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NEERGAARD: A 20. SZÁZAD
FELADATA. (Antiqua.) Az általá
nosságok varázsként hatnak a di-'
lettánsokra. Az egyes tudomány
ágak eredményeit szorgosan egybe
szövik, fűzik, látszólag' hasznos,
szintetíkus munkát végezve, végül
is eredménytelenségük meggyőz,
hogy a nagy feladat vállalása mö
gött nem egyéb rejlik, mint az ál
talánosságok szeretete. Az atom
fizika eddigi kísérleteibőlkönnyebb
nek tűnik föl egy új világképet
kialakítaní, mint a quantumelmélet
még további problémáit megoldani.
Nem a szaktudományok mellett,
hanem a dilettáns szintetizmus el
len beszélünk. Persze, ezeknek a
könyveknek is megvan relatív ér
tékük, Ha egy idében még nem
vált tudatossá, hogy a szellemi
megújulás a sorozatos társadalmi
megújulásból, és a filozófiai gon
dolkodás forrongásából indul ki; a
helyes szempont még meg nem ta
láltatott; az ütköző érdekek ellen
állása parancsoló, és a problémák
őszinte beállítása e parancs ellen
lenne; akkor ezek a könyvek, mint
torz, de jószándékú törekvések, tör
ténelmi jelentőséget nyernek. Nap-
,iainkban sűrűn jelennek meo" ilye
nek és Neergaard az érdekeseb
bek közül való.

Tudományos megalapozottsága 
az orvostudományt kivéve, - hiá
nyos; ezt maga is bevallja. Kö
vetkeztetéseinek végső hibája még
sem ebben, hanem a tudományok
területeinek arányban nem tartá
sában rejlik. Bármilyen fontos fel
fedezésekig jutott a modern bioló
gia és magasabb orvostudomány a
Neergaard által is ismertetett
"alakelmélet"-ben, eredményeit el
sősorban a maga területén köteles
kipróbálni és alkalmazni; elképzel
hetetlen ugyanis, hogyelméletével
döntő eredményt érjen el egy ma
gasabb síkon - a társadalmin 
mely bár a biologiain épül fel, de
ugyanakkor a pusztán biológiaiból
még nem következő többlettel, a
társadalmi tudattal. a szellemmel
rendelkezik. Egyébként Neergaard
gondolkodási formáiból is ez kö
vetkezne, melyet ő a modern
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fizikai gondolkodásból von ej, -'
ha minden relációt világosan látna,
merne következetes lenni akkor is,
ha ez őt magát is meglepő öszin
tesévre és az általánosságoktól va
ló eltávolodásra késztetné. Könyvé
nek befejzö része jól mutatia, hogy
a válságot ő sem az eurónai szel
lemben, hanem erősebben az intéz
ményekben, az egyensúlyt már ré,
gen megdöntó érdekek szdvevé
nyeiben látja gyökerezni. Egy, a
svájci szövetségrendszerhez hasonló
európai szövetkezés lehet, hogy idő

vel kialakul, de ennek útja époly
kevéssé fog hasonlítani a Neergaard
vázolta úthoz, (a jóakarat, őszinte
ség helyreállása és az egyensúly
ellenes érdekek szerény visszavo
nulása), mint kialakult képe az
alakelmélethez. Az alakelmélet.
amennyiben tényleg igazolják a
modern biológiai kísérletek,
elv és eovben ideál a kialakuló U]
társadalmakban és ugyanakkor nem
az. Oka a társadalom kettőssége:

feltétlenül organizmus és több an
nál, ami a biológia nyelvén már
ki nem fejezhető: társadalom.

A modern fizikai gondolkodás
mélyén az a felfedezés áll, hogy
az atomvizsgálatok során a demo
kr itosi atom és anyagelmélet ér
vénytelenné vált. Ezzel az eukli
desi - és kanti - térfelfogás, a
mechanisztikus - newtoni _. távol
bahatás is érvénytelenné lett. A
quantumelmélet és a relativitás el
mélete fejezte ki tökéletesebben
azt a szerkezetet, melyre a jelen
ség-világ felépül. Ez a szerkezet
pedig abban különbözik a mecha
nisztikustól, hogy lehetetlenné teszi
a tér, idő és az idő tér nélkül való
elkéozelését. A valóság szerkezeté
ben a tér és az idő egyenlő értékű

és egyforma fontosságú faktor. Az
atomfizika kétségessé tette az
anyag létezését, - legalább is me
chanisztikus értelmezésében, - vi
szont a realitás alan] át a "h atrás"
ban, azaz a történésben találja
meg. E fölfogás szerint, - mosí
már filozófiai értelemben. - a dol
goknak csak annyiban van reali
tásuk, amennyiben hatások és el
lenhatások viszonyaiban állnak.



