
küszöbén gondtalanul játszadoznak a St .  
Moritz-i hegyek között . Egy közülük, egy 
súlyosan beteg kamasz, akit nem felséges 
rangján szólítanak, hanem egyszerűen „az 
Ember"-nek csúfolnak, Marxot olvassa, s a 
maga módján , saját here-mivoltuk felismeré-
sével megérti a kizsákmányolás tényét, s  
erről beszél hasonszőrű társainak, akik közül 
senki sem sejti, hogy az a politikai merénylet, 
amely az egyik királyi csemete nagyapját 
követelte áldozatul, jelzés az emberi mély-
ségből, s hogy amíg a kékvérű ifjoncok a 
frissen esett hónak örvendenek, s belármáz-
zák a téli üdülő festői tá ja i t , a másik világ-
ban „odalenn a mélyben csak dübörög, egyre 
dübörög valami". 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy Ambrus 
Zoltán e néhány elbeszélésébe burkolt társa-
dalmi-politikai tendenciát magyarázzunk 
bele. Erről szó sincs. Bizonyára nem a poli-
tikai tudatosság játszik szerepet e néhány 
elbeszélés megformálásában, hanem Ambrus 
már említett emberi tisztessége és igazság-
érzete, a lelkiismeret, „az egyetlen igazság, 
az egyetlen abszolút, az egyetlen jó ezen a 
világon", ahogyan egyik novellájának fő-
alakjával mondat ja . Ez pedig igen tiszteletre 
méltó magatar tásra valló tény egy olyan 
író esetében, aki az úri osztályhoz tartozott , 
s aki a maga zaj talan pályáját úgy fu to t t a 
be, hogy nem vált — könnyen tehette volna 
bár — silány bestsellerré, mint számos 
pályatársa, s aki érzékeny lelkiismerettel 
megsejtett valamit a körülötte vajúdó tár-
sadalmi valóságból, s finom ösztönnel s némi 
melankóliával kimondta: „nem ér the t jük 
meg egészen soha, hogy az emberiség minő 
utakon, minő megpróbáltatásokon keresztül 
halad előbbre és előbbre." Ezért a becsületes 
írói állásfoglalásért becsüli meg Ambrus 
Zoltánt napjaink számban egyre növekvő 
ú j olvasóközönsége is. 

S végtére hadd tegyük fel a már előbb 
is érintett kérdést: eleven, „olvasot t" író 
lesz-e Ambrus, vagy az marad, ami többé-
kevésbé eddig volt , már-már elfeledett iro-
dalomtörténeti emlék? Nehéz felelni erre a 
kérdésre. Ha maradandó, sőt egynémely 
vonatkozásban példamutató értékeit keres-
sük, akkor nem is annyira realizmusát, mint 

inkább a legnemesebb haj tású polgárregények 
egy másik, az Ambrus művészetében kifej-
lett sajátosságát, pszichologizmusát, ábrá-
zoló művészetének- lélektani jellegét emel-
nénk ki. Éppen ebből fakad művészetének 
az a vonása, amelyet maradandónak érzünk. 
Ambrust a társadalmi kérdések kevéssé 
érdekelték, ő az embereket szerette látni, 
szemben egymással, érzéseik hullámverésé-
ben, szenvedéseikben és szenvedélyeikben, 
szerelmeikben és felindulásaikban, az élet-
hez és a halálhoz való viszonyukban, Ambrus 
az emberi jelenségek nagyon finom árnya-
latait tud ta feltárni. Flaubert , Maupassant 
módszere volt ez a pszichológiai ábrázolás-
mód, az elbeszélő prózának e sajátosan francia 
formakultusza. Schöpfiin Aladár irodalom-
történetében ezt írja Ambrusról: „Termé-
szetes formája volt az arány, a mértéktar tás , 
világosság és választékosság, — e nagy 
francia erények őbenne talál ták meg magyar 
egyenértékesüket." De éppen e nagy írói 
erények kissé öncélú kezelésében véljük 
érezni azokat a taszító erőket is, amelyek 
a mai olvasóban Ambrus írásművészetével 
szemben felléphetnek. A kompozíció aggo-
dalmas tisztelete, az elbeszélő objektivitásá-
nak szinte az észrevehetetlenségig alárendelt 
emberi-írói szubjektivitás, a sokszor — éppen 
a szerkesztés tökéletessége miatt — részletező-
en aprólékos, fárasztó írásmód alighaemelhetik 
mai népszerűségét. Hasonlatokban, képek-
ben nem gazdag, hűvös, bár a történet rész-
leteihez könnyedén illeszkedő stílusa, ame-
lyet mindig a bíráló elme alakít s a hideg 
értelem tölt meg a tárgyhoz illő, pontos, 
tömör tar talommal, úgy véljük, nem segíti 
elő műveinek szélesebb körű elterjedését. 
Mindezek természetesen csak feltevések, s e 
néhány, kevésbé az irodalomtudomány, 
inkább az olvasói érdeklődés felől felvetett 
aggályos megjegyzés nein szándékszik csök-
kenteni a kötet jelentőségét. Hadd szóljunk 
végül a Dr. Fallenbüchl Zoltán által végzett 
gondos, hozzáértő válogatásról s a kiadó 
munkájáról , amely külsejében is méltó módon 
tet te le a magyar elbeszélő próza egyik ki-
emelkedő művészének válogatott írásait az 
igényes olvasó asztalára. 

