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"A KÖLNI JÓ EMBER"
Heinrich Böll (1917-1985)

"Der Tod einer Instanz" - ezt a szinte lefordíthatatlan címet adta Fritz J.
Raddatz, a neves német kritikus, a Heinrich Böll halála alkalmából írott megem
lékezésének. Egy instancia halála - lenne a címmondat szószerinti megfelelője,

csakhogy az instancia szó a magyarban - ha ugyan magyar szóként elfogadjuk 
sokkal kevesebbet jelent, mint a németben, Az értelmező szótár szerint "fellebb
viteli bíróság" vagy "kérvény",a jelentése. A németben azonban illetékes, nagy
tekintélyű hatóságot is jelent. Es Heinrich Böll valóban ilyen nagy tekintélyű in
tézménnyé nőtte ki magát Nyugat-Németországban, írói működéséneknégy évti
zede alatt.

Ez év nyarán a halálát követő nekrológok szinte ,kivétel nélkül elsősorban

nem a Nobel-díjas írót búcsúztatták személyében, hanem azt a szinte páratlan
erkölcsi tekintélyt, közéleti, szellemi nagyságot, akit ilyesféle jelzőkkel illettek: a
nemzet lelkiismerete, a nemzet atyja, vagy éppen "a kölni jó ember". Ez utóbbi
egyrészt Brecht "Szecsuáni jó ember"-ére utal, annak a német költőnek teremt-

. ményére, akit saját bevallása szerint önmagához legközelebb állónak érzett, más
részt arra, hogy valóban sok embernek volt áldozatkész segítője.

Persze nem mindig csak ezek a felsőfokú, dicsőítő jelzők jártak ki neki hazájá
ban. Volt ő a nyugatnémet sajtó nem is csekély részében hazaáruló, a "saját fé
szek bepiszkítója", destruktív "szalon-anarchista" is. Elsősorban a hetvenes
évek elején került erre sor, amikor a Spieget című hetilap részére írt cikkében
nem védelmezte ugyan meg az illegalitásba vonult hirhedt terrorista rrőt, Ulrike
Meinhofot (ettől a mozgalomtól mindig határozottan elhatárolta magát), de éle
sen kikelt a néhány terrorista ürügyén mesterségesen szított jobboldali hisztéria
ellen, ami mögött - meggyőződése szerint - fasisztoid erők munkáltak. Ez az
egyetlen írás akkor hatalmas felzúdulást váltott ki jobboldali körökben.

Mindenre kiterjedő közéleti érzékenysége és elkötelezettsége volt az oka an
nak, hogy a nyugatnémet, de részben a külföldi sajtó is, elsősorban ezt a közéleti
embert és erkölcsi tekintélyt siratta és búcsúztatta benne, nem pedig a szépírót.
De Böll maga is többízben hangoztatta, hogy nincs lényegi különbség regényei,
novellái vagy publicisztikája között, hiszen ugyanaz az írói szándék áll mínde
gyik műfaj mögött. Regényeiben az író mintegy szépirodalmi példázatát adja an
nak, amit a publicista olvasóival, a közvéleménnyel elfogadtatni kíván. Ha pár
huzamosan olvassuk az egyes regényeket és a megírásukkal egy időben keletke
zett publicisztikákat, lépten-nyomon tettenérhetjük az azonos írói szenvedélyt.

Böll talán aIegismertebb és a legnépszerűbb német író az egész világon. A
második világháborút követő időszakbanmindenesetre. Könyvei több mint húsz
millió példányban keltek el szerte a világon, minden kultúrnyelvre lefordították
őket. Spanyoira például minden könyvét)efordították, és ezek sok millió pél
dányban fogytak el Latin-Amerikában is. O a legkedveltebb és a legnagyobb pél
dányszámban olvasott német író a Szovjetunióban is. Heinrich Böll nemcsak
szűkebb hazájának volt szenvedélyes közirója, hanem ugyanakkor egyetemes
szellem is volt, aki noha jószerivel csak szűkebb környezetének embereiről írt,
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de bennük és általuk az általános, ha úgy tetszik, "örök emberi" jelent meg
olyan erővel, és igazsággal, hogy mindenki ráismer bennük önmagára, az őt kör
nyező világra, annak gondjaira, bajaira.