Neergaard ezt a ter-idő szemléle
tet jelentőségben a kopernikusi vi
lágkép kialakulása mellé helyezi,
és a 20. század feladatának lénye
gét látja benne.

A hatás-ellenhatás a történés
magja. Lényegében a hegeli dia
lektika ez, az állításban és tagadás
ban tovagördülő dialektikus moz
gás, melyet a modern fizika ered
ményei igazolni látszanak. De
ahogy Neergaard nem veszi észre,
hova jutott a tudományok újabb
eredményeinek szövögetésében, ép
úgy nem következetes a gondolko
zási forma végigvezetésében a tár
sadalom síkján. Említettük már,
hogy gondolkodása bezárul a bio
lógia területén.

Ezért a tér-idő szemlélet olyan
feladat elé állítja az értékek vilá
gában, melyet csak sorozatos ön
ellenmondással képes megoldani.
Állandóan érzi, hogy a végig nem
gondolt dialektika reíativizmusba
kergeti, melyet időnkint el is is
mer, még a vallás kérdéseiben is,
(kísérletet tesz, hogy a dogmákat
a tér-idő szerkezetbe átvigye), szel
lemi magatartása azonban az elfo
gádott fehér kultúra értékeinek
örökérvényűségét sugallja.

A társadalmi rend és intézmé
Nek tér-idős képét megvizsgální
"Neergaard nem tekintette feladatá
nak. E kérdésben szerényen or
vosnak vallja magát; a szövetség
rendszer felvázolásában kevésbbé
dialektikus patrtótának. .

Könyve mindenesetrc korkép
(és ezáltal jelentős) gondolkodá
sunk szükségszerű zavarodottságá
ról mindazon kérdésekben, melyek
a jelenlegi formák keretében meg
nem oldhatók.

Hegediis Zoltán

SZABO PAL: LAKODALOM-KE:
RESZTELö. (Turul-kiadáS, 1942.)
Szabó Pál tervezett regénytrilógiá
jában a legkisebb társadalmi kö
zösség, a falusi parasztcsalád tör
ténetét igyekszik megírni. Az ed
dig megjelent két kötet máris több
szempontból figyelemreméltó ered
ményeket hozott. Szabó Pálnak si
került a tiszta epikumnál megma
radni: az első részben megmozgat
ja az egész falut, a falusi magyar
ság életösztöne felvonul valamény
nyi változatával j a másodikban az
.gymásmelJé rendelt emberpár sor-

sil az epikum biztos medrében na
lad előre. A paraszti életösztönök,
vágyak rajzában Szabó Pál sehol
sem ragadtatja magát. el a szélső

ség csábító áradata által, hanem
vigyázó szemét mindíg azon a fiatal
emberpáron nyugtatja, akiket az
élet szava és a lélek parancsa
minden nemtelen, elemezhetetlen,
ellentétes szándék ellenére egymás
hoz rendelt. A trilógia egyik már
méltányolható erénye, hogy az
események rajzában Ismétlödések,
kitérések, sablonok nincsenek: mín,
den fejlemény egy előzőből szárma
zik, a regénytéma lépcsőzetesen

halad felfelé, az igazi költészet vi
lága felé, melyben megszépülten és
megtisztultan állnak elénk az em
beri szándékok indítékai. A két
regény nyelvezete szándékosan egy
szerű-, közvetlen-, igénytelen-voltá
nál fogva kifejező. Szabó Pál előző

műveinek nyelvezetét olykor kifo
gásolhattuk, mostanra modorosságát
levetközve, jó hatást ép azzal ér
el, hogy lemond minden külsö dí
szítésröi, nyelvi cicomáröl, mondat
szerkesztési eredetieskedésekről,

