
SlÁVAIDOROTTYA Bűn és imádság
"A szakrális élet tehát nem sziget, hanem kapu,

nem kilépés a teljességból, hanem visszatalálás a teljességhez." 1

Született 1968·ban Buda·
pesten. Tanulmányait az
ELTE BTK maqyar-fran
cia szakán ésa Sorbonne
(posztgraduális) kompara
tisztikaszakán végezte. Je
lenleg a BTK Esztétika
Szak Doktori Iskolájának
hallgatója. Disszertációs té
mája: Azegzisztencia gon·
doIata Pilinszky János mű

vészetében. 1995-ben for
dította Michel Toumier Kis·
próza című esszékötetét.

Minden Pilinszky-olvasó egyik alapélménye, hogy a Pilinszky-ver
sek valamiképp a szakralitás, az imaszerűség képzetét keltik. S itt
nemcsak arról az óhatatlan képzettársításról van SZÓI amelyik a
hívő-keresztény költőt magától értetődön kapcsolja össze a szakra
litás, az imádság fogalmával, hanem valami mélyebben gyökerező

benyomásról is. És nem csupán az elmélyültebb olvasás következ
tetéseiről, mely felfigyel az imádság témájának jelenlétére, és meg
látja a rejtett, de alapvető összefüggést versforma és ima, imádság
és versformálás között. A formális-tematikus jelenléten túl az ima
- mint Istennel való folytonos kontaktuskeresés - alétértelmezés
alappillére Pilinszkynél.

Az imádság formájú versfől a vers formájú imádságig

1 A teljesség felé ln:A
mélypont ünnepélye Bp.,
Szépirodalmi, 1984.218.

2 "Haza akartam,
hazajutni végül" ln:

Beszélgetések Pilinszky
Jánossal Bp., Magvető,

1983, 119.

Az ima több módon van jelen Pilinszky versszövegeiben: egyrészt
mint téma, másrészt mint imádság formájú vers, harmadrészt mint
vers formájú imádság.

Az imádság témaként viszonylag ritkán jelenik meg a versek
ben (lásd Ban és imádság), viszont annál többször a prózai szöve
gekben, ami éppen az életmű ennél mélyebben gyökerező imád
ság-jellegéből fakad. "Nem attól vallásos a vers, amit tematikusan
elmond.,,2

Minthogy Pilinszky János költészete az Istennel folytatott szün
telen párbeszéd költészete, benne az Istennel való szembesülés
olyan archaikus magatartásformáinak verssé formálásával talál
kozhatunk, mint a zsoltár, a fohász, a panasz, vagy a jelenés.{Pa
nasz, Jelenések VIII.7., Fohász, Zsoltár, stb.) A költemények bizonyos
jellegzetes, vissza-visszatérő képei - mint a Nap, a tűz, a tenger,
a kéz, a fény, az éjszaka vagy a madarak - a középkori miszti
kusok szimbolikájával egybeesően - mind isteni attribútumok. A
Pilinszky-líra tehát már képileg is imádságos jellegű; különöskép
pen ami a repülés, másképp negatív gravitáció képét illeti, amely
megfelel az Istenhez való felemelkedés teológiai ima-meghatáro
zásának.
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3 Az imáról ln:A
mélypont ünnepélye 177.

Az embemek eme archetipikus igénye az Abszolútummal foly
tatott dialógusra számos irodalmi formát teremtett, mely formák
mindahányszor az örök emberi ima-szükségletet illusztrálják. "Az
imádság elsősorban állapot, a léleknek Isten felé való kitárulása.v'

A legizgalmasabb változat ebben az értelemben az, amikor a
vers maga válik az ima kifejeződési formájává: Pilinszky imaigé
nye ilyenkor versformáló, múvészetteremtő alkotóerőve válik.
(Panasz, Dél, [uiiának, A pokol hetedik köre, Az ember itt, Fokról-fokra,
Nyitás, Önarckép 1974 stb.)

A kérdés tehát a következőképpen vetődik föl: mennyiben
"imádságos" a versek mélyszerkezete, milyen módon "imába
ágyazottak" Pilinszky motívumai, témái és problémái.

Ima és transzcendencia

4 Imádságért U.O., 507.

Az ima mint létállapot

5 Az imáról u.o. 178.

Imitatio Christi

"Valójában minden imádság messze túlmutat önmagan'f - írja
egyhelyütt a költő. Pilinszky János költészete alapvetően transzcen
dens irányultságú költészet. Benne az egzisztencia kérdései mind
ahányszor a transzcendencia kérdései is, az életen túli lét, Isten
létének, az ember-Isten kapcsolatnak a kérdései. A "Nem föld a
föld. (oo.) Nem mondat a mondat. (oo.) Isten az Isten." (Költemény)
költői megfogalmazása annak a keresztény filozófiai álláspontnak,
miszerint az emberi egzisztencia egyedül a transzcendencia által
szemlélhető, értelmezhető és közelíthető meg autentikusan. Pi
linszky verseinek "imádságos" jellege ilyen értelemben a keresz
tény gondolkodó transzcendens irányultságú létszemléletének im
manens következménye.

Hiszen az ima nem más, mint immanencia és transzcendencia
határán való létállapot, mint kapcsolatkeresés Istennel ezen a rej
télyes határvonalon: emberen túl és Istenen innen, párbeszédkez
det, az "én" kiemelkedése önmagából, az "itt"-ből, és kitárulkozá
sa, kéznyújtása az "ott" felé, melyre a válasz - a misztikusok rej
tőzködő, néma Istenének mintájára - Pilinszkynél mindig enig
matikus. Az ima nem más, mint önmagunk, földi mivoltunk
meghaladása, egyfajta önmegsemmisítés, "vallási stádiumbeli"
kvázi-halál - az Abszolútummal való kontaktusba lépés áraként.
"A tengerparton merengő ember profán jelképe lehetne az imád
kozónak. Ahogy ő elvész a hullámok zajában, s épp ez "elveszés
ben" leli meg igazán önmagát - hasonlóképp találkozik az imá
ban a lélek Istenével."s Mindez, két világ határa közti lényegiség
ben egyfajta imitatio Christi, az ember és Isten közöttiségében
megfeszülő Krisztust imitáló gesztus. A krisztusi magatartást ke
reső-imitáló alkotó versei így maguktól értetődően öltenek ima
jelleget.

Filozófiatörténeti értelemben, pontosabban szólva a szellemi
ősök, a gondolkodásmódbeli rokonok tekintetében Pilinszky Já-
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6.Az ima olyan, mint a
meghalás" ln:

Jegyzetfüzet 1/., Új
Mandátum, é.n., 20.

7VÖ. Bevezetés a
filozófiába Bp., Európa,

1989

Vér és hó

8 Weili örökségű
Pilinszky-terminus

9 Naplójegyzetek Vigilia
1995. 5, 360.

nos művészete a középkori keresztény misztika és a - tág érte
lemben vett, Pascaltól eredeztethető - keresztény egzisztencializ
mus alapjain áll. Hogy a Pilinszky-gondolat lényegileg imitatio
Christi jellegű, azt ezen szellemi elődök és példaképek azonos
gyökerű problémafölvetése is alátámