
KÖNYVEK
LES CHEMNIS DE LA LIBERTÉ

(A SZABADSÁG ÚTJAI). Jean-Paul
Sartre. - (Gallimard.)
, Sartre új, kétkötetes regénye való
ságos kézikönyve, az exisztencialista
irodalomnak. Mindazmegtalálható
benne, ami a Heidegger nyomában járó
új filozófiai _és irodalmi irányzatot jel·
lemzi. Az olvasóban sokszor felmerül a
gyanú, hogy nem azért iródott-e, hogy
mintegy irodalmi illusztrációja legyen
annak, amit Sartre bölcseleti műveíben

filozófiai terminusokban fejezett ki. Az
mindig rejt magában némi veszélyt, ha
a regényíró egyszersmind egy meg
lehetősen agresszív filozófiai iskola
feje is.

A témaválasztás pontosan az exisz
tencialista esztétika szabályai szerint
történt: a regény a legroaibb aktualí
tású, 1938 nyarán és őszén játszik.
Sartre a münchení tárgyalásokat meg
előző nyomasztó légkört akaJja meg
éreztetni, azokat a heteket, amikor az
egész világ lélekzetvisszafojtva leste,
hogy mi fog megszületni, a háború
vagy a béke? Az első kötet, mely a na
turalista regény szokványos techníká
jával készült és .írónikuaan az Értelem
kora cimet viseli, egy megszületendő
gyermek' körül forog, akit az atyja nem
akar vállalni, a második kötet pedig
(Haladék címmel) a megszületendő há
ború körül. A második részben az író
az eddigitől teljesen eltérő, az unaní
mistákéhoz hasonló, olykor Dos Pas
sosra emlékeztető, sokszor vfílmszerű

technikával dolgozik; nem vállalkozik
kevesebbre, mint arra, hogy azt a lelki
magatartást, amely az első kötetben
egyéni életeket zsákutcába vezetett,
most univerzális síkon, rajzolja meg és
a háborút Európa különböző országai
ban a tömeg öntudatában tükrözze
vissza. '

A könyvalapmotívuma, az ember
abszolút szabadsága, szintén tipikusan
exisztencialista. Sartre szivesen idézi
Dosztojevszkijt: "Ha Isten nincs, akkor
minden szabad". Minthogy a heideggeri
filozófia a legradikálisabb ateizmus
álláspontját képviseli, Sartre embere
i~ teljesen magárahagyott, tragikusan
szabad, "szabadságra vari kárhoztatva".
A sartrei hős Ubermensch, aki saját
maga állítja fel a saját törvényét; nem
erkölcsi normák, hanem valami belső

ösztön alapfán választja meg az irányt,
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melyen haladva meg tudja valósítani
önmagát. Szörnyű felelősség súlya ne
hezedik rá, hiszen nincs semmiféle ter
mészetes vagy természetfölötti tá
masza. Választania viszont kell, mert
enélkül cselekedni képtelen, márpedig
az exisztencialisták szerint az egyet
len realitás az akció.

Az emberek nagyrésze nem birja el
az abszolút szabadságnak ezt a ritka
levegőjét és Sartre szerint "rosszhisze
műen" elsikkasztja az emberi lét teljes
gratuításét, akár erkölcsi elvekre való
hivatkozással, akár determinizmusból,
akár abban a nevetséges tévhitben rin
gatva magát, hogy valami felsőbb hata
lomnak célja van az emberrel. Az ilye
neket .,.... márpedig az embertség nagy-

"része ilyenekből áll - Sartre il filozó
fiai műnyelvben szokatlanul festői

"Idehe" és "salaud" (hitvány, piszok
alak) jelzővel illeti, ez utóbbi kategó
riába sorolva a hivőket is.

Nos, az új regényben a sal aud-k és
Jáche-ok legkülönbözőbb árnyalataival
ismerkedünk meg. Itt van mindjárt a
főhős, Mathieu Delarue, filozófiatanár,
a meddő intellektualizmus és .az ego
centrizmus képviselője, aki. "szomjú
ság nélkül issza önmagát". Mathieu
állandóan szabadságát hangoztatja,
ilyen címen bújik ki a házasság alól és
nem hajlandó vállalni születendő gyer
mekét, de ez a szabadság nem az igazi.
Blete állandó diszponibilitás, egy nagy
alkalomra tartogatja magát, amit azon
ban folyton elszalaszt. A szabadság
ürügye alatt az egocentrizmus börtö
nében sínylődik. Mikor elrendelik az
általános mozgósítást, ő, aki annyira
féltette a szabadságát, úgy vonul be,
mint az ,,-öntudatlan nyáj egyik tagja;
a háborút betegségnek tekinti, amit
stoikusan el kell viselni... Egyszóval
Mathieu a javíthatatlan "lache" típusa,
aki nem él, csak teng-leng az életben.

