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A SZÉPÍRÓ KEMÉNY ZSIGMOND

A KRITIKA TÜKRÉBEN

Kemény Zsigmond életművének súlyos gránittömbjét a több mint
száz év alatt rárakódó eszmei és esztétikai felfogások, észrevételek is ne
hezítik. A különböző irányú magyarázatok és tetszetős koncepciók inda
ként fonják körül 3z:':pprózai munkásságát, s ha a kutató időnként átte
kinthető tisztásra bukkan is, rövidesen újból eltéved az eszmék őserdei

világában. Jósika romantikus kísérletei, Eötvös tiszta, új korszakot for
máló regényművészete vagy Jókai meseteremtő géniusza, műveik elol
vasása után szabályosan kikristályosodnak bennünk; Kemény Zsigmond
bonyolultabb, áttétdesebb író, regényeinek roppant kiterjedésű szellemi
övezete az alkotást kommentáló írások fényében válhatna igazán ismertté
és körüljárhatóvá. Kemény esetében nem a mellőzést, az értékek fölött
átsiklo szemek rövidlátását kell felrónunk, - hiszen az alkotásai iránt ta
núsított érdeklődest kötetekre rúgó irodalom jelzi - hanem az eszmei
ségéből szilánkokat lehasogató, szélsőséges felfogást. Gondolatvilágának
széleskörű, igényes feltérképezése helyett, eszméit sokan időszerű mezbe öl
töztetik és a végletekig sarkítják; szellemi szikráiból a Bach-féle önkény
uralom éveiben éppúgy tüzet csiholnak, mint a kibontakozó fasizmus
korszakában.

Kemény-elemzéseink a múlt század utolsó harmadától kezdve a fél
reértésekegész sorát indítják meg. Gynlai kevésbé eredeti, de óvatosabb
ítélete után P(>tcrJy JC';1ő "saját érzékenységének drámáját" rejti CI Ke
ményröl írt tanulmányában, ~:s megalkotja a "kikerüLhetetlen végzet"
dméletét a sors hálójában vergődő egyén képével. A vaksággal, gyönge
séggel vert ember kűzdelmo csak látszólagos, a bukás Komény regényei
ben könyőrtelcnül bekövetkezik - vallja Péterfy, - és meg sem kísérli,
hogy a posszimis ta burkon átderengő biztató megnyilatkozásokat is ku
tassa. Beöthy Zsolt már a hálóban vergődő nemzetekről szól a "t,otgi'kus"
Kemény kapcsán, s az író alakja [assan, észrevétlenül a bukásra, végzetes
sorsra ítélt magyarság szimbólumává növekszik. Sötér István találóan mu
tat rá, hogy ez a jelkép különösen ct két háború kőzőf.ti korszakban hang
súlyozódik ki, amikor a magyar történelem kudarcait, katasztrófáítszívc
sen magyarázzák fátumszerűséggel,eleveelrendeltséggel. A kudarcbs ful
ladó, lesüllyedt magyar tehetségek sorsát vizsgálva kelti életre Németl:
László a "mélymagyarság" fogalmat, s e mélymagyarok egyik legjr-llem
zőbb, szabályt ~erősítö alakja Kemény Zsigmond. Az életében és reg:myei
ben talált, s a magyarázatok folytán. közéleti síkra tévedő fátum-elv so
kakat felold a felelősség alól ; - a passzív magatartás, a megal
kuvó szemlelet így nyer polgárjogot a történelem súlyosabb szakasz liban.

Kemény eszmevilágát más oldalról közelíti meg, s a Péterfy-Beöthy
koncepció tévedéseire helyesen rnutat rá Horváth János elemzése. Hor
váth szakít a "kíkerülhetetlen végzet" elméletével. a kutatások áramkö
rébe bekapcsolja Kemény erkölcsi tartását és felfogasát. E komoly hő