Böll 'tudatában volt ennek az egyetemességnek - még ha írás közben esetleg
nem foglalkoztatta is. Christian Linder, fiatal kritikus és esztéta 1975 márciusá
ban három napon át beszélgetett az íróval. A beszélgetést változtatás nélkül kö
zölték könyvalakban (Drei Tage im Márz - Három nap márciusban). Linder meg
kérdezi Böllt, hogy ő, aki hosszabb időre sohasem hagyja el Kölnt, és akinek
könyveiben és életében egyaránt jelen van a provincializmus és az internaciona
lizmus, éspedig politikailag és irodalmilag egyaránt, miként tudja a kettőt össze
egyeztetni? Böll válasza:

"Azt hiszem, ezzel a kérdéssel összefüggésben, ami a nagy tágas világra és az
úgynevezett »kis emberekre« vonakozik, az egzotikus fogalmáról kellene beszél-

o getni; én úgy gondolom, hogy minden kis faluban, Mexikóban, az Uralban vagy
Indiában, a világ mindig egészen és teljességgel jelen van - minden problémájá
val, törékenységével és sebezhetőségével. Persze vannak regionális, az éghajlat,
a fajta és a társadalmi struktúra által meghatározott különbségek és változatok,
ezek azonban nem jelentősek. Ennyiben tehát egzotikus nem létezik. Azok a
problémák, amelyeket a kis Fritzchen a nagy világban élő emberek problémái
ként elképzel, többnyire az unalom problémái, gyakran mesterségesen létreho
zott, felületes problémák, és rendszerint felületesen is - nevezetesen pénzzel 
oldják meg őket, vagy erőszakkal. Ennyiben tehát a regionális, mi több, a helyi a
voltaképpeni nemzetközi. Így például nagyon jól megértették a Szovjetunióban
egy olyan regényt, mint az Egy bohóc nézetei, hól ott az szélsőségesen rajnai és
mélységesen rajnai miliőben gyökerezik. Ami regionális benne, azt mint közlést
érdekesnek találták; egy labirintusszerű társadalom struktúrája azonban, amely
ben az ember fejjel megy a falnak, vagy a Minotaurusz fölökleli - az bizony nem
zetközi volt."

Böll többízben hangoztatta, hogy nem szeret önmagával foglalkozni, nem sze
reti a személye iránt megnyilvánuló érdeklődést és - mint e sorok írójának be
vallótta - erre a bizonyos márciusi beszélgetésre is csak nagyon nehezen hagyta
magát rávenni. Minden közéleti harcossága ellenére érzelmes és lírai alkat volt,
aki, ha úgy adódott, mégiscsak szívesen vallott önmagáról, érzéseiről, személyes
élményeiről. Egy 1959-ben megjelent, róla szóló könyv (Der Schriftsteller Hein
rich Böll - Az író Heinrich Böll) számára írta az itt következő rövid életrajzot:

Önmagamról

Kölnben születtem, ahol a Rajna középrajnai bájolgását megúnva kiszélesedik,
és nekiindul a nagy síkságnak, a köd és az Északi-tenger felé; ahol a világi hatal
mat sohasem vették olyan igazán komolyan, és a lelki hatalmat is kevésbé komo
lyan, mint ahogy azt a németek földjén általában hiszik; ahol Hitleri virágcsere
pekkel dobálták meg, és nyilvánosan kinevették Göringet, ezt a vérszomjas bohó
cot, aki képes volt rá, hogy egy óra leforgásán belül három különböző egyenruhá
ban mutatkozzék; a többezernyi kölni iskolásgyerekkel együtt én is ott álltam a
sorfalban, amikor a harmadik, ezúttal fehér uniformisában keresztülhajtatott a
városon; megsejtettem, hogy a város polgári komolytalansága mit sem tehet majd a
rettenet felnövekvő mechanizmusa ellen; abban a Kölnben születtem, amely góti
kus katedrálisáról híres, val-ójában azonban román templomairól kellene híresnek
lennie; abban a városban, amely Németország legrégibb zsidó közösségének adott
otthont, s aztán kiszolgáltatta őket . . .
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Kölnben születtem 1917. december 21-én, miközben apám, mint népfölkelő, a
hídőrségben szolgált; a "világháború legszörnyűbb éhínséges évében született f!.
nyolcadik gyermeke; kettőt közülük már korán el kellett temetnie; miközben apám
elátkozta a háborút és a császári bolondot, akit később emlékműkéntmutatott meg
nekem. "Ott fent", mondta, "még mindig ott lovagol bronz paripáján nyugat felé,
holott valójában már régóta fát aprít Doornban"; bronz paripáján még most is
nyugat felé lovagol. Apai őseim századokkal ezelőtt jöttek át a brit szigetekről, ka
tolikusként inkább az emigrációt választották VIII. Henrik államvallása helyett.
Hajóácsok voltak, HQllandiából költöztek egyre följebb a Rajnán, mindig sziveseb
ben éltek városon, mint falun, és a tengertől oly messze kerülve asztalosokká let
tek. Anyai ági őseim parasztok és sörfőzők voltak; az egyik nemzedék szorgalmas
és jómódú volt, majd a következőben pazarlók születtek, és ha a rá következő el
szegényedett, abból ismét szorgalmasok születtek, míg az utolsó ág, amelyből