Pálmai Kálmán 

FORBÂTH IMRE: MIKOR A NÉMA BESZÉLNI KEZD 

(Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958) 

„A jront nemcsak a lelkesedist tudta meg-
savanyítani, hanem a gyűlöletet is elhalkítani. 
Letört, hangfogós emberek lettünk mi reminy-
telen nemzedék". Ezt a költő Komlós Aladár 
ír ta, még 1921-ben, Rimaszombaton meg-

jelent verseihez. Idézzük, mert pontosan 
motiválja Forbáth magatar tását , kötetének 
címét, idézzük, mert csehszlovákiai magyar 
költőről írunk, s ez egyben kicsit felfedező 
út is az olvasó számára. így van: Komlóst 
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nem verseiből ismerjük, Forbá th , Földes 
Sándor, Szabó Béla, Darvas János jószerint 
egészen ismeretlenek, s Győry és Vozári 
Dezső, Morvay Gyula neve is másfelől cseng 
vissza. Sajá tos szín a két háború közti cseh-
szlovákiai magyar költészet, más mint a 
romániai, s más a jugoszláviainál. Ez idillibb, 
erőtlenebb, a romániai egyszerűbb, közvet-
lenebb, keserűbb, nyersebb. Adynak és az 
európai forradalmi "költészetnek elsősorban 
a csehszlovákiai magyar líra az á t -
hagyományozója. Míg i t thon az expresszív 
kísérletezés József Att i lában és Kassákban 
hal el, ott a fejlettebb polgári környezetben, 
szinte egyeduralkodón eljut a kitel]esedésig. 
Ha Werfe!, Becher, Heym, Dehmel nevét hív-
juk emlékeztetőnek, csak annyit jelent, hogy 
nagyvárostól a szocializmus vállalásáig, befelé 
fordulástól az expresszióig húzódó gondolat-
sorba helyettesí tet tünk be költőket, — s még 
azt sem ál l í thatnánk, hogy ismertek voltak 
e nagyjából egyidős nemzedék előtt. 

Erdély tragikus alapérzéssel sa jut kisebb-
SÍgielhagyatottságából!ndulкi,a Csehszlovákiai 
magyar költő a háború elvesztéséből, a 
háború tényéből. Nem véletlen, hogy a néma-
ság gondolata sehol annyi t nem tér vissza, 
mint éppen náluk. A komáromi Földes 
Sándor Némák indulóját í r ja , Komlós kötete 
A ntma örült arca, Forbáthé is egyik régi 
verse címét viseli. „Ki küldte rám ezt a 
ködöt? Ki tette rám e hangfogót?" — szakad 
fel az elkésettség nyomasztó érzése Darvas 
Jánosból. Amikor az erdélyi líra kétségbe-
esett elszigeteltségében a kisebbségi sorsot 
teszi felelőssé, emberin és közvetlenül reagál 
ugyan, de történelmietlen kiindulása miatt 
eleve közelebb sodródik a nacionalizmushoz, 
mint az, amelyik a háborúban keresi ba jának 
gyökerét. A csehszlovákiai líra viszonylagos 
polgárin demokratikus nyugalomból adhat ta 
át magát az egyetemesebb felelősség gondjá-
nak, lett forradalmibb, s ál l í tot ta a munkás-
ság igényeit a puszta megmaradás félfeudális 
sorsproblémái helyére. 