fokú izzás birtokában el lehet kerülni él sötét végzetet, mert ez az erköl
esiség "kizár minden személyt, szenvedólyt, ábrándos könnyelműségnt,hiú
ambíciói. népszerűséghajhászást,képzelgest és teáriát; ellenben megköve
teli az önismeretet (számolást tehetségűnkkel. erőnkkel, helyzetünkkel) a
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valóság józan tudomásul vételét. a fajért való cselekvésnek ezekhez való
igazodását." Horváth János értékes fejtegetése egy vonatkozásban nem
helytálló: a nemzeti klasszteizmus általa felépített rendszerében olyan el
ütő írókat és életműveket próbál összekapcsolni, közös alapból levezetni,
mint Petőfit, Arany Jánost és Kemény Zsigmondot. Kemény ellentmon
dásos, korszakonként módosuló munkásságát ezzel a módszerrel nem is
merhetjük meg kellőképpen. Horváth nagy érdeme, hogya Keményt kö
rülfonó eszmei zűrzavarból helyes irányt mutatott, s ennek nyomán a ké
sőbbi kutatók a történeti fejlődés, az egymástól elütő karok és jelenségek
rnélyebb elemzésével már az életmű lényegéhez, legbclsőbbelemeihcz

nyúlhattak.

De addig még eltelt néhány évtized. A második világháború után Ke
mény Zsigmond neve hosszú ideig nem bukkan fel az irodalornkutatás
során, a korforduló átértékelesi igénye érthetően más életművek felé fOI'
dul; az 1950-€S évek beszűkült szemlélete pedig a Keménynél kevésbé
problématíkus írók értékelését sem kísérli meg. Kemény trónfosztását
egyetlen tünet jelzi: regényei lekerülnek a kötelező iskolai ofvasmányok
jegyzékéről. Az író alakjára, műveire és felfogására rakódó homályt, a
vele kapcsolatos elvi és esztétikai bizonytalanságat osak az utóbbi évek
ben sikerült néhány irodalomtörténészünknek eloszlatnia.

Barta János a Kemény-kérdésben a szépírói, művészi vonatkozások
eredményeit a kor társadalmi, politikai szövetéről le nem választva, de
mégis önálló koncepcióként összegezi, s az irodalmi közkincs számára meg
őrizhető 'értékeket nem a közéleti és publicisztikai működés negatívuma!
alapján ítéli meg. Barta az 1960. október 22-i pécsi irodalmi vándorgyű

lésen tartott előadásában méltó helyére állítja Keményt , megerősítve,

hogy a kortársak között, sem emberi egyéniségében, sem művészi eszkö
zeiben nincs rokona. Kis áttekintés keretében felvázolja írói indulását: a
Scott és Hugo nyomán kialakult festői romantika helyett Keményre in
kább a vallomás-jellegű. szubjektív romantika hatott, de felfogott a "B.al-

. zac-féle rnodernebb realizmus sugaraiból" és az akkoriban kibontakozó,
modern természettudományokból is.

Barta észreveszi, hogy az író sajátos útja, eredetisége, negatívumokat
is rejt magában: elkülöníti őt Jókaitól és a nyomában fejlődő magyar
prózától. Műveínek, a bennük felbukkanó folklorlsztikus elemek ellenére
sincs szerves kapcsolata az alsóbb irodalmi kultúrával, az íratlan elbe
szélő formákkal. Ugyanakkor egy keveseknek megadatott vonás is elő

bukkan; a népszerű magyar írótipushoz viszonyítva, Kemény az az író,
akinek a művészettel kapcsolatosan személyes életalakítási problémái van
nak, S számára az alkotás 'részint kifejezője, részint eszköze és megoldója
is ezeknek az életalakítás körül vívott küzdelmeknek, Ez a sajátos jegy
különbözteti meg a Jókai-típusú íróktól és közeliti Széchenyi, Arany és
Madách, színtézist hozó emberi és alkotói géniuszához. Barta János 
bár egyesek a fejlődés rajzát hiányolják előadásában - valójában min
den lényeges kérdést felölel a szépíró Kemény Zsigmondról szólva, Rá
mutat az érdekes írói egyéniség antagonisztikus vonásaira; az erkölcsi
normák és aszépségélmény megszállottja a maga környezetében hiába
szomjúhozza az eszmények teljesülését, végül is a végzet falába ütközve
a :kilátástalan küzdelem és a disszonancia hangjait szólaltatja meg.
" ... Az egyéniség fegyelmező, integráló ereje csekély: lassan alakul ki
megoldás gyanánt a lemondás, az aszkézis, a kiábrándultság magatar
tása - közben pedig növekszik a személyiség széthullása is; már az öt-
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venes évek derekán Gyulai kritíkája (és Péterfyé is - sz. e.) kiégett
szívet emleget Keménynél."

A rnúltszázadi és mai kritíkusok egybehangzó véleménye szerint
Kemény Zsigmond legnagyobb szépírói erénye a lélektani látás és hi
teless ég. Barta ebből a szempontból két írót jelöl meg, aki a pszichológia
mai szintjén is megállja a helyét: a költő Arany Jánost és a prózaíró Ke
mény Zsigmondot. Kemény lélektani érzéke, emberismerete kivételes mű

vészi erővel párosul, művei "mély jellemek és mély erkölcsi problémák
átéléséhez segítenek bennünket és közvetítik, tükrözik az emberi életnek
szépségben és bájban, fönségben és tragikumban való gazdagságát".
Mindez kiegészül az író világában oly jelentőssé váló önbecsüléssel, Ke
mény hősei a romantikus kor értékrendjéhez tapadnak, annak a kor
szaknak tisztaság kultuszát hirdetik. Legfőbb erkölcsi értékük a tisz
taság, - rossztól, szennytől való teljes érintetlenség. Az író saját élmé
nyei, vívódásai fejeződnek ki ebben a szemléletben, Barta véleménye
ezerint a forrongó érzések és indulatok megértéséhez és értékeléséhez
a szépirodalmi művek szolgáltatják a leghelyesebb mértéket.

Barta széleskörű, igényes előadását számos hozzászólás egészíti ki.
A vele egyetértő, gondolatait továbbszövő véleményeket a túlzott rész
letezés veszélye nélkül nem sikerülne tolmácsolnunk, ezért jobbára
csak az ellentétes, más irányba mutató felszólalásokra térünk ki.

Kardos Pál szerint Kemény egyéniségét nem a bűntől való irtózás,
hanem egy végletesen önmarcangoló, aggályoskodó alaptermészet hatá
rozza meg, mely gátat vet a forradalmi átalakulást élő nemzet elé.

Pándi Pál a kutatás szempontjából kizárólag a politikus és a köz
Író Keményt jelöli meg - "mint ilyen hatott a XX. század gondolko
dóira, - Adyra, Móriczra is." A becsületes szándék és felelősségtudat

ellenére Kemény nemzeti kérdésekre adott válaszát helytelennek érzi,
és működését szigorúan csak ebből az aspektusból vizsgálja.

Wéber Antal Keményben a néptől idegen írót látja, akinek nincse
nek népi gyökerei és alapjai. Romantikájában is kevésbé értékes voná
sokat pillant meg, az érzelmi elemek, a lelkesedés és a nagy célok óhaja
hiányoznak ebből, mint ahogy hiányzik az átfogó társadalmi eszme is.
A magyar irodalom fejlődését tekintve megállapítja, hogy Kemény nem
jutott túl a romantikán és innen maradt a realizmusen. Regényeiben
kora és saját meghasonlott lelke tükröződik, de művészete nem lehet
reprezentatív jellegű egy nemzeti irodalomban, legfeljebb bizonyos tör
ténelmi korszakok tragédiáját tudja hitelesen felmutatni az utókor
számára.

Magunk részéről nem látjuk pontosan a rugóit annak a szándéknak.
amellyel Pándi a szépíró Keményt figyelmen kívül hagyva csak .a ked
vezőtlen kép kialakítására törekszik. Az a kitétele, hogy Kemény mint
polibikus hatott a XX. század gondolkodóira.t'Adyra, Móriczra is - kissé
elnagyoltnak tűnik; Móriczra a kor- és lélekábrázoló legalább annyira
hatott, mint a közéleti személy - ezt Móricznak a Rajongók iránti elis
merése s a regény, általa készített stiláris átdolgozása is igazolja.

Wéber Antal jobban körülhatárolja a kifogásokat, de egyik alapvető

tételét sem tudjuk elfogadni. A "néptől idegen" megjelölést inkább meg
bélyegző pecsétnek érezzülk; az eszmei göcsörtöket aligha oldja meg egy
bonyolult viiágú és ellentmondásos író értékelésében. Nem tartjuk helyt
állónak Kemény romantikajáról mondott véleményét sem; Barta hatá
rozottan a külsőséges romantíkán túlmutató alkotói jegyekre hívta fel
a figyelmet, - "az író helyét valahol a romantika és a realizmus között
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kell meghatározni, mert sem az írói ábrázolást sem a stílust nem látjuk
meg világosan, ha csak a romantikát látjuk meg benne. Mihelyt hősei

között közelebbről szétnézünk és regényeinek remekbe készült mallék
szereplőit is vizsgáljuk, mindjárt kiderül, hogy itt nemcsak a korábbi
romantika, naiv lélekábrázolásáról van szó, hanem a realisztikus lélek
ábzázolás első, igen jelentős lépéséről is."