anyám származott, minden világmegvetést magába gyűjtött, és a név kihalt.
Első emlékeim: Hindenburg hazatérő hadserege, szürkén, rendesen. vigasztala

nul vonult el lovakkal és ágyúkkal ablakunk alatt; anyám karján ülve néztem le az
utcára, ahol a véget nem érő oszlopok a Rajna hidak felé meneteltek; később:

apám műhelye: a fa illata, az enyv, a sellakk a pác szagával keveredve; a frissen
gyalult deszkák látványa, a bérkaszárnya hátsó szárnya, ahol a műhely volt; több
ember élt itt, mint némely faluban, énekeliek, káromkodtak, kiakasztották a mosott
fehérneműt; még később: azoknak az utcáknak hangzatos germán nevei, amelyek
ben játszottam: Teutoberger-, Eburonen-, Veleda-Strasse, és az emlékezés a köl
tözködésekre, amelyeket apám szeretett, bútorkocsi, sörivó szállítómunkások,
anyám fejcs6válása, aki... szerette tűzhelyét, amelyen a kávé vizét pontosan a forr
pont alatti hőmérsékleten tudta tartani. Sohasem laktunk a Rajnától messze, ját
szottunk tutajokon, régi erődítmény árkokban, parkokban, amelyeknek .. kertészei
sztrájkoltak; az emlékezés az első pénzre, amelyet a kezembe kaptam, egy bankjegy
volt olyan számmal rajta, ami Rockefeller bankszámlájának is becsületére vált vol
na: 1 billió márka; egy szem árpacukrot kaptam érte; apám kézikocsival húzta haza
a bankból a segédek fizetését; néhány évvel később a megszilárdított márka pfen
nigjei már olyan szűkösen voltak, hogy iskolatársaim egy darabka kenyeret kunye
ráltak el tőlem a szünetben; az apáik munka nélkül voltak; zavargások, sztrájkok,
vörös zászlók, amikor Köln legsűrűbben lakott negyedén át kerékpáron az iskolába
hajtottam; újabb néhány évre rá a munkanélküliek elhelyezkedtek, rendőr, katona,
hóhér. hadiipari munkás lett belőlük - a maradék a koncentrációs táborokba vo
nult; a statisztika rendben volt, a birodalmi márka korlátlanul áramlott; a számlá
kat később kellett kiiizetni, mi fizettük ki, amikor időközben észrevétlenül férfivá
nőve megpróbáltuk a rettenetet kibogozni, de nem találtuk a megfelelő formulát;
túl nagy volta szenvedés összege a kevesek számára, akiket egyértelműen bűnös
ként lehetett fölismerni; visszamaradt egy. maradék, amely máig sem került szét
osztásra.

Írni mindig is akartam, már korán próbálkoztam vele, de a szavakat csak később
találtam meg.