„Csak annak van joga műviszetet csinálni, 
aki nem akar művészétét csinálni." Ismét 
Komlós Aladárt idéztük abból a kötetéből, 
melynek ezt a rezignált címet ad ta : Voltam 
poéta m is. Mégsem áll í t juk, hogy teljesen 
hiányzik ezekből a költőkből a csináltság, 
modorosság, hogy nem inkább a kávéház 
homályában lehet őket találni, mint gyárak-
ban és földeken. Ha gyakran ki is érzik, 
hogy szándékkal t a r t j ák szinten a verset, 
lázban, feszültségben, s ha máskor simáb-
bak, ünnepélyesebbek is mint a meggyőző 
őszinteség engedné, ki sem v i ta tha tná el 
Földes érzékenységétől, vagy akár Vozári 
iróniára hajló rezignációjától a végső és 
kényszerítő pólusokat: gazdagokkal szemben 
a szegénységet, zsarnoksággal szemben az 

elnyomottak testvériségét. Az elnyomottakét , 
ha négerek, ha fegyencek vagy akár a német 
expresszionista költészet meglelkesített tár -
gyai, elhordott kalapok, kitaposott cipők. 
Igen, fegyver, szerelem, haza helyett a kény-
szerítő s követelő ú ja t keresik: mégha sós-
kifliben, önborotvában, szivarkában, civili-
zált eszközökben is jelképesedve, — s éhség-
gel, szomjúsággal, gyárakkal motiváltan 
hol öngyilkosokkal, hol"koldusokkal, de min-
dig az élet kitaszított jaival t a r t va a rokon-
ságot. Ha ott találod a kisváros pletykás 
világát, a kártyaasztalokét s bohémekét, sok-
szorosan ott van a mámor mellett az élet, 
az ember, a jóság követelése is. És egyértel-
műen: a megváltandó proletáré, Győrynél 
éppen úgy mint Morvay Gyulánál s Szabó 
Béla rokonszenvében. Gyakran kétarcú ez a 
líra: a költő megtalálja kispolgári biztonságát, 
de az emberiség bizonytalan jövője nyugtala-
nítja; foglakoztatják csip-csup egyéni bajai , 
de prófétai látomásokat fakaszt belőlük; 
boldogan ragaszkodna intim élvezeteihez, de 
lenyűgözik megoldást váró feladatok. A há-
ború, s ami nyomában jár , iszonyú élmény-
nyel nehezedik r á juk , s mert némán tűrni 
nem lehet, akarva nem akarva ki kell mondani 
a megváltozott időt, tiltakozással és vára-
kozással. S mert nagy a sóhaj és kegyetlen 
az élmény, himnikusan hömpölygő formában, 
ódikusan vagy rapszódiákban tör elő, könyör-
telen színekkel, s csak r i tkán kötöt ten, 
inkább szabadon. 

Hangszínben és hangtávolságban Győry 
Dezső megy legmesszebbre, ra j ta vesznek 
erőt legkevésbé extat ikus kitárulkozások, 
az ő verseit a lakí t ja legtermészetesebben a 
bölcs belátás: milyen más lehet majd a magyar 
ki járván ezt az iskolát. Mert a csehszlovákiai 
kisebbségi sorsot jobbjaink a humanitásra , 
a demokráciára, a szocializmusra való iskolá-
nak tekintet ték, s benne hit ték cs í rá já t : a 
határokon felüli, s az emberiség fejlettségi 
állapotához egyedül méltó népek barátságá-
nak, a hetvenkedő sovén emóciókkal szem-
ben. Állítsd Győryt Darvas János rémekkel, 
csönddel, szorongásokkal telt költészete 
mellé, s világos lesz, hogy benne a humánum 
és forradalmi hit együttesen „ te t t csodát" . 
Míg Darvasék esztétizáló haj lamában Ady 
hajdani élet-szeretetéből csak a fausti kis-
élet marad t , a jóságban és szépségben össze-
forrt ember illúziója, Győry a harmonikus 
férfiasságnak, nyíltszívű bátorságnak, egyéni 
és közösségi élet kölcsönösségének a java 
magyar költői hagyományokhoz hű és mind-
ipáig hangzó szószólója let t . 

