
CSÓKA i LAJOS

Az ókori kultúra átszármaztatója a középkorba
BÉDA VENERABILIS (673-735)

Az ókor hatalmasat és maradandót alkotott a kultúra területén. Az emberi szel
lem egyik legszebb kibontakozását szemlélhetjük a Krisztus előtti évszázadok görög
történetében, mely akkor sem semmisült meg, mikor a rómaiak meghódították Gö
rögországot. Az nemcsak tovább élt, hanem áthatotta a győztes rómaiak szellemi
ségét is, megnemesítette, megfinomította azt: Graecia capta cepit Romam. Ez a gö
rögös jellegű római kultúra vált aztán otthonossá a Földközi tengert körülölelő

római birodalomban. Ezt a sok nemes emberi, humanista értéket hordozó műveltsé

get a transzcendencia eszméjével ojtotta be aztán a kereszténység,' rnelynek magas
kultúrájú képviselői voltak a görög és a latin egyházatyák, mint Szerit Vazul, arany
szájú Szent János, nazianzi Szerit Gergely - Szent Ambrus, Jeromos, Agoston.

Am a több mint egy évezredet megélt római birodalmat is' elérte végzete. Szá
zadok folyamán túlságosan is heterogén népeket kényszerített uraima alá, s túl
ságosan is nagyra növekedett ahhoz, hogy akár a gazdasági és társadalmi viszonyok,
akár a nemzeti vagy vallásos eszmék szilárd egységbe foglalhatták volna. Így vi
szont az állarnszerkezet eresztékei mindinkább lazultak, s mikor az V. század fo
lyamán rászakadtak a népvándorlás hullámai, a birodalom összetartó ereje meg
roppant és 476-ban formálisan is összeomlott. A romokon a friss energiájú barbár
germán népek, a vgótok, longobardok, frankok, angol-szászok igyekeztek a maguk
primitív állami életét kialakítani.

Bár ez a politikai kataklizma súlyosan érintette s megrázkódtatta a kulturális
életet is, az mégsem rántotta magával, az még egy ideig szívósan küzdött létéért.
Legkiválóbb képviselői törekedtek menteni a menthetőt. Ilyen volt Itáliában a fi
nom görög-latin műveltségű Boethius, aki a gót Theodorik király szolgálatába állott,
hogy a győztes gót népet összebékítse az őslakossággal, s azt a római műveltség

hordozójává tegye. Törekvése azonban balul ütött ki; királya 524-ben kivégeztette.
Hasonló elgondolása és törekvése volt fiatalabb kortársának, Cassiodorusnak, aki
azonban még időben észrevette vállalkozása kilátástalanságát; Ezért a politikai élet
től visszavonulva, szülőföldjén, a calabriai Vivariumban szervezett egy kolostor
szerű közösséget. melynek élén a klasszikus tudományokra épített keresztény mű

véltség kialakításán és elterjesztéséri munkálkodott. Agapét pápával viszont még
korábban arról tárgyalt, hogy Rómában keresztény szellemű főiskolát szarvezzenek
- de ez a terve sem tudott megvalósulni (t580). Hispaniában Izidor sevillai püs
pök igyekezett összegyűjteni és továbbszármaztatni az ókor tudományát (t636). Am
a mohamedán arabok 711-ben elárasztották Hispániát, megtörték a már keresztény
nyé vált nyugati gótok uralmát, s ezzel századokra útját vágták a római és keresz
tény kultúra terjedésének.

Igazi "utolsó római"-nak Nagy Szent Gergely pápát tarjuk (590-604). Bá':" szel
lemisége még a hamisítatlan ókori gyökerekből táplálkozott, ő .már elfordult az an
tik világtól. A birodalom bukását sajnálta ugyan, de Isten büntetésének tulajdoní
totta s annak még kultúráját sem kívánta tovább plántálni. Egyik beszédében ol
vassuk: "Hol van már a senatus, hol a populus? A csontok elporladtak, az izmok
megernésztődtek, a világi méltóságok minden büszkélkedése elenyészett ... A sena
tus nincs többé, a populus elpusztult s még azon kevesek között is, akik megma
radtak, napról napra sokasodik a szenvedés, a sóhajtozás. Már csak az üres Róma
ég", az a Róma, mely pedig "valamikor a világ úrnőjének látszott". Az egykor mil
líós városban akkor már csak 50 ezer ember élt. S tán még keserűbb az a hang,
amelyen az antik kultúráról nyilatkozott: "A beszédnek azt a művészetét, melyet
a klasszikus tudományok tanítói terjesztenek, lenézem ..., mert szörnyen méltatlan
nak tartom, hogy a mennyeí kinyilatkoztatás igéit Donatus szabályai alá kénysze-'
rítsem,"