egyénieskedő szóhasználatokról: a
magyar nép egyszerű, közlö nyelve
művészí elemeket rejt magában,
ezekből a rejtőzködő elemekből ho
zott sokat most felszínre Szabó Pál.
A trilógia befejező kötetét fokozó
dó érdeklödéssel várjuk, abban bi
zonyára Szabó Pál írói erényei
olyan mértékben fognak nemesed
ni, eszközei csíszolödní, aminek
fokára az első és második réss
emelkedése mutatott. Ha várakcsá
sunkban nem csalatkozunk, el
mondhatjuk majd, hogy Szabé PAl
trilógiajában maradéktalanul és
művészi rangon fejeződik ki e ma
gyar parasztság epikai világa, meg
nyilatkozik benne parasztságunk
egész szellemisége. Szabó Pálon
múlik, hogy ezt akivánalmat
mennyire elégíti ki a zárókötettel.

Paku Imre

A. HUXLEY: A SZERELEM ÚT
JAI. (Franklin-kiadáS. ) Olyan író
könyvének olvasásához, akit vala
milyen formában már ismerünk,
bizonyos előre felvett lelki maga
tartással és elfogultsággal fogunk,
- szinte beállítj uk magunkat az
író hullámhosszára. De tegyük fel,
hogy a szerény olvasó, aki szereti
a "szabályos", klasszikus értelem-
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ben epikus regényeket, úgy veszi
kézbe Huxley kezdőkori regényét,
hogy még semmit sem olvasott ettől

a vitamozdító írótól, nincsenek ró
la irodalomtörténeti ismeretei, s
Szerb Antal vagy Cs. Szabó tanul
mányát sem olvasta róla. Mit kap
ebben a regényben?

Az első. kötet első felében sze
rencsésen mgismerkedik a regény
főbb szereplőivel, egyetlen este ke
retében, amelyet e nagyvilági hő

sök a férfiakra és nagy élmények
re éhes, módfelett sznob úrnő,

Mrs. Aldwinkle olaszországi kasté
lyában beszélgetnek végig. Ezek a
hősök ugyanis úgyszólván semmi
mást sem csinálnak, csak beszél
getnek és vitatkoznak: a szalonban,
az erkélyen, a vaesoránál, csillag
fénynél és poharazgatás közben,
éjjel és nappal. A feszülten intel
lektuális légkörben csillogó mondá
sok és meggyőző axiómák szállon
ganak, szellemes röppentyűk röp
pennek, sokszor tetszetős para
doxonok pukkannak. Az eredmény:
az olvasó megtudja, hogy az alakok
hogyan gondolkoznak, de nem tud
ja meg azt, hogy milyenek valójá
ban.

A kötet második felében egy
újonnan felbukkanó szereplő, Mr.
Chelifer írja le, úgy is. mint író,
találkozását a tengerparton Mrs.
Aldwinkle-vel és társaságával,
hosszú monológ formájában, amely
ben némi cselekmény és a napló
író multjából szeszélyesen össze
válozatott életrészletek úszkálnak a
gondolatok tengerén.

A második kötetben végre kiala
kulnak a szerelmespárok, akik a
"szerelem útjait" vannak hivatva
ábrázolni. Tanúi leszünk az örege
dő Mrs. Aldwinkle kétségbeesett
és enyhén nevetséges szerelmének
a jéghidegen maradó Mr. Qhelifer
iránt, Mr. Calamy, a gazdag világ
fi és Marie Thriplow, a szerepját
szó ír6nő szerelmének - miközben
a férfi minden cséknál és szerel
mi vallomásnál azon tűnődik, miért
művelí ezeket az ostobaságokat, 
továbbá az ezüstfejű Mr. Cardgn,
a szellemes raisonneur és életfilö
zófus kényszeredett kapcsolatának
a kelek6tya Grace Elver-rel, akit
mindamellett hajlandó feleségül
venni a pénzéért. Egyedül Lord
Hovenden és Irene Aldwinkle fur
csán kettős egyéniiégű fiatal Bze-

194

relmeapárja hoz némi Irisseséget a
regénybe, - már ami a "szerelem
útjait" illeti.

A kifejlet: Mr. Chelifer megszö
kik Mrs, Aldwinkle közel éből, Mr.
Calamy a hegyekbe vonul, hogy za
vartalanul elmélkedjék tovább, a
magáramaradt Marie Thriplow a
misztikus hangnembe csap át, Gra
ce Elver pedig meghal halmérge
zésben, úgy hogy Mr. Cardin kény
telen továbbra is ragaszkodni Mrs.
Aldwinkle potyaebédjeihez. Csak
lrene és Lord Hovenden ügye biz-
tat házassággal. .