A "salaud"-típust, me ly Mathieunél
is alábbvaló, a barátja, Dániel kép
viseli, akiben az író a misztikust raj
zolja, vagy inkább a misztikus karrika
túráját. Sartre nagy megvetéssel visel
tetik Dániel iránt, amiért nincs bátor
sága vállalni saját belső törvényét 
beteges hajlamát - és ráerőszakolja

magára az erkölcsi normát, sőt még a
misztikus csapdába is beléesikl Egy
szép napon rájőn, hogy ValakI nézi.
Dániel védekezni próbál: szeretne ön-



maga lenni, szeretne igazán élni, vál
lalni a bűnét. Mikor már azon a pon
ton van, hogy hajlamának engedjen,
-valamí visszatartja, "valami furcsa
öröm, mínden kéjnél hatalmasabb: a
Tekintet .. ;"

Ez a "másikkal" szemben való' véde
kező és részben támadó magatartás
Kierkegaard óta minden -exisztencialis
tában megvan. A "másik", aki néz en
gem, tárggyá alacsonyit, betolakszik
az én területemre, meglop, megrövidít,
egy bizonyos attitüdbe merevít, abba,
amiben ő lát engem. Sartre nem hisz
sem a földi, sem a misztikus szerelern
ben, szerinte a lelkek sohasem tudnak
összeolvadni. Ez a motívum megvan
első regényében, a Nausée-ban ís.)
Teljesen idegen tőle a misztikus lelki
állapot, nem érti meg, hogya szentek
nem érzik magukat "megröviditve", ha
beléolvadnak Istenbe, ebbe a magasabb
valóságba, hogy ez nem jelenti lényük
nek sem meghamisítását, sem elszegé
nyedését,. éppen ellenkezőleg: gazda
godást jelent, önmaguk mélyebb meg
valósítását.

De lássuk, milyen az exisztencialista
"szent", ahogy azt Sartre látja. A re
gényben Brunet, Mathieu kommunista
barátja képviseli ezt. a típust. Brunet
megérti, hogy a szabadság arra való,
hogy önként lemondva róla, egy nagy
ügy szolgálatába állítsuk egész életün
ket és így mintegy szabadságunkat
visszakapjuk. Az nem fontos, hogy az
ügy igazságáról meg is legyünk gyö
ződve, fő, hogy segítsen önmagunkon
túlemelkednünk. Mert "hogy az ember
önmagát megvalósitsa, önmaga fölé
ken oéloznio", (Ezt vallja a keresztény
spiritualizmus ís.] Brunet, a harcos
kommunista, őszintén bevallja, hogy
mikor belépett a pártba, nem volt meg
győződése, de ez őt cseppet sem za
varta, "mert a meggyőződés utólag jön
meg". (Pascal, akit Sartre valószínűleg

"salaud"-nak minősitene, hasonló taná
csot adott az Egyházzal kapcsolatbanl)
De az exisztencialista- nem szeretetből

harcol és nem is az igazságért, hanem
azért, hogy intenzívebben éljen.

Brunethez hasonló típus, Gomez, a
festő, aki mikor a spanyol események
ről olvas, leteszi ecsetjét és családjá
tól el sem búcsúzva, Madrídba utazik,
hogy Franco ellen harcoljon. Mikor
látja, hogy az ügy elveszett, éppen
olya-n hévvel harcol tovább. Ez a maga
tartás, ez a remény nélkül vállalt harc,
az exisztencialízmus egyik jellemző vo-

nása. (Gomeznek az a kíjelentése,
hogy a háborút önmagáért szereti, kissé
gondolkodóba ejti az embert. Sartre
ellenfelei talán nem egészen alaptala
nul vetik szemére, hogy filozófiája jól
megfér a fasízmussal.)