S éppen akkor, amikor a római birodalom után a római kultúra sorsa is lát
szólag beteljesedett - akkor nyílt meg számára az Elet Kapuja. S aki azt meg
nyitotta, ha öntudatlanul is, éppen az a Gergely pápa volt, aki annak elhunytán
a gyászbeszédet tartotta. S az is hasonlóképpen meglepő, hogy az újjászületés ott
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történt meg, ahol azt a legkevésbé lehetett várni, a Rómától legtávolabb feKvő or
szágban, Angliában.

Nagy Szent Gergely ugyanis tervbe vette a brit szigetet az V. század folyamán
meghódító angol-szászok katolikus hitre térítését, s erre a célra 597-ben római szer
zeteseket küldött Angliába. Ezek s a nyomukba lépő angol-szász szerzetesek a VII.
század folyamán aztán kereszténnyé tették' Angliát s megszervezték az angol egy
házat. Ezzel, a Gergely pápától kitűzött cél elérésével azonban nem elegedtek meg
az angol bencések. Ök Rómának nemcsak vallását, hanem kultúráját is igényelték
maguknak. Bár erre a művelt ír szerzetességtől s a Rómából Canterburybe küldött
görög-latin műveltségű Theodor érsektől és Adorján apáttól is nyertek ösztönzést,
elsősorban mégis az angol bencések fiatalos és egészséges kultúrszomjának tulajdo
nítható, hogy az Európa-szerte elhanyatlott klasszikus és patrisztikus kultúrának
ők lettek a felkarolói, akik hazájukban új otthont készítettek számára s azt megerő

sítve atplántáltúk a kontinensre is. Természetes ugyan, hogy ennek a valóban kor
szakalkotó feladatnak a megoldásában sokan fáradoztak, a legnagyobb érdem még
is azt a Bédát illeti, akit aztán a történelem "venerabilis - tiszteletreméltó" jelző

vel tüntetett ki.

Ezen szellemi elit első kimagasló alakja, aki az úttörés munkáját végezte,
Biscop Benedek apát volt (t690.) Ötször zarándokolt Rómába s szinte azonos lelke
sedéssel szemlélte a császárok és az apostolok egykori székvárosát. Bár annak
klasszikus kultúráját ő már csak romjaiban csodálhatta, a romok között is észre
vette annak nagyszerűségét, amit aztán teljes erejével igyekezett átmenteni hazá
jába. Anglia északi részén, York környékén egymás közelében két kolostort alapí
tott: Wearmouthot Szerit Péter (674), Yarrowt (685) Szent Pál tiszteletére. Galliai
mcsterekkel római stílusban építtette fel azokat, a templom falait és mennyezetét
római festmények nyomán ékesíttette. A Szent Péter bazilika főénekmesterét, Já
nos archicantort éveken át magánál tartotta, hogy szerzeteseit a latin szövegek s a
gregorián dallamok helyes kiejtésére, illetőleg éneklésére tanítsa. De mindennél na
gyobb jelentőségű volt az a cselekedete, melyet Béda az ötödik útjával kapcsolatban
jegyzett fel: Rómából "mindenféle könyvek megszámlálhatatlan sokaságát" vitte ma
gával. S azt is megírta, hogy az apát még halálos ágyán is szívére kötötte bencé
seinek, hogy "azt a nagyszerű és gazdag könyvtárt; melyet Rómában szerzett, a szük
séges egyházi oktatás' részére tartsák épségben, nehogy gondatlanság következtében
pusztulásnak induljon vagy szétszóródjék". .