A Ikifogások. a kérdésfeltevés minősége és iránya Pándi és Wéber
részéről szinte eleve meghatározzák Kemény értékének csökkentését.
Bóka László is megállapítja az egyértelműen forradalmár irók és a Ke
mény közötti világnézeti különbséget, ám ez korántsem befolyásolja az
íróról .alkotott kedvező képet: Kemény nagyságának varázsa éppen ab
han rejlik, ahogyan a kettősséget, az életművében jelentkező meghason
lottságot művészi erővel ábrázolja. Bóka szerint Kemény Zsigmondban
legnagyobbjaink is taláhtak kimagasló vonásokat és értékeket; neve kitö
rölhetetlenül beleivódott a magyar köztudatba.

Sőtér István korszerű, konkrét valóságból kiinduló tanulmányát scm
a nyilvánvaló értékek elvitatása jellemzi, a kor előremutató jelensé
geivel kapesclatban felisme:i Kemény polgárosodás iránti igényének, tö
rekvéseinek körvonalait, - az elvont fejtegetések helyett a kevésbé is
mert művekből tapint rá .az író felfogásának ezzel összefüggő gyökereire.
Sőtér is elveti a korábban kihangsúlyozott ...vak végzet" pesszimista
felfogását, irodalmí-esztétikai szempontból pedig az eddig csak komor
és tragikus színezetűnek tartott prózát új oldaláról világítja meg. Ke
mény városi és falusi életképeiben (A Szerelem és hiúság s a Köd.képel~

a kedély láthatárán lapjain) merőben más írói profil 'bontakozik ki . a
kritíkus kitűnő érzékkel veszi észre az említett részek Krudyra emlé
keztető vonásait. A csöndben hulló hópillék, az ablakok jégvirága, a
kandallóban pattogó tűz, a prémes cselédek a hintók bakjain, a sétáló
[urátusok, a számlakönyveket írató kereskedők a belváros üzleteiben,
hiteles környezetrajzzal és p.angul.ati színezéssel jelennek meg előttünk

a reformkori Pest eleven lüktetésében. Pontos és találó a falusi élet meg
örökítése: a konyhába visszaverődő füst, az elárvult gólyafészek a ház
tetőn, ,a sertésólak csöndessége s .a feltűrt ujjú leányok sürgése a ház kö
rül - vagy az erdélyi vendégeskedésrőlés szokásokról készített szamos
pillanatkép. A reális ábrázolás helyenként a külső elemek rajzából csap
át a belső jellemzés területére. A Ködképek egyik részlete festői remek
léssel indul; az út közepéri puszta kútágas áll megzöldült vedrével, az
udvaron bozontos kuv,aszokat, porlban fürdőző tyúkokat látunk, a tört
ablakú kocsmaból zeneszó és kurjongatás hallatszik ki - majd a"ka
mera" hirtelen váltással az úriházat mutatja be, a ."régi jó világot", 
hatlovas hintőt, számos cselédet, dúsan terített asztalt - a végnélküli
dáridókat, a magyar társasélet szertelen túlzásait.

A Férj és nő című regényében Kemény szinte didaktikus érthető

séggel vonultatja fel az egymással szembenálló osztályok képviselőit, az
arisztdikrata Kolostoryakat és a polgári Norbert családot. Kemény élet
rajzírója, Papp Ferenc már 1926-ban ki meri mondani, hogy "Norbert
és leánya megszégyenltik a büszke arisztokrata családok sarjadékait" és
rámutat Kolostory Albert anakronisztikus vonásaira, a furcsa, súlyta
lan szónoklatokban vagy egy-egy szóvírágos vers olvasásában elmerülö
férfi belső tehetetlenségére. Vele szemben áll a nyilvánvaló rokonszenv
vel megrajzolt Norbert Lipót bankár, akit ebben a műben nem vagyonos
volta, hanem becsületessége, gyakorlati gondolkodása, humanizrnusa, ho
máIytól és kiváltságoktól irtózó lényeeme1 ki a szereplők közüL Pol-
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gád önérzete és tisztánlátása eleve rossznak és elhibázottna:k tartja a
leánya és Kolostory közöttí házasságot, de tiszteletben tartja Eliz ér
zéseit, s amikor a házasság valóban zátonyra fut, segítő kézzel, meg
értően fordul a sokat szenvedett asszonyhoz. A polgári erények, a "mun
kás életből fakadó önérzet" és a hitvesi hűség ellentétét is megláthatjuk;
az előkelő világ szenvelgő alakjaira az egyéni szeszély tévedései, az áll
hatatlanság, a testi és lelki tunyaság, a világ és az emberek nem-isme
rése jellemzőek. .

