily bizonyossággal állítani. 
A mint Balassa Bálint piros csizmája nyomát hóval lepte be a tél, 
meg a mint a kurucz költészet csak másfél század múltával került 
elő a feledés pora alul: Petőfivel is ilyesmi történhetett volna. 
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Mit nyelt el az a hézag, mely Balassától a kuruczokig s 
ezektől megint csaknem Petőfiig támadt? s mit be nem iszapolt 
volna a Petőfi-utánzás és egyéb vizenyősség, ha a finoman semmis-
kedő, mesterkélten üres és szabályosan unalmas költészet avult 
módijának s a lelketlen utánzás kezdődő új divatjának rongyai 
borúihattak volna szemfedél gyanánt Petőfi költészetére? 

A Honderű és a szabadszállási kortesek mögött hosszú sora 
tollászkodott a fitymáló s becsmérlő érdekeltségnek. Lokális poéták 
titánkodása, fejletlen s változó ízlésű közönség ide-oda tódúlása 
az elnyomó hatalom erőszakoskodásával együtt, elmúlt idők sajnálni, 
való emlékévé nyilváníthatták volna Petőfi költészetét. 

Petőfi költeményei 1849. és 1851. évi kiadásainak elkoboz-
tatását nem lehetett megakadályozni; de annak, a mit a Petőfi 
nyomán indult »lángészcsapat* elkövetett s annak a nagy haladás
nak, a mit a magyar lyra ebben az irányban négy rövid év alatt 
tett, — gátat kellett vetni. 

Gyulai, mikor a szerinte hívatottabbak (?) hallgattak, megszólalt 
s kimutatta a Petőfit utánzók tévedéseit, a kik által már a külsőség, 
az anyag lépett a szellem helyére és a kiknek már nem volt elég 
a népköltészet, hanem táj költészetet alkottak. 1854-ben jelent meg 
Gyulainak »Petőfi Sándor és lyrai költészetünk« czímű dolgozata 
s Nemere szeleként seperte el e »nagy gyermekek játékszereit«. 

Egyfelől lefizette hálaadóját azon költő iránt, a kinek költészete, 
első ifjúsága álmait körüllebegte, másfelől megjelölte a magyar lyrai 
költészet továbbfej lődhetésének irányát, melytől hanyatlás veszélye 
nélkül eltérni sem akkor nem lehetett, sem soha nem lehet. 

De kijelölte saját irányát is, melytől 60 éves írói pályáján 
soha el nem tért. 

Int, kövessük! 