Hasonló gondolkozású és törekvésű férfiú volt utódja, egykori római útitársa,
Ceolfrith apát (716). Hangsúlyozta Béda, hogy Ceolfrith nemcsak megőrizte a
könyvtárt, de "nem kisebb igyekezettel kétszeresére növelte azt". A biblia Vulgata
szövegéről 3 díszes másolatot készíttetett s ezek egyikét II. Gergely pápának aján
dékozta s ez, a firenzei Codex Amiatinus, ma a Vulgata szövegének legrégibb
példánya.

Ebbe a klasszikus és patrisztikus szellemet lehelő környezetbe került már gyer
mekkorában Béda, s annak vallás-erkölcsi és kulturális értékeit aknázta ki, ka
matoztatta s tette közkinccsé, ami által a római műveltséget átszármaztatta a ger
mán középkorba. Ezt az eredményekben oly gazdag életet ő maga így foglalta ösz
sze: "Én, Béda, Krisztus szolgája, a wearmouthi és yarrowi kolostor papja, ezen
a vidéken születtem: szüleim 7 éves koromban Benedek és Ceolfrith apátok nevelé
sére bíztak. Azóta egész életemet a kolostorban töltöttem s minden törekvésemet a
Szeritirás tanulmányozására fordítottam. A szerzetesi gyakorlatok s a kórusima vég
zése mellett édes foglalkozásom volt a tanulás, a tanítás és az írás. 19 éves korom
ban diákonussá, 30. évemben pedig presbyterré szentelt János püspök."

Béda, a bencés szerzetes, az "ora et labora" elvét a legteljesebben valósította
meg, az imádság és a munka közott a legtökéletesebb harmóniát alakította ki. A
rendalapító Szent Benedek nyomán hitte, hogy imádságát az angyalok viszik az
Úristen trónusa elé. "Mi lenne - mondotta -, ha az angyalok nem látnának en
gem a testvérek között s megkérdeznék: Hol van Béda?" Erkölcsi világára tanít
ványához, Egbert yorki apátpüspökhöz írt levele vet világot. Figyelmeztette, hogy
ügyeljen kolostori életére, nehogy az ördög garázdálkodjék az Istennek szentelt he
lyeken s egyenetlenséget vigyen a békesség, civódást a jámborság, részegeskedést a
józanság, paráznaságot és gyilkosságot a szeretet és a szűzi tisztaság helyére. Olyan
apátokról gondoskodjék, akik ismerik és megtartják a Regulát, s akik méltók, hogy
Krisztus családjainak az élén álljanak.
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A munka nála a szellemi tevékenységet, a tanulást, a tanítást és az irodalmi
működést jelentette. Tanulmányait igazában tanításából és hatalmas méretű irodalmi
alkotásaiból lehet rekonstruálni. ott láthatjuk, hogy páratlanul nagy szellemi ka
pacitása mily mértékben tette magáévá a klasszikusok, az egyházatyák és más
keresztény írók ismeretét. Neki sikerült megvalósitania Cassiodorus programját,
mely szerint a klasszikusok tudományára, a hét szabad művészetre kell alapozni
a keresztény kultúrát, a Szentlélek hét ajándékát, azaz a szeritírás megértését és
megismertetését.

Bédát joggal nevezik "praeceptor Anglíae't-nak, Anglia tanítómesterének. El
sősorban ugyan saját kettős kolostora kb. 600 tagját, s egyéb apátságok tanulni
vágyó bencéseit művelte, de írásai révén hatása csakhamar széles kórökben érvé
nyesült nemcsak Angliában, hanem hamarosan a kontinensen is.

Feljegyezték, hogy tanítványait "nem közepes mértékben oktatta a szabad
művészetekre", Ennek hatásossá tétele érdekében tankönyveket írt számukra. Az
első cél természetszerűleg a latin nyelv írásban és olvasásban való elsajátítása
volt. Ezért szerkesztett latin nyelvtant, verstant, stilísztikát, illetőleg retorikát. Ha
a szabályokat a klasszikus auktorokból vette is, az azokat illusztráló példákat
rendszerint már a bibliaból és a keresztény íróktól kölcsönözte.