Kemény haladó szándéka, a mű hibái - aránytalansága, gyengébb
részletei - ellenére is érvényesül. A korabeli ujságok közül a Családi
lapok 1853. évi kritikája a regényt felekezeti elfogultsággal botrányos
nak nevezi, Norbert és Kolostory jellemzésében teljesen indokolatlanul
katolikus egyház ellen irányuló támadást állapít meg.

Néhány évvel később azonban, a Rajongók megjelenése alkalmával,
a vallásos irányú lapok figyelemre sem méltatják a regény igazi hitet
tükröző sorait és vonatkozásait, Pedig Bodó Klára 'kimagaslóan szép em
beri lényében töretlenül él a hit, "keble mélyéből a szeretet Istenéhez
szállottak imái, mégpedig oly bensőséggel, oly feltétlen átengedéssel,
oly gyermeteg megnyugvással, minőre csak a kivételes természetűek

tudnak fölemelkedni ..." Az öreg szombatos aggastyán szerint az em
bel' akkor hisz a gondviselésben igazán, ha kötelességéből semmit sem
mulaszt, Lórántffy Zsuzsanna nemes emberségét is ez a felszabadult,
megértő vallásosság jellemzi. A regény legtöbbet szenvedett alakjával, a
szökött jobbágy Szőke Pistaval kapcsolatosan a következőket mondja
Kassai kancellárnak. "Én nem a szombatost, hanem a súlyos betegségben
sínylödöt veszem védelmem alá. A keresztény könyörületnek nincsenek
hitfelekezettől függő korlátai. Alarnizsnája, ápolása még a pogányokra is
kiterjed."

A Hajongók emellett a vallási fanatizmusnak, a vezető körők prak
tikáinak, a nép öntudatlanságának és babonás voltának ábrázolásával szé
leskörű tablót teremt meg. Nagy Miklós érdekesen fejti ki, hogy az
írónak bármennyire igaza van is a felekezeti elfogultság negativ meg
elevenítésével, a tömegek komor, sötét tónusú festése által ugyanakkor
elriaszt az igazságos népi mozgalmaktól, A kritikus különösnek tartja,
hogy Kemény a szabadságharc nagyszerű forradalmi látványa után job
báraelrettentőnek rajzolja a tömegmozgalmakat, nemcsak a csőcselék

kavargását, a szombatosak tömörülését. célkitűzéseit is értetlenül szem
léli, Nem bízva e csoportok mélyén szunnyadó társadalmi elégületlen
ségben. az író szárnos szociálís gyökerű panaszt és igazságtalanságot fi
gyelmen kívül hagy. Mulasztását részben az menti, hogy végül mégis
csak rábukkan .a kivezető útra, "a humánum megőrzésének egyetlen mód
ját az egy,~ni tisztaságban látja, amit a jó emberek kicsiny köre védhet
meg." Kemény megőrzött hitét és emberségét Nagy Miklós és még so
kan kihallják a műből; Móricz Zsigmond a lángbaboruló Európa fajgyű

lőletet, embertelenséget árasztó korszakában, 1941-ben mementóként mu
tat rá a regény időszerűségére és értékeire. "Azért választottam a Ra
jongókat, mert ebben a Kemény regényben bámulatosan benne van ko
runk szelleme. A háboru által feldúlt világ, a szenvedélyességig úszított
nép és a faji, vallási viharok írtózatató tombolása."