Ez a rövid ifjúkori életrajz főleg azok számára lehet érdekes, akik emlékeznek
még Böll sokak által - így a neves filozófus, Adorno által is - legjelentősebbnek

tartott regényére, a Biliárd féltízkor-ra, amely ugyanebben az időben keletkezett.
Regény és publicisztika itt is egy tőről fakad. Ki ne ismerné föl a Biliárd-főhős

Fahmel két háboru közti fiatalkorának élményanyagát, beleértve az azonos kifejezé
seket, mint a "császári bolond"; aki "bronz paripáján nyugat felé lovagol".
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Böll édesapjának az első világháború előtt fafaragó, faszobrász műhelye volt,
és főleg egyházi megrendelésekre dolgozott, még szobrászkodott is. A háború
után tönkrement, elmaradtak a megrendelések és akkor tért át az asztalosságra.
Mikor a legkisebbik fiú, Heinrich megszületett, az apa negyvenhét éves volt már,
tehát majdnem nagyapai korban. Heinrich iskolás évei a válság, majd a hitleri
hatalomátvétel idejére estek, és igyekezett minél tovább az iskolában maradni,
mert - mint mondja - "az iskola úgyszólván tökéletesen nácitlan volt, és ily
módon jó Jedezéket biztosított a náci szervezetekkel szemben". Erre az időre es
nek első irodalmi próbálkozásai is. Főleg verseket írt, ezekből azonban sohasem
publikált semmit. Az érettségi után egy darabig könyvkereskedést tanult, aztán
behívták munkaszolgálatra, majd' 1939 júniusában - tehát két hónappal a máso
dik világháború kitörése előtt,- katonának hívták be, és ettől kezdve a hadsereg
ben szolgált a háború végéig.Irásról a hat év alatt persze szó sem lehetett. A há
ború első felében Franciaországban szolgált az úgynevezett "atlanti falnál", a .
normandiai tengerparton. Erre az időszakra emlékezik az 1958-ban kelt Levél
egy katolikus ifjúnak című önéletrajzi jellegű írásában. A szolgálat mindennapos
sivárságáról számol itt be:

"Amikor az unalmat nem tudtam már elviselni, beteget jelentettem, kitaláltam
egy olyan betegséget, amivel szakorvoshoz Párizsba kellett utazní.: Párizsban
megvásároltam Léon Bloy Naplóit, és egy kávéház teraszán zsebszótárom segítsé
gével igyekeztem aszöveget kibetűzni -, míg a Naplók utolsó kötetében, 1916.
karácsonyáról keltezve, azt a bejegyzést találtam, ami ezzel a mondattal kezdő

dik: »Ma kaptuk Bretagne-ból a libát ... «, és néhány sorral odébb: »Az elégtéte
lern még nagyobb lenne, ha tökéletesen biztos lehetnék, hogy abban a pillanat
ban, amikor karácsonyi vacsoránkat fogyasztjuk, egész Németország éhen dög
lík«, 1916-ban, karácsony ünnepén íródtak esek a sorok, abban az időben,

amikor anyám öt gyermekével ténylegesen nem volt messze az éhhaláltól, és én
1942-ben olvastam, miközben Kölnben a feleségem, szüleim, a testvéreim na
ponta többször is átélték a halálfélelmet; talán valóban beteljesül Bloy szörnyű

átka, megdöglenek a németek, nem éhen, hanem a légibombák robbanásainak
következtében. Ha hittem volna a német kollektív felelősségben, megszöktem
volna, és utat találtam volna az emigrációba; így azonban Párizsban sétáltam, a
német hadsereget épp oly idegennek éreztem, mint a francia lakosságot, amely
nek ellenségessége gyilkos hatású volt, mert kollektíven alkalmazták; borral vi
gasztalódtam, néha beültem egy fél órára egy templomba, moziba mentem, majd
szállodai szobámban hosszú levelet írtam a feleségem.nek, mielőtt ágyba feküd
tem volna, hogy töprengve álomra várjak. Nem volt könnyű számomra, hogy
Bloyt megragadjam, de gyűlöletét nem tudtam megbocsátani, nem tudtam. megér
teni, magamévá tenni egy öreg ember gyűlöletét, így megtagadtam Bloyt azon az
éjszakán, abban az olcsó párizsi szállodában, egy ellenséges város közepén,
amelyben az intelligens német tiszti arcok éppoly idegenek voltak számomra,
mint a lakosság hideg gyűlölete."