Szóval - valljuk meg - az elő

ítéletnélküli olvasónak egyáltalában
nem tetszik a regény, sőt ídegesítí,
mint általában a terjengős angol és
amerikai regények legtöbbje.

Mi azonban sznobok vagyunk,
félünk a józan középszerűség lát
szatától, amely a nyárspolgár értet
lenségével idegenkedik a merész
zsenialitástól és a szokatlantól, s
így ínyeneén értékeljük a regény
értékeit és az író lánceszét. Élvez
zük szellemességét, tündöklő intel
ligencíáját, amely hol egyik, hol
másik alakjának ajkáról sziporká
zik, - még akkor is, ha a szelle
messég, a ragyogó okosság, amely
jóízűen megfűszerezi a regényt, bi
zonyos mártéken túl elrontja az
ember szája izét, mint a túlsózott
étel. Nem kerülik ki figyelmünket
a regény könnyedén odavetett haj
szálpontos pszichológiai finomságai
sem - az írö szinte játékosan bű

vészkedik sokoldalú erejével, írói
izmait mutogatja, mintha csak azt
kívánna bizonyítani, hogy így is
tudna, ha akarna, - érdekesnek
találjuk megfigyelni e fiatalkori
regényben Huxley későbbi nagy
regényeinek egy-egy vonását: az
intellektuális elemek fölényes túl
súlyát, a személyiség váltogatását
Marie Thríplow-ban, a forma me
rész töréseit, az író csirázó mora
lizáló hajlamát az egész regénybeli
társaság megítélésében, - és szí
vesen . fedezzük föl Huxley Itália
táj élményeit.

Észrevesszük az író szándékai
között a sznobság, a "fennkölt"
szellemi társalgások kigúnyolását
is, noha alakjai tulajdonképpen a
saját legyőzhetetlen szellemiségéből

táplálkoznak. Ezek az alakok mind
folyékonyan és habozás nélkül nyi
latkoznak a világ, az élet és ön-
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maguk bármely problémájáről;
rendkívül rendezett és pontosan
megfogalmazott véleményük van
mindenről. Beszélgetésük, ez a tár
sasági magasiskola is egyike azok
nak a "szobasportoknak", amelyek
ről Mr. Cardan beszél a regényben.
De a szerelemhez míndannyían túl
okosak és túl józanok. Mr. Calamy
például bonyolult filozófiai problé
mákról értekezik Marie Thriplow
nak, éjjeli sötétben, két szerelmes
kedés között. Szerelmük valóban
nem szenvedélv, - hacsak Mrs.
Aldwínkle bús lobogása nem az, de
Huxley éppen őt teszi nevetsé
Iressé.

Nem, ez az író ugyancsak nem
dédelgeti alakjait. Nem a teremtő

iró reltett érzelmi kapcsolata füzi
teremtményeihez, hanem egyszerű

en szüksége van fi~rájukra, hogy
szöcsöveí legyenek. Egyenként is
kigúnyolja nevetséges gyöngéiket,
de együttvéve is társadalmi para
zitáknak érezteti őket. S maguk a'
szereplők is únják ezeket a magas
röptű eszmecseréket - hiszen a
végén éppenséozel ez elől mene
külnek el különböző formában. 
mégis belesodr6dnak minden lehető

alkalommal, Nem bírnak az intelli
genciájukkal, a szellemi terhükkel.
mint ahogy az ír6 sem tudja meg
tagadni ragyogó szellemét.

Huxley regénye is megerősft ab
han az észrevételben. hogy az
újabb angolszász regény míndíg is
kissé értelmi konstrukció. Ebben
különbözík a francia regénytől,
amely elsősorban a [ólíeilett érzel
mek hullámzásából szíiletik, és a
lélek szenvedélyeinek viharait szó
laltatja meg.

HANKISS JANOS: IRODALOM-
SZEML1tLET, BPEST. 1941.
Különböző időben, különböző prob
lémákról irt tanulmányait gyü.i
tötte össze e kötetben a szerző.