Brunet és Gomez háborújával szem
ben, mely a szabadságot akarja védení,
az ő saját szabadságukét és egyszer
smind a másokét, hiszen az egyes em
ber szabadsága elválaszthatatlan a töb
biétől, a kitörni készülő.második világ,
háború csúf, szürke, mechanizált, akár
a tömeg, amely passzívan, _öntudatla
nul belésodortatja magát. Ennek a tö
megnek a lelkét - ha lélekről itt szó
lehet - próbálja sajátos technikával
megéreztetni Sartre a regény második
kötetében. A háború az öntudatlan lel
kek számára szörnyű és ostoba fatali
tás, mindegy, hogy analfabéta paraszt-e
az illető, vagy filozófiatanár, vidéki
patikus, párizsi szerelő, vagy a Berek
Plage evakuált, tehetetlen betegei,
akiknek arca többtucatnyi szereplő kö
zött egy-egy pillanatra felvillan Hítler,
Daladier és Churchill rádióbeszéde kö
zött. Ez a mozaikszerú ábrázolás, mely
kifárasztja és nem mindig köti le az
olvasót - bár nehány felejthetetlen
víziót varázsol elénk -, színte szükség
szerű folyománya Sartre filozófiájának:
"a háború mindenütt jelen van 
mondja ,gondolatainkban, Hitler
szavaiban, Gomez cselekedeteibg]l, de
nincs, aki összegezze. A háború csak
lsten szúmúra létezik. De lsten nin.
csen ...U

"Isten, nincsen": ezért olyan ostoba
és abszurd' komédia az emberi élet
Sartre és társai számára, hogy megért
jük, ha lázadással igyekeznek felsza-

. badulni. Az ő filozófiájuk mellett mi
sem természetesebb, mínt az a vér
fagyaszt6an disszonáns akkord, amiben
a könyv kihangzik: Daladier, aki Mün
chenből eredménytelenül ter haza, az
éljenző, öntudatlan tömeg láttán így
kiált fel: "Tökfilkókl" ... Ezzel végző

dik a második kötet, mint ahogy az
első egy nagy ásításba fúlt.

Ez a "humanista" Sartre válasza az
emberi szenvedésre: nietzschei maga.
tartás, mely minden igazi emberi szeli
daritásra képtelenné teszi őt, sokszor
meghamisitja pszihológiáját, megfosztja
látását attól a bizonyos naivitástól és
együttérzéstől, ami nélkül nincs igazán
nagy író; alakjai sokszor inkább filo
zófiai képletek, mint húsból és vérből

való lények (a hús ábrázolásában bár.
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mennyire is túl igyekszik szárnyalni a
leggátlástalanabb angolszászokat, úgy
hogy könyve sokszor kinosan porno
grafikus).

Új regénye lehet kitűnő példatár az
exisztencialista filozófusok számára, de
nem maradandó remekmű.

Füzesséry Katalin

SZ:eCHENYI. Dráma 4 felvonásban.
Németh László. - (Misztótfalusi ki
adása.)

Németh László négyfelvonásos drá
mája Széchenyi utolsó döblíngí napjai
ról szól. Orvosokkal, ápolókkal, rendőr

kémekkel a valóságos üldözés és az
üldözési mánia fantómjaival hadakozik;
családjával és családjáért. küzd az ide
geinek gyötrődésében keresztény, szel" .
lemi arisztokratizmusa önérzetében po- >

gány Széchenyi. Zala megye táblabírá
jától, a Blick szerzőjét benne hódolva
gyanitó magyarországi látogatótól azt
izeni haza: " ... mondja meg- honfitár
sainak, hogy ha a birkák gyapját el is
kell adni, mielőtt kinő, valamit mégis
csak nyertünk' ezen a tenger szenve
désen, Főúrtól a pórig, nagyúrtól a
tótig és oláhig soha e föld népe oly
egységes nem volt, mint most a Bach
féle üdvözítés gyűlöletében".De a Blick
szerzőségét a művet kritizáló, fölényes
gúnnyal, a táblabiró látogató "misztifi
kálásával" hárítja el magától, mert vé
dekezik; Béla fia csempészte ki Ang
liába a kéziratot. Mesterí ügyeskedése,
megtévesztő zsonglőrködése sem ke
rülheti el aházkutatást; látogatója és
barátja, Jósika erdélyi kancellár hir
telen meghal egy vacsorán, ahol csak
vele, a vendéggel etet szarvasgombát
a házigazda, Zsedényit letartóztatják s
az Augsburger Zeitung a döblingi bo
londházban leleplezett összeesküvésről