A háború vége után Böll egy darabig bátyja asztalosműhelyébendolgozott, az
tán egy állami biztosító vállalatnál vállalt állást, de ugyanakkor már hozzáfogott
az íráshoz. Egymás után írta, akkor még csak többnyire rövid elbeszéléseit,
megpróbálva az első megjelenő sajtóorgánumokban elhelyezní őket. Erdekesen
számol be erről az időszakról és akkori irodalmi próbálkozásairól Az írás kocká
zata című írásában. Elmondja, hogy elvitte egy kéziratát egy nemrégiben indult,
de már ismert irodalmi folyóirat szerkesztőjének (a negyvenes évek végén tör
téntez), aki kedvesen fogadta, még kávéval is megkínálta, majd a kéziratot az
íróasztaion egy halom tetejére téve azt mondta: el fogja olvasni majd, ha sor ke-
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rül rá, de szeretné, ha választ adna egy kérdésére, amire eddig még senki sem
tudott neki kielégítő választ adni, pedig aznap is már heten jártak nála. Miért ír,
miért ostromolja kézirataival a szerkesztőségeket még akkor is, ha esetleg sor
ban visszaküldik neki. Böll meghökkent, majd némi gondolkodás után azt mond
ta: mert nincs más választásom. "Nagy szó ez - válaszolta a szerkesztő _o, egy
bankrablótól hallottam egyszer, amikor. a bíró megkérdezte, miért tervelte ki és
hajtotta végre tervét." Ezek után elolvasta a kéziratot, ami ugyan nem nagyon
tetszett neki, de egy másik, amit a fiatal író átnyújtott neki (kiderült, hogy még
négy volt nála), annál inkább. Ezt azonnal elfogadta, és ezzel megindult Heinrich
Böll írói pályafutása.

Az esetre később visszaemlékezve elgondolkozik rajta, hogy az író tényleg ha
sonlítható ahhoz a bankrablóhoz, aki-elmondhatatlan fáradsággal tervezi el be
törését, majd éjszaka halálos magányosságban töri fel a páncélszekrényt anél
kül, hogy tudná, mennyi pénzt vagy mennyi ékszert talál majd; húsz év fegyhá
zat, kényszermunkát kockáztat anélkül, hogy tudná, mekkora lesz a zsákmány.
"Az író és költő - írja Böll - azt hiszem, minden új munkával, amit elkezd, min
dent kockára tész, amit addig írt; ez az a kockázat, hogy a páncélszekrényt üre
sen találja, esetleg elfogják, és megfosztódik minden előző betörésének eredmé
nyétől." Böll ezután még részletesen kifejti, mennyire ennek a kockázatnak vál
lalása tünteti ki az igazi művészt, aki sok mindent tehet, csak pihenőre nem tér
het soha.

"Egy könyvkritikában olvastam egyszer - fejezi be elmélkedését Böll -, a szer
ző nevét sajnos elfelejtettem, hogy az ember nem lehet egy kissé terhes, és azt
hiszem, hogy az ember művész sem lehet egy kissé. Valóban nagy szó az, hogy
nincs más választás, de arra a kérdésre, hogy miért írok, mindmáig nem találtam
jobb választ. A művészet egyike a kevés lehetőségeknek, hogy az ember éljen és
az életét megtartsa, annak számára, aki műveli éppúgy, mint annak számára, aki
befogadja. Amennyire a születés és a halál és mindaz, ami közötte van, nem vál
hat rutinná, épp oly kevéssé válhat azzá a művészet. Persze vannak emberek,
akik rutinosan élnek, csak éppen: ezek már nem is élnek. Vannak rmívészek, sőt
mesterek, akik csak puszta rutinból dolgoznak már, ezek azonban - anélkül,
hogy ezt önmaguknak vagy a kivülállóknak bevallották volna - megszűntek mű

vésznek lenni. Az ember nem szűnik meg művésznek lenni azáltal, hogy valami
rosszat csinál, de megszűnik abban a pillanatban, amikor nem vállal többé sem
miféle kockázatot."

Böll élete utolsó pillanatáig hű maradt ehhez a már korán megfogalmazott mú
vészi eszményhez, és soha nem rettent vissza a kockázat-vállálástól sem, holott
egész életében szinte állandóan a közvélemény ellen írt. Az igaz, hogy sikerének
nehezen kibogozható titkához az is hozzátartozott, hogy azok is megvették köny
veit, elolvasták cikkeit, akik egyébként gyűlölték.