A nyelvi stúdiumok mellett az angolokat már kezdettől fogva érdekelték a
természettudományok is. "De rerum natura" címmel a fizikai világképpel ismer
tette meg tanítványait. Fő forrása sevillai Izidor volt, kinek ismereteit Plinius
"Naturalis Histortav-jából tökéletesítette. A Földet ő már nem korongnak, hanem
gömbnek tekintette. Az antropológiát a világmindenséggel foglalkozó kozmológia
részeként tárgyalta, s mínt, a világrnindenséget, úgy az emberi testet is négy
elemből, "humor"-ból származtatta. Meteorológtai ismereteit a villámlásról.
mennydörgésről, szélről, viharról, esőről. apályról. dagályról szóló részletei mu
tatják. "De minutione sanguinis" címen az egészségápolásnál alkalmazott érvágás
idejéről és módjáról értekezett, minek nyomát az 1200 körül készített Pray-kó
dexben is láthatjuk.

A csillagászat főleg az idő- és húsvétszámítás céljából érdekelte a középkorí
embereket. Az évenként változó húsvét idejének megállapítása s a különböző idő

számítások egyeztetése sok problémát okozott. Az ide vonatkozó tudnivalókat egy
rövidebb, aztán egy részletesebb (De ratione temporum) művében ismertette Béda,
míközben foglalkozott a görög, a római, a héber, az egyiptomi és az angol idő

számítással is. Az évszázadokon át tekintélynek számító mű legnagyobb hatása
abban állott, hogy azóta vált általánossá időszámításunknak Krisztus születésé
től való kezdete.

Am mindez - a latin nyelv, a természettudományok s a csillagászat ismer
tetése - csupán eszköz volt a legfőbb cél szolgálatában, ami a szeritírás meg
értését és kífejtését jelentette. Ezért mondhatjuk, hogy Béda kultúrája egyházias
színezetű és irányzatú volt. Ennek fejlesztését tekintette élete fő feladatának.
Életrajzírója mondotta, hogy "nekünk, tanítványainak naponként olvasta a szent
írást s fejtégette annak mísztikus értelmét".

Béda - s utána századokon át még sokan - a szentírás ismertetésének há
rom módját alkalmazta: a szöveg szó szerintí megértetését, aztán misztikus-alle
gorikus magyarázatát s végül morális kiaknázásat.

Ily irányú működésének méreteit szentírás-kommentáriaiban szemlélhetjük.
Alig van az ó- és újszövetségi bibliának olyan könyve, melyet nem ismertetett,
nem kommentált. Módszere a .Jcompllélás'' volt. Ezt a szót azonban nem szabad
a mai értelemben venni, amikor vele kapcsolatban valami jogtalan "összeolló
zás"-ra gondolunk. Az inkább nagy szakértelmet, kiterjedt tudást kívánó csokor
készítéshez hasonlítható, amikor a szerző a tárgyalt szentírásí szöveggel tartalmi
vagy formai szempontból kapcsolatba hozható bibliai és patrisztikus helyeket
összegyűjtötte s azokkal fejtegette, világította meg az illető hely értelmét.

Igaz, a szeritirás-magyarázat ezen korszakában még kevésbé került előtér
be a szerző egyéni véleménye - inkább csak olvasottsága, kultúrája. Ez érthető
is abban a korban, amikor Béda és követői, a germán törzsek sarjadékai a leg
nagyobb tisztelettel tekintettek nemcsak a bibliára, hanem a klasszikus és a
patrisztikus művekre is. Azok tekintélynek számítottak előttük, melyeket vál
toztatás, magyarázás nélkül igyekeztek megőrizni és áthagyományozni az utó
kornak. Kultúrtörténetünk csak hálás lehet ennek a tekintélytiszteletnek, az "auc-
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toritas"-nak, mert ez a "traditio"-tisztelet őrzött meg számunkra igen sok olyan
antik szöveget és értéket, mely nélküle veszendőbe ment volna.

Vallásos lelkületének és biblikus tudásának dokumentumaival, továbbá szerit
beszédeivel, homiliáival is, nemcsak kortársait nevelte, hanem a későbbi homilia
készítők számára is példát és anyagót adott. Hasonló hivatása volt az egyház
szentjeiről összeállított Martyrologiumának, melynek használatát a 817. évi
aachení zsinat kötelezővé tette a zsolozsmázásnál. A pogány és keresztény írókon
(Vergilius, Ovidius, - Sedulius, Venantius, Fortunatus, stb.) csiszolt stiláris ké
pességét himnuszköltészeten és epigrarnmáin mutatta meg, melyek túlnyomó ré
sze, sajnos, az idők folyamán elveszett.