fecseg. Crescentia szent butaságát és
angyali naivitását már egy látogatás
erejéig sem bírják el -agyonzaklatott
idegei. -::: hiszen csak egymás szívét
törik -; családjának végrendelkezik,
Kiss Miklóst, sakkpartner titkárát
sakkoztatja az, őrület széléig, cse
réli furcsa, színes sapkáit és érzelmi
kilengései nagy pillanataiban a fuvolá
ján játszik - s e beteges furcsaságok
kal zsúfolt alakból a nagy félszázad tel-
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jes, maradéktalan nagy Széchenyije
kerekedik ki, vagy három-négy olyan
jelenetben, amely szinte páratlan íro
dalmunkban.

Goldmark doktorral folytatott egyik
beszédében az irodalomnak egy egész
nemzetet mérgező és alakító hatásáról
és a történelmi szerepvállalás tudatos
s éppen ezért játékos voltáról (akadé
mia megajánlása) kapunk Széchenyit
jellemző, megdöbbentően új leleple
zést; a másikban, ahol a doktor úrral
"egymást kezelik", a zseni idegéleté
nek és már-már vitustáncot járó elmé
jének olyan ábrázolása, spontán köz
lése .történík a mondott szó erejével,
amivel semmiféle leíró műfaj nem ve
heti fel a versenyt.

Szikrázó fölénye az agent provoca
teur Babarczyval szemben; fájó rezigná
ciója Babarczy távozása után: "ame
lyik népnek ilyen a történelme, ott a
Babarczyaknak el kell szaporodniok.
Rákócziaknak, Hajnócziaknak, Széche
nyieknek: Rodostó, vérpad, bolond
ház. A Babarczyaknak létra a ma
gasba". On gúnyos fiával szemben: az
oroszlán fiával - kibőloroszlánvadász

lesz: rövid jelenete feleségével s gyö
nyörű párbeszéde: kereszténységről,

pogányságról, a kivégzendők magatar
tásáról -öngyilkosságról vagy már
tíromságról Lonovics érsekkel, a kivül
ről megtanulandó szép-próza ingerével
hatnak. Mennyivel inkább hatnának hát
színpadon! Annál is inkább, mert a III.
felvonás egyetlen gyengébb része a be
fejező s előadva kissé giccsesen ható
fuvola-jelenettől eltekintve, a láttató
színpadi jelenetei is szépek, s külőnö

sen az az utolsó, a háttal álló karos.
székből nem látható öngyilkosság, a
csak lehulló balkar, a befejező jelenet
mértéktartó, ízléses és megrázó.

A kor nyelvezete, Széchenyi ragyo
góan világos, eszejárásában magyar, de
cifrázataiban és fordulataiban idegen
szerűségekkel tarkított beszéde és Né
meth László emelkedett szinpadi nyelve,
hibátlan ötvözetben jut érvényre a
Széchenyi-ben, amelyhez egy, a szerző

vel kongeniális szinészt és színjátszó
együttest, nemkülönben szinigazgatót,
- mindannyiunknak sürgősen kívá
nunk. 19nácz Rózsa



ELFELEJTETT VERSEK. Heltai
Jenő. - (Üj Idők kiadása.)

Van a költészetnek egy kedves haj
tása; van egy sajátosan modern ízű és
sajátosan városi műfaja, mely, mély és
régi hagyományainál fogva, leginkább
a franciáknál fejlett ki, s melyben sok
féle könnyű szesz és zamat elegyedik
kortyintásnyi itallá; - mert e műfaj

egy-egy kis darabja valóban olyan,
mint egy ujjnyi pezsgő, általában az
édeskésebb, rózsaszínűbb fajtájából, de
azért némi gunyorkás-csípős utóízzel;
fölhajtod selfelejted, - egy percig
valami zsongásféle marad a nyelved
hegyén, aztán vége. Ezt a műfajt úgy
hívják, hogy chanson. Van benne nép
dal-emlék - inkább a francíából -,
van benne egy kis Heine, egy kis ope
rett s egy kis kifigurázása az operett
nek, meghatottság, s mosoly a meg
hatottságon, - igazi zamata az ön
irónia. Történetének voltak nagy pil
lanatai: maga Heine, aztán Verlaine, s
egy-egy villanásra Apollinaire; vannak
jó és művelt mesterei: valóban ennek
a modern, ellágyuló-öniróniás anak
reontikának a mesterei, nem nagy, de
derék s kedves költők, hangjukban az
igazí "cabaret"-k bohémiájával,
ilyen Carco. S mindenestül a műfaj

félreismerhetetlenül a nagyvárosi szen
timentalizmus terméke.