Az élükre irt cím kifejező; vilá
gos képét adja írodalomszem
léletének. - A XIX. század máso
dik felében az irodalmi izlés vál
tozásai megdöntötték, a régi, a
klasszikus poétika és esztétika
egyetemes érvényét. Nyilvánvalóvá
lett, hogy azok nem egyetemes
költészeli kategóriák: a klasszikus
költészetre érvényesek, a többire
kevésbbé; s ba mégis alkalmazzák

rájuk, megsinylik. A réW. már hi
telét vesztette, de az új még nem
tudott megnyugtató alakot Inteni.
Hankiss kísérletet tesz egy olyan
szemlélet elvi alapjainak lerakásá
ra, mellyel hidat lehet építeni "ér·
tékes" és "érdekes", klasszikus és
nem-klasszikus költészet között.
Szemléletének alapja,. hogy az író
menekülni akar a közönséges vl
lágból, beleélni magát egy másik
ba, egy csodás, szép, magasabb.
rendll világba. S erre a léU!\git!\s
egyetemes emberi lIsztöne hajtja.
Ez ösztön él a közönségben is, !!I
az író seltíti, hoev az iránvú szük
sézleteít kielégfthesse. Az iroda
lomnak ez a szükséglet-kielégítés
az alapja, célja, rendeltetése. sőt

- értéke. Az alacsonvabb mtivett
ségÜ közönség szüksésleteit az ala
csonyabb, a magasabbét II maza
sabb szfnvonalú írodalom elégíti
ki. A klasszikus Tslésűé! a klasssl
kus, a nem klasszikus ízMsGét a
nem-klasszikus irodalom. ~rtéken

aluli irodalom nincsen. csak az
értéklépcs6 alacsonyabb fokain álló.
Kiz!\rni ezt már csak azért sem
szahad az irodalomból. mert ez
fJ16készíti az olvasót a magasabb
irorlalomra. Nincs is érték-ellenes
irodalom, mert az érték nem kfvill
áll az irodalmon. melvhez járulhat
is, mez nem is. banem benne van.
Ar. irodalmi művek értéke dinami
k,1S: egyszer több, másszor keve
sebb, aÍ;zfJrint, hogy mennvíre tud
ja kielé~rteni a szükségleteket.

Ez irorlalomszemléletnek megvan
az a kétségtelen érdeme, bozv azt
az ürt, amely egyrészt az ,.értékes"
másrészt az' ..érdekes" másrészt a
klasszikus és nem-klasszikus irorlal
mat egymástól elválasztja, áthirlal
ni törekszik. ~rdeme az ls, hogy
uzvanakkor. limikor tligítja az iro
dalom határait, nem tagarlia mez
az addig is bennlévő értpket 
mint az' ilyen esetekben zvakor! 
sl)t, az if!azán klasszikusokat. egy
Goethet. Aranyt, a csúcsra helye
zi. - De vannak nehézsézeink is.
Alízha hihető, hogy a közönsézet
llZ olyan regény. amely revolver
dörrenéssol kezdődik s egyórás
valXV másté16rás megfeszítI! izga
lom után végiil is bappy end-ben
végződik, nevelje cl ell!készítse olvan
rezényre, arnelv 2-3 Iapnvi leírá
sokat. hosszadalmasabb lélekelem
zést 8 csendesebb levegt'ljd inter-
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mezz6kat is tartalmaz. - Az, hogy
az irodalmi érték dinamikus, nem
értékelméleti relativizmus? Jött már
és jöhet még olyan lelki, szellemi.
Islés-áramlat, melynek szükségleteít
a szerzó is csúcsrahelyezte Arany
János nem elégíti ki, sót nem bir
mondanival6val számára. 11;rtéke te
bát csaknem a zér6t61 a vézteleníg
emelkedhetik és fordftva. Nem tisz
tázza a szemlélet az irodalom és
erkölcs összefüggését sem - bár a
szerz/) úgy véli. Az ember irodalmi
szükséglete volt és lehet olyan,
amely más értékterűletekkel. Igy
az erkölcsével is, összeütközésbe
jut. Ami itt szükséglet, egy tisztább
és érzékenyebb erklllcsii közönség
szemében már nem az. Tehát nem
is érték l? A dinamikus érték
szemlélet meg tudja oldani az itt
jelentkezó problémát, de - láttuk
- az relativizmus.