Böll, barátainak és támogatóinak biztatására és a Gruppe 47 new irodalmi
csoportosulás már akkor is szerénynek mondható, ezer márkás díjával a zsebé
ben, 1951-tőllett független, csak a hivatásának és a hivatásából élő író. Egymás
után jelentek meg első regényei, amelyek az akkori német szóhasználattal az
úgynevezett rom-irodalomhoz tartoztak. Az elnevezésben persze volt valami le
kezelő is. Böll így felel rá 1952-ben írt Hitvallás a rom-irodalom mellett című
cikkében:

" ... A háborúról írtunk tehát, a hazatérésről, és arról, amit a háborúban lát
tunk és amit hazatérésünkkor itthon találtunk: a romokról; ebből adódott a há
rom cimke, amit a fiatal irodalomra ragasztottak: háborús-, hazátérési- és rom
irodalom." Majd e fiatal írógeneráció írói hitvallásának kifejtése után a cikk be-
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fejezése: "Homérosz neve az egész nyugati műveltség területén minden gyanú
felett áll: Homérosz az ősapja az európai epikának, Homérosz azonban a trójai
háborúról mesél, Trója elpusztításáról és Odüsszeusz hazatéréséről - háborús-,
rom- és házatérési irodalom -, semmi okunk, hogy ezek miatt az elnevezések
miatt szégyenkezzünk." -

Persze ennek a fajta irodalomnak meghatározott volt az ideje. A romok foko
zatosan eltűntek, a sebek behegedtek. Böll egyre nagyobb aggodalomrnal látta,
hogy az utcák, a házak, az otthonok tisztulását nem követte a lelkek tisztulása.
Ugy tapasztalta, hogy az évtizedes visszavonultság után ismét megjelentek
ugyanazok az erők, hatalmi összeszövődések,amelyek korábban is ott működtek,
ahol az ország katasztrófáját előidézték. Teljesen megváltozott frazeológiával, a
demokrácia mezébe öltözötten, a szabadság jelszavait hangoztatva, de Böll sze
rint ezáltal még veszélyesebben. Ettől kezdve Böll egész közéleti harca ezek el
len az erők ellen folyt. Az 1959-ben megjelent Biliárd féltizkor-tól utolsó, még
halála előtt befejezett és ez év augusztusában megjelent regényéig (Frauen vor
FlusslandschaFt - Asszonyok folyami tájban, így fordíthatnánk a címét magyarra)
minden regényében és publicisztikai írásainak nagy részében is ezek ellen a ha
talmak ellen hadakozik, a gyengék, a szelídek, a kisemmizettek érdekében.

Böll tehát az utolsó idegszáláig elkötelezett író volt, de vajon - és sokan vetet
ték fel ezt a kérdést - nem kérdőjelezi-eez meg, legalábbis részben, írói minósé
gét és valóság-ábrázolásának hitelét. Böll elkötelezettsége nem volt sem politi
kai, sem vallási, sem ideológiai jellegű. Noha általában oda számították, még bal
oldalinak sem nevezte magát, O egyszeruen azok szószólójának tartotta magát,
akikről a hegyi beszéd szól. Es ha emiatt gyanúba keveredett, akkor legfeljebb az
történt vele, ami a Biliárd fél'tízkor egyik, mindössze néhány sor-erejéig említett
hősével, egy fiatal pappal, akit főhatósága egy Isten háta mögötti faluba helyezett
át, mert beszédeiben túl sokat emlegette a hegyi beszédet, és emiatt kommu
nista-gyanússá vált. A róla szóló nekrológokban néhányan "prédikátor"-ként is
emlegették, és ez a cím már életében is kijutott neki. Ez ellen azonban kevésbé
tiltakozott, mint az ellen, hogy mintegy "a nemzet lelkiísmeret't-ének vagy vala
miféle "legfőbb erkölcsi tekintély"-nek tartsák. Szerinte ez nem az író funkciója,
és csak a tekintélyek általános hanyatlásának következtében kerülhetett rá sor,
hogy az írókat ilyen képpel ruházták fel. "Látja - mondja indulatosan a márciusi
beszélgetések során Lindnemek -, ez úgy megy végbe, hogy az emberek képeket

- hoznak létre, aztán embereket tesznek meg a képek megtestesítőjévé anélkül,
hogy azok akár ennek érdekében vagy akár ellene bármit tehetnének - szerin
tem ez oly mértékben nem demokratikus eljárás, hogy én kész vagyok a leghe
vesebb kritikát, és ilyenszerű képemnek teljes szétrombolását elfogadni." Sokan
próbálkoztak ennek a képnekszétrombolásával. Nem túlzott sikerrel.
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