A Zord idő körül hosszú évtizedeken át folyik a kritikai harc: egy
időben a legjobb Kemény-műnek tartják, majd sötétnek és vigasztalan
nak látott írói szemlélete miatt a háttérbe szorul. Egyesek behelyette
síteni, aktualizálni próbálnak; a helyzetek és alakok hasonlóságát, 1'0-
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konvonásait olyan aprólékos elemzőkedvvel boncolgatják, hogy a bí
rálatok többségében elsikkad a lényeg és a mondanivaló mozaikokra
bomlik. Ugyanazt a vonatkozást néha merőben más eredménnyel össze
gezik - s előfordul, hogy mindegyik fél helyes nyomon jár. Németh
László a regény korrajzának fogyatékosságait emeli ki: "A Zord idő is,
melynek évszáma 1541, Buda bevétele, színeiben inkább emlékeztet Rá
kóczi György korára, mint a reneszánszra, A tizenhatodik század tar
kább, fűszeresebb, ábrándozóbb ... itt a vallás és történelem kiszárította
már a kedélyeket: az emberi hóbort és a gonoszság is a puritanizmus L
másolja ..."

Nagy Miklós ezzel szemben a török hódítók módszereinek rajzában
kimagaslónak érzi Kemény korbemutatását. Szerinte nincs olyan elve
temült eszköz, amelytől ez a mínden ízében korhadt, reakciós hatalom
vísszariadna, s míndezt az író átfogó, széles ábrázolással, az egész állami
gépezet hű bemutatásával éri el és közvetve a későbbi zsarnoki állam
rendszerek lényegére is rátapint.

A korrajz. a történeti szempontok és a számos lélektani motívum
vizsgálata következtében kevesen veszik észre a regény művészi értékeit.
Másrészt Kemény szépprózájának sokat emlegetett egyenetlensége, ne
hezen olvashatósága is más .írányba tereli a kritíkusokat. Barta János
az egységes, harrnóníkus elbeszélő modor hiánya mellett pozitívumokat
is meglát e kíegyensúlyozatlan írói természetben: "... ma, amikor az
európai regény az elbeszélő magatartásnak új változatait alakítja ki, 
amikor a fejlődés egyik jele éppen az elbeszélő magatartással való kí
sérletezés: megvan Kemény kaotikus sokszínűségének is a maga új ér
dekessége."

A palackokba fojtott madarak hasonlata a légüres térbe került ma
gyar urak láttán; György barát jellemének telitalálatszerű megrajzolása
("Ha egy földingás tönkrejuttatta volna a várost, melyben neki :háza
volt: ő lenne az első, ki a közbódulás alatt sem vesztve el lélekjelenlé
tét, a düledékekből kiválasztaná a használható anyagpkat örvendene
minden ködarabnak. mellyel a rögtön megkezdett munkásságot foly tat
hatna s az alap letételekor már gyönyörködnék a vörösszalágú koszorú
han, melyet a fedél bevégzésével ki fog tűzni.") - vagy a budai polgár
mester, Turgovics, és a törökök találkozása Budavár elfoglalása előtt,

a legpazarabb művészí remekléseket idézik fel az olvasóban. Az utóbbi
részlet az extatikus emberi állapotnak, az érzékszervek vibráló, furcsa
működésének, a nem-hitt belső valóságnak és a hajszálpontosan meg
örökített történelmi szituácíónak olyan teljességet rnutató ábrázolása,
amelyre kevés példát találunk a magyar irodalomban.

Több mint száz év különböző irányú, felfogású és hőfokú kritikaí
halmazat nehéz megfelelőerr összegezni, kétségtelen azonban, hogy a me
rev elutasítással éppúgy nem érünk célt, mínt a megalapozatlan túlér
tékeléssel. Az életrajzíró Papp Ferenc hasznos munkálkodását minden
bizonnyal beárnyékolja az az elfogultság, amellyel Kemény Zsigmondet
Balzac és Thaekeray fölé, Shakespeare közvetlen szomszédságába helyezi
az irodalom értékrendszerében. Kemény részére nem indokolatlan vi
lágírodalrní osúesokat, hanem azt a reális helyet kell kijelölni, amelyet
értékei, hibái és sajátos alkotói tehetsége révén megérdemel. Irodalom
történész és krdtikus számára semmiképpen sem hálátlan és lebecsülendő

felada] a helyes értékelés jelzőkaróit újabb feltárt területen letűzni,

mintegy elégtételt szolgáltatva egy "töredéketben is legnagyobbal mér
hető" írónakés az igazságnak.
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