Forbá th Imre más képlet. Meglepetve 
tesszük le verseit, tizennyolc év válogatását, 
ezerkilencszázhúsztól harmincnyolcig. Utolsó 
szava ez: „élni jó". Minden mást vár tunk 
volna: özönvizet, á tko t , gyú j tó zsinórt, de 
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ezt a „hószagú erdő" alól kibúvó tavaszos 
reménységet nem. A költő elindult délről, 
megpihent a somogyi Böhönye almafáinál, 
ült a prágai kávéházakban, foj tot ta a füst 
Osztravában, kiadta csehül Petőfit , pontot 
t e t t versei végére, s emigrált. Tegnap még 
játszott egy K. u. K- törzsorvost a Svejk-
filmben, bohémesen, vígan, mint diák korá-
ban, s ma Teplice fürdőn méri betegeinek 
a vérnyomását. „Egy ember elindult megke-
resni sorsát a városban", — s ha lehet a 
versből keresztrejtvényt csinálni, párosítsuk 
hozzá: „S mi marad a nagy tüzek után? 
Hamu, hamu, hamu, Míg a kisded, piros-
pántlikás tüzeknél Melegedik, és krumplit süt 
az ember." Hát megtanulta volna, hogy élni 
valóban jó, hát elhamvadtak a nagy tüzek, 
s a költészet valóban csak „szó" lett volna, 
csak „hisztéria sárból és aranyból" ? Az expresz-
szionista líránál sokszor kísért a gyarjú, hogy 
mesterségesen felfokozott látomásokkal van 
dolgunk, erőltetett extázissal, s ha a víziók 
mélyére nézünk, mély kút tükre helyett fel-
kavar t talajvíz sárgál ránk. Forbá th Imre 
költészete természetesen több a művelt agy 
kiélezett reflexióinál. Ha a teljességet és mély-
ségetkérjük tőle számon, támadó és iszonyodó 
előjelében kapjuk meg a feleletet. Hát ta l 
egy háborúnak néma iszonyattal, mert a 
„halottak kék nyelve nem beszélhet", s ha 
„betegen" is, de kimondva a támadón figyel-
meztető szót — egy ú j háborúval szemközt. 
Hogy még az újszülött is az elnyomottak 
bará t ja legyen, mert „a völgyek véres árnyak-
kal telik, s az idő folyosóin a borzalom jég-
huzata jar", mert lehetetlen némán tűrni , ha 
egyszer : 

túl sok közömbösség van a világon, túl sok 
türelem, 

túl sok rozsda van a világon, túl sok régiség, 
túl sok véres húsnak szegfűi hullanak, 
harcosok hűlő tetemét füvek zöld lángjai 

nyalják, 
a jöldön Káinnak túl sok árnyéka bolyong 
s tömegsírok hirdetik Európa szégyenét — 
mondd, mit felelsz, ha kérdezik tőled : 
ki vagy és merre mész? 

A felébredt és lázadó lelkiismeret ez a 
kötet , s mert a lelkiismeret könyörtelen 
emlékeztető, ott lebeg fölötte szüntelenül: 
merre mész? A „miér t" mindvégig világos: 
„Embernek lenni nem dicsőség", „Jobb a 
farkas, mint az ember", „Lelkiszegénység és 
förtelmes unalom", „A szimbolisták, dervisek, 
és tűzevők, az udvaroncok és talpnyalók, a tőke 
körül dús koncra leselkedők, szépségkirálynők 
és selyemfiúk." Soroljuk még tovább, ahelyett , 
hogy röviden kimondanánk: a kor? Igen, 
minek sorolnánk, mikor a költő is pontot 

tet t harmincnyolcban a „Szomorúság és 
halálfélelem" után, az újra induló szöges 
csizmák és tilalomtáblák, a „szőrös öklök" 
és „őrült paprikajancsik", a „fasizmus káp-
lárai", a „cirógató puskatusok", a ,,repülők 
pokoli kókuszdiói", az „égő papagájok" után, 
mert a kiáltó szó hiábavalónak bizonyult? 
És a „hová"? Fábry Zoltán szép előszava 
„forradalmi toborzásnak" mondja, melyben 
„néha suta csengésre fülelünk, szokvány-
hangra" , mert „a sorokban nincs sem erő, 
sem eredetiség." Ha Neumannra, Wolkerre, 
Nezvalra vagy nálunk József Attilára s 
Kassákra gondolunk, sokaihatjuk a Villon-os 
fenegyerekesdedést, kérdőjelezhetjük civili-
záció-iszonyát, s keveselhetjilk a szabad-
ságba vagy éppen a Dózsa és Jacques Bon-
homme nevébe jelképesült forradalmiságot. 
De ha a kurzus-költészetre s azokra, akik 
a forradalomnak háttal begubóztak, mégis: 
szocialista igényű forradalmi líra ez. Igaz, 
a húszas évek végén szinte búcsúzó megfára-
dással, s csak aztán megújuló erővel: 