Béda azonban nemcsak az antik írók tanítványa volt, kiknek műveit nagy
mértékben meatette át s tette ismertté a germán középkor számára. Történet
irásában megmutatta, hogy igazi tudós, erős írói egyéniség is lakott benne.

Azt csupán csak említjük, hogy mikor az időszámítással kapcsolatban elké
szitette az 532-től l063-ig terjedő húsvéti táblázatát. az egyes évek tábláin kí
nálkozó hely késztette az írókat arra, hogy rajegyezzék az illető év fontosabb ese
ményeit. Így tehát Béda nyomán indult meg a szűkszavú, de az eseményeket
megbizhatóan közlő annalisztikus történetírás. S abban is úttörő volt, hogy ő

írta az első bencés kolostortörténetet, ő készítette el Wearmouth és Yarrow
első apátjainak életrajzát, melyből a föntebbiek során mi is többször idéztünk.

Leghíresebb alkotása, mely miatt ma is legtöbbet emlegetik Bédát, a "His
toria gentis Anglorum ecclesiastica". Címe szerint ugyan csak az angol egyház
történetét tartalmazza, a valóságban azonban sokkal többet - az egész angol
történetet koráig, 731-ig. Ha röviden is, de megbízhatóan ismertette az ókori
írók nyomán a kelta lakosságú Britannia életének római korszakát, majd az
angol-szász hódítást, a hét királyság, Heptarchla kialakítását. Aztán a hazai
szóbeli hagyományok és írásos dokumentumok nyomán részletesen tárgyalta a
keresztény korszak szinte másfél századát. Anyaggyűrtése az egész országra ki
terjedt. Támogatói közott első helyen kell említenünk Albin canterburyi apátot,
kinek szerzetese, Nothelm még a pápai levéltár megfelelő iratait is meg tudta
szerezni. Az anyaggyűjtést gondos szelekció követte. Ebben a tekintetben nem
csak reális életszemlélete tűnik fel, hanem az is, hogy az események> mellett a
kor politikai, egyházi és társadalmi viszonyai is érdekelték. Hogy a szerző tuda
tában volt vállalkozása fontosságának, abból is látható, hogy művét Ceolwulf
nak, Northumbria királyának ajánlotta. Nagy Alfréd király (t901) viszont' azzal
mutatta ki elismerését, hogy azt maga fordította angolra.

Nagy volt Béda tudománya, de még nagyobb volt szerénysége, Egész életét
a yarrowi apátság egyszerű szerzeteseként töltötte, s minden törekvése ana irá
nyult, hogy szellemét minél inkább gazdagítsa, hogy minél többet nyújthasson
tanítványainak, kortársainak és a jövendő nemzedékeknek. Ezen az uton-módon
remélte elérni célját a másvilágon. Ezt a törekvését így fejezte ki egyik imádsá
gában: "Kérlek, jóságos Jézusom, hogy akit könyörületesen megajándékoztál az
zal, hogy tudományod igéiből gyönyörrel merítsen, ajándékozd meg azt kegye
sen azzal is, hogy egykor eljusson Hozzád, minden bölcsesség forrásához és örök
re színed előtt lehessen."