Addig nincs is semmi baj, amíg a
chanson megmarad chanson-nak, igé
nyeiben ís, természetes, hogy ez ís íro
dalom. Nem nagy, nem túlságosan ma
gas írodalom. Hanem amikor túl akar
nyujtózni önmagán, szakít önnön' ter
mészetével s a nagy lírát mímelí, 
szegényes lesz és ügyefogyott.

Heltaí Jenő kétségkívül a legjobb
magyar chanson-költők közé tartozik;
lírája az a kabaré-líra, amelyik még
irodalom. Édeskés, szentimentálís, gú
nyorkás. művelt a formája, elég ápolt,
bár elég szürke a nyelve; megvan
benne a chanson népszerű vulgáris
bölcsessége: s megvan benne az a sze
renesés képesség, hogy dallamos, ked
ves és könnyen felejthető formában
fejezi kí a nagyvárosi ember kulisszás
operett-romantikájának lapos közhe
lyeít. Tehát a maga módján iroda
lomrná, költészetté emel valamit, amí

lényegében nem túlságosan költői; ez
pedig tagadhatatlan művészet.

Ez a chanson-hangulat nálunk a szá
zadfordulón élte vírágkorát, s aligha
nem Makaí Emil volt a legművészibb

kifejezője Heltaí Jenő előtt. Mínden
nek lassan fél évszázadja; a világ,
melynek szívéhez és szívéből leghíveb
ben a kabarédal szólt, s melynek böl
csessége nagyjában a holdfényroman
tika limonádéjából s egy csöppnyi
ürömből. meg egy csöppnyí könnyből

s egy lehelletnyí mosolyból keveredett
olcsó koktélla: - e világnak, e han
gulatnak szerencsére vége. A dzsessz
a holdas Tabánnál s az elsiratott édes
ifjúságnál vadabb álromantikákra
szoktatta közönségét, s a laposság he
lyett a nyílt bárgyúságra, a leplezet
len, őszinte és kétségbeesett szamár
bömbölesre. (Egy szamár, oktalan rémü
letében, szétvetett lábakkal, amínt két
ségbeesetten üvölt egy filmkulisszák
közt lemenő végitéleti holdra, nemcsak
nevetséges; legalább annyira tragikus
ís.) A történelem, s fölébredő emberi
öntudatunk s önérzetünk pedig ráesz
méltetett arra, hogy a világ nagy bána
tai és föladatai között bizony a leg
kisebb bánat, amit az operetthős só
hajt el egy terraszon a hűtlen kedves
után, s a legkisebb föladat, hogy az
érzelgősség hálójával mégiscsak ki
halássza magának az imádott szívet.

Heltai Jenő lirája időszerűtlen; ami
természetesen nem baj. Néha az idő

szerűtlenség a legizzóbb időszerűség;

néha a legmakacsabb művészet. Csak
hogy itt níncs szó sem az egyikről, sem
a másikról; s talán igazságtalan ís
volna rovására írni e középszerű idő

szerűtlenséget a költőnek, aki egy ré
gibb nemzedékből való s egy régibb
generáció hangulatait énekli tovább.
Annál inkább csodálkoznunk kell azon
a maradíságon és értelmetlenségen.
mely egy ötven évvel ezelőtti pseudo
romantika hangját, - hangot, mely a
maga korában is csak maradian volt
korszerű (nem úgy, oly előre tekin
tően, mint Ady, Babits s a nemzedék
többi nagyja), - hangot, mely már
akkor is félig-meddig a vulgarizálódott
mult hangja volt: úgy ünnepel, úgy
magasztal, mint valaminő klassziciz-
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must, mint valaminő kitisztult nagy
bölcsességet, - mint nagy lírát. Ady
után, Babits után, Kosztolányi után,
sőt, József Attila után is, akkor, amikor
Illyés Gyula szavát halljuk, akkor, ami
kor végre Kassák Lajost is kezdik meg
érteni, - akkor, amikor azok, akiknek
a költészet fontos, akik a költészet
roppant funkcióját fölismerték, s akár
individualísták, akár kollektivisták,
akár marxisták, akár antimarxisták,
akár spiritualisták, akár materialisták,
akár az önismeret útjának tartják az
irodalmat, akár realista alkotásnak:
mindenképen olyan szerepet, olyan hí
vatást tulajdonítanak neki, amely lé
tünk leglényegesebb kérdéseivel kap
csolatos, és amelynek nemhogy a súlya,
már puszta árnyéka alatt is szinte el
enyészik, szinte megsemmisül ez az >