Szempontjai (dinamizmus, csoda.
hangulat, mili ó) , melvekkel bejárja
az irodalom és irodalomtudomány
e~ész területét. mutatiák a szerző

szemléletének gyakorlati fogásait.
E . szempontok a magyar irodalom
tudományban még alkalmazatlanok
!l Igy felvetésük szintén hasznos. De
klvá.natos lenne, az egyes szempon
tok egy egységes irodalomszemlé
letben valő érvénvessézének hatá
rllit kijel/jlni. Mert ily korlátlan
sserepben alhrha elfozadhatök.

A kl:ltet utolsó tanulmánya (Iro
dalom és nemzeti jelleg) a "Mi a
magyar?" kutatásba kapcsolődik.

Nem akarjuk tagadni. hogv az íro
dlllom jelentós forrása nemzeti ön
Ismeretünknek. azt sem. hogy az
irodalom hatással volt alakulásunk
ra s hozzá is igazítottuk marrun
kat, - de kik? A magvarsásnak
egy kis része, amely az úri művelt

llé~ben élt és olvasta ezt az irodal
mat. A' magyarság nagyobb része
nem ilyen.

A kötet Horváth Jánosnak van
ajánlva. Kétségtelen. hogy nála is
alap az, ami Horváth János iroda
lomszemléletéblll II mai magyar
Irodalomtudományban általában ben
ne van. Hankiss egyébként a maga
útján jár. A fentieken kivül .i61
mutatJa ezt az is, ahogy az iroda
lomtörténeti vizsgálat részeit fel
fogja. (Irö, irodalmi élet, irodalom).

BulthWi György.
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Csokonai "itéz Mihály emlékének"
ajánlja kötete első versét Vidor
Mikl6s. Egy másik Arany János ne
vét idézi, egy harmadik. az utotsö,
Babits Mihályét. Irjuk még ide T6th
Árpádét és Vörösmartvét: Vidor
Mik16s pályája ezeknek a csillagza
toknak kedvező jelei alatt indul. A
huszonhat versből természetesen
nem bontakozik ki határozott arc
kép; inkább a küzdelem érdekes:
ahogyan az ifJús.ág szép lázon!!ásait
igába kényszerfti a forma. .,Majus
onus moveo" - hirdeti és a korra
hivatkozik, melv kidobta méhéböl
s melynek mégis gyermeke: ,Val
lom büszke magam saloén, keserűn

is övének." A korhoz azonban in
kább eljutni kell, mint kezdeni ve
le; jogos gyanúval szeralélhetjük az
olvan fiatal kö!t<lt. aki, nem a fa
vasz, a csillagok, a szerelern. hanem
a mindennapí va16ság Ihletéri él, ki
nem patakokkal és szelekkel, ha
nem a fenyegeti! és kopár [elen
idétlen ssörnveteeeivel társalog. Vi
dor Miklós azonban a tavasz. a csil
lagok, a szerelem, a patakok és a
szelek költöle.

Az els ó kötetek rendszerint nem
kiforrott. nem igazán i6 kötetek.
De lehet<lségeitbennfik mutatia meg
legizgatóbban a Urikus. Van. aki
egyetlen mintát másol több-keve
sebb sikerrel. mintha "izs(!dznék.
fts van, aki ifjús:$ga lázával rninden
rokonhanzet végÍ!mróhál: keserűsé,

ge is uijong.ás: kétségk[vfil fr iobh
verseket még. higgad, tisztul. töm 5
rebb Ás művészíbb lesz, - de ilyen
friss, botlásaiban is ennvire rokon
szenves, tévedéseiben is ennyire
l!azdag nem lesz tán soha többé. Vi
~or Miklós huszonhat verséhen is
ez a boldog gazdagsá!! a legnagyobb
fgéret.

Egyelllre csak a láz, a boldogság.
a panteisztikus lendület viszi költe
ményeit; igazi témáira még nem ta
lált rá. Az !fiúság szép és féktelen
kedvére vallanak er<lszakoltságai,
erőkifejezései, azok a szavai, ame
lyek valaminő nagy szándékot,
izomfeszü1ést árulnak el. A hegyek
"felkéldenek", a part "fölcsobog".
az ifjú "keveredve' fut... a .,Tün
dérek fürdenek' vagy a "Férfitánr"
nem is más: a fiatal erő, a kozmi
kus lendület árad ki bennük.

.JÓ füle van, érzi a ritmus, a for
ma Izét. IQ;az, néha mél:/: kisiklik
kezéből II forma. A magyar vers az