Béda emberi vonásait tanítványa, majd apátja, Cuthbert örökítette meg ab
ban a levelében, malyben a Mester utolsó napjairól és haláláról számolt be egy
szerzetes társának: Béda páterünk már régibb idő óta küszködött asztmájával, de
húsvétig nem érzett nagyobb fájdalmakat. így aztán vidám, jókedvű maradt s
rnindennap / hálát adott Istennek s oktatott bennünket, s ami idő még rendelke
zésére állott, azt zsoltáréneklésre fordította. Megvallom. még soha nem láttam,
nem hallottam embert, aki úgy imádkozott volna Istenhez. Néha anyanyelvün
kön énekelt, mert az angol költészetben igen járatos volt, máskor liturgiánk
antifónáit énekelte. Még két munkát szeretett volna befejezni: Szent János evan
géliumának a rní' angol nyelvünkre fordítását és sevillai Izidor műveinek kívo
natolását. Am az áldozócsütörtök előtti kedden légzése nehezebbé vált, lábai
dagadni kezdtek. Ennek ellenére egész nap diktált, az éjszakát pedig imádság
ban töltötte. Szerdán alighogy megvírradt, sürgetett bennünket, hogy a megkez
dett írást folytassuk. Ezt tettük Tertiáig (9 óráig), amikor körmenetet tartottunk.
Nona (3 óra) után paptársait hívatta magához, kiket kisebb ernléktárgyakkal
ajándékozott meg s mindegyíkhez külön szólván kérte őket, hogy imádkozzanak
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és mlsézzenek érette. Aztán így szólt: Itt az idő, hogy visszatérjek Ahhoz, Aki en
gem teremtett. Elég hosszú ideig éltem; az én kegyes Bírám jól irányította éle
temet; halálom közel van; kívánom, hogy feloszoljak és Krisztussal legyek. Vé
gül arra kérte leghívebb tanítványát, hogy fordítsa fejét szembe azzal a hely
lyel, ahol imádkozni szokott. Igy, cellája padlóján ülve, a Szentháromság dicsé
retével az ajkán szűnt meg élni 735. május 25-én.

Amily szerény és harmonikus volt Béda élete, olyan volt· halála is. Tekin
télye, szellemi nagysága igazában csak azután bontakozott ki. Szent Bonifác, a
németek apostola Cuthbert apáttól és Egbert püspöktől is Béda szeritírás-magya
rázatait kérte, akit az "egyház fáklyájáv-nak nevezett. A 836. évi aacheni zsi
nat "csodálatos doktor" címmel illette, az egyetemes egyház "egyházdoktor"-ai
közé sorolta, a. múlt század egyik legkiválóbb német protestáns történettudósa,
Th. Mommsen pedig "verax historicus" jelzővel tűntette ki Béda Venerabilíst.

Felhasznált irodalom: í. Béda életrajza Migne: Patrologia Latina 90, H-54; művei u. o.
90-95. köt. - 2. Csóka J. L.: Szent Benedek fiainak vtlágtörténete. I. Budapest, 1971 - 3.
J. Décarreaux: Monks and Civillzatíon (The Story of Early Christian Monasticism and Its
Influence on Western Culture). New York; 1964. - 4. H. Howorth: The Golden Days of
the early English Church from the Arrívat or Theodor to the Death of Beda. Londres,

1917. - 5. M. Manitius: Geschichte der Iateíníschen Literatur des Mittelalters. I. München,
1965. - 6. H. Schrelber: Beda Venerabilis und die ml.ttelalterliche Bildung. 1937. - 7. A.
Zimmermann: Kalendarium. Benedictinum., Metten, II. 1934.'

TÓTH JUDIT VERSE

.If meglevőről

Az érett kor küszobén
mind kevesebb az osszekoccanás
az elképzelt s a meglevő kiizt,
Biztosabbak a felismerések.

Az ifjúkor még sokfelé kinyújtja
erdőit és árnyékait.
Hányféle ásvány, ég, eső

és mély álmában elzúgó
tűzvész vagy vízozon felé.

De gyotortetés·ék és távozások,
távolságok, egyhelybenmaradások,
öromok és elpusztulások
szerkezeiébéi épül az idő.

S a millió volna és lehetne
rajokban úszik benne és alatta.
Éjszakádhorgán fennakadva
fölcsobban egy
és attól fogva van.
Egyetlen és helyett~síthetetlen.

A tiéd.
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S a megvalósulásban
ez-az elmarad, leválik,
megfeketedik. Később már nélküli:izheté
ami elérhetetlen.
Ami van, fontosabb.

Kezdetben kivánságaid,
később tapasztalataid héja vagy.
Egyre tDbb rész, karéj, szelet,
gyűlnek a megismert dolgok szUánkjai,
csillognak benned, mint a szén.
Éghető és éghetetlen tapasztalat-hegyek.
Kazán-túzzel ég az, ami éghet.

S csak a kenyér, a kés. Te és ők.

El nem fáradó osszetartozás.
Az elfogyó véletlenek közt
ugyanazok a feladatok. Ez, semmi más.
A napok árka, a hetek lépcsősora,

megmaradás és folytatás.