egész chanson-esztétika és kabaréfilo-

SZINHÁZ
HULLÁMZO VOLEGENY. Tamási

Aran színdarabja. Bemutató a Nemzeti
Kamaraszínházban.

Tamási Áron egészen külön fejeze
tet érdemel a magyar színpadi iroda
lomban. Éppen ezért nem is csodáljuk,
hogy olyan lassú a kibontakozása,
annyi a botladozása és oly nehezen
takarítja be végre a termést. Alkalmas
az idő ezt elmondani, mert legutolsó
darabjában, a most színrekerült Hul
lámzó völegény-ben végre síkerült
megküzdeníe az, anyaggal. a saját

. nyelve és észjárása göcseivel és a
színpadtechnika mai általánosságú kí
vánalmaival.

Bármily sok nemes szimbólumot,
jóíztől túlcsorduló nyelvi szépséget
rejtegettek eddig darabjai, valahogy,
mínt a nem jól befogott lovak, ahá
nyan voltak, annyi felé mentek vagy
ágaskodtak. Legtöbbször külön ágas
kodott egy szímbólum, külön haladt,
kacskaringózott vagy kellette magát
egy-egy önmagában is lezárt eszme
forgács, sziporka, a székely humor
megjélenítéseként s külön vált ezektől

a tartozékoktól sokszor a színpadi váz,
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. zófia, az az egész költői magatartás,
szemlélet és hangulat, melynek Heltai
Jenő kétségkívül a magéj. nemében leg
jobb magyar képviselője. Ne emeljük
őt túl kicsiny határain; azok közt lehet
kedves és jó; azokon kívül, azok fölött
szegényes és jelentéktelen. S ez sehol
nem oly árulkodóan világos, mint ott,
ahol ő maga is ereje fölöttit vállal:
ahol korának próbál válaszolni.

Igaz: a chanson lehet harci dal is;
lehet induló, lehet a. szabadság him
nusza; s az is volt, - Aragon a példa
rá. De azokat a chanson-okat a mi ko
runk szülte, ezek a mi korunknak da
Ioltak.: azokat a francia makik énekel
ték a jövőért és a jövőnek, s nem a
multért és a mult fölött, s valódi, s
valóban féltett nőkért, nem pedig álom
ban visszajáró századeleji masamó
dokért. Rónay György

a cselekmény, amire a költő díszeit
felrakta. Ami viszont mindezen hiá
nyosságok ellenére is oly értékessé
tette Tamási -színpadi műveit, az va
lami ősi szépségű csillogás volt. A ki
nai és egyéb távolkeleti színjátszások
ban vannak évezredek óta begyakor
lott és immár önálló szimbólumokká
vált mozdulatok, amelyeknek értelmét
a közönség már ismeri, s amik csak
nekünk érthetetlenek, ők tudják, hogy
most hosszú útra ment a harcos, most
lovát kikötötte, s most az életétől bú
csúzik. Ilyen szimbólum-rögök bujkál
nak talán öntudatlanul Tamási szín
padi világában is, viszont a mi szín
házi látásunk nyugateurópai példákon
nevekedett s így sok a félreértés köz
tünk és Tamási látása 'között.

Legutóbbí darabjában éppen azt
tartom említésreméltónak, hogy úgy
látszik, egészséges szintézis vim kiala
kulóban Tamási emberlátó és színpad
látó képességében. A szimbólum most
már majdnem teljesen fedi a szín
padi cselekményt, a humor-szilánkokat
mintha egyre inkább a darab törzs
cselekményének tuskójáról pattint-