Az egykor csudás imaginációk fölött 
A magányosság és az unalom 
Már kiterjesztette sötét szárnyait. 
Kéken hull egy hajnali... Szűk cella 
Volt a világ y ad fantáziámnak, 
Két végtelen éjszaka közt egy szűk mezsgyéjű 
Nappal, ez az én életem, öcsém, 
Hol körbe járok meddő buzgalommal.. . 
Ám kéken hull a hajnal! Talán az utolsó! 
Nagy aranykapu nyílik kelet felől — 
Légy könyörületes, te Nap ! 

Valóban olyan csodálatos imaginációk vol-
t ak ezek? Az olajos hordóba búj t Diogenész, 
a kockává kubizálódott s ebben a költői jel-
képben ábrázolt megnyomorodott ember-
ség, s a marólugos városképek? Forbáth 
Imre képei a szenvedély s a terméketlen 
magány felől jönnek, a nagyváros lírájának 
hírelői. A kortársait oly gyakran megbékítő: 
kisváros és falu nem érdekli, a paraszt, pász-
tor, természet mind csak az üzetettség, fá j -
dalom és lázadás rokon példáinak letétemé-
nyese nála. Ha a konkrétet keressük, úgy 
tetszik, együtt szenved Forbáth a világgal, 
s ezért elhisszük neki, hogy: „Csak a költőt 
rühellem, az istenfáját ! Ki levegőbőlés madár-
dalból él. Hideg vaskampókkal tépjétek sztt 
a száját. Amikor szépségről beszél!" De az 
általánosításaiból is kiderül mindennek ellen-
téte , magányának gyökere: „Vasbetonkor-
szak gyermekei vagyunk, hatalmas hidak kötik 
partjainkat egybe, s elektromos drótok kötöz-
nek össze minket, s nem ismerjük egymást." 
Amennyire lemeztelenitőn őszinte magához, 
annyira nem tud másról, s éppen a Fábry 
Zoltánról írt sorai árulják el, hogy mennyire 
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szeretné ő is „jósága jeher lisztjéből" formálni 
az embert „eszmék élesztőivel, s melegíteni 
szíve kemencejcben." 

Az elesettekkel és elnyomottakkal való 
rokonszenv itt bizonyul kevésnek a közvet-
len kapcsolat híján. A vándor mindig magára 
marad, a vándor mellett elmennekaz emberek. 
Forbáthot keresed? Olvasd el a Vandordalkt. 
Hosszú oldalakon á t holt városok rémülete 
áradt felénk, s kötete végén mégis szemünkbe 
vágja , hogy: élni jó, — ahogy a Vándordal 
végén is ott ég kezében a letépett virág. 
Virág? Be Jehet helyettesíteni: költészet, 
jóság, élet. Ám ezért volt érdemes kiásni a 
felejtésből, ezért a kétségbeesés tövén ki-
virágzott elenyészőn kevés reménységért, 
jövőt sejtésért? Ezért is. De az őrülettel és 
lázálmokkal telített világ kontraszt jában 
álló forradalmi bíztatása erő is lehet az ú j 
csehszlovákiai magyar költészet számára, 
nemcsak emlékeztető. Ez a hosszú dermedt-
ségéből nehezen kilábaló líra replikázhat erre 
a példára azzal, hogy: nézzük meg, mekkorát 
lépett előre az utolsó öt esztendőben, 54 
után, anélkül, hogy figyelemmel lett volna 
háború előtti elődéire. Sőt, mondhatná azt 
is, hogy a tegnapi expresszív asszociációk 
éppen úgy nem mentenek fel a pongyolaság, 
plakátszerűség sablonjai alól, mint ahogy 
nem mentség a felszínességre és frázisosságra 
a mai reális élményektől elszakadt puszta 
lelkesedés. Ha egyebet nem, az újrafogalma-
zásra való igényt azonban mégis mértéknek 
veheti. A két háború közti líra rokonsága 
a német expresszionizmussal nem jelenti 
a kész kelléktár átvételét , de igenis jelenti 

a korforduló történelmi változásaival, a 
szocialista forradalmakkal szembeni közös 
kispolgári bizonytalanságot, egyben várako-
zást és nyugtalan együttérzést, jelenti az 
imperializmus korának individualista t i l ta-
kozását a kapitalizmus emberellenes jelen-
ségeivel szemben, s jelent vonzódást az i r ra-
cionalizmushoz, a torzításhoz, jelent háború-
ellenességet és gyakori kiábrándulást , s 
jelent abszolútnak hit t költői világot, s 
tar talmi megújulás helyett formalizmusba 
vesző újdonság hajszát . Vajon gyökerekben 
és virágaiban, épségben és eredményekben 
muta t ennyi közösét az ú j csehszlovákiai 
magyar líra a kortárs szocialista költészettel? 
Félő, hogy inkább csak hibáiban. Fo rbá th , 
Qyőry megjelenése serkentő lehet a szín-
vonalra, de figyelmeztethet arra is, hogy a 
húsz-harmincas évek is csak velük s bennük 
teljesek. Ha ta r ta lmát tekinted, már a Mikor 
a néma beszélni kezd-nél felfigyelhetsz For-
báth Imrére, de az annyit citált Új költök 
énekével (Egykor papírsárkánnyal ostromoltuk 
az eget...!), vagy a Szélképekkel magasabb-
ról mélyebbre látsz. Aztán: a Kocka, Mint 
vaskampóról, Na Maninách, Hajnali rap-
szódia, A néger inckel, Egy ember elindult, 
Ó nézd . . . . Egy egyszerű hulla cnekel, Bána-
tos dalocska, Üdvözlégy újszülött, Egy abesz-
szin fiúhoz, Ki vagy és merre mész? Lehet, 
hogy egyik csak jellemző, de a másik fontos 
és jó is, bizonyosan. Mert aki letépte ugyan 
tövéről a virágot, úgy szorította, hogy szinte 
égett , s fel tar tot ta magasra, amikor más a 
gomblyukában is restellte. 

Koczogh Ákos 

HERNÁDI GYULA: A PÉNTEK LÉPCSŐIN 

(Magvető Könyvkiadó 1959) 

Krit ikánk kezdetben rokonszenvező figye-
lemmel kísérte Hernádi Gyula írói munkás-
ságát; a Deszkakolostor megjelenése után 
fenntartásai, aggodalmai ellenére is, a tehet-
ségnek kijáró, igényes várakozással fordult 
feléje. Amikor A péntek lépcsőin megjelent, 
egyszerre kiábrándultan, várakozásaiban 
csalatkozva, szinte az elkeseredett szemre-
hányás, a fanyar gúnyolódás hangján csat-
tan t fel. 

Hernádi elbeszélése, A péntek lépcsőin, 
eszmeileg és művészileg is, valóban alatta 
maradt kritikánk és olvasóközönségünk 
talán aránytalanul és indokolatlanul fel-
növesztett várakozásának. Pedig szemmel 
látható, hogy Hernádi a Deszkakolostor job-
bára mozaikdarab-szerű, illetve vázlatos 

írásai után fokozott igényeket támaszto t t 
író-önmagával szemben, az élet „nagy 
pillanat"-ának ábrázolását választotta té-
mául. 

Az egyéni élet igazán nagy pillanataiban a 
tuda tban olyan „eszmélések" játszódnak le, 
amelyek az eszmélő számára élete egy szaka-
szának, esetleg egész emberi magatar tásá-
nak lényegi jellemzőit teszik világossá; olyan 
összefüggések villannak fel, amelyekről eddig 
legfeljebb csak homályos sejtései voltak, vagy 
amelyek iránt mind ezideig érzéketlen marad t ; 
olyan konklúziók levonása válik lehetővé, 
amelyek régóta „esedékesek". — Mindezek 
az eszmélés pillanatáig nem válhat tak vilá-
gossá és megfoghatóvá, az ember nem von-
hatot t le belőlük konklúziókat. Ebben külső 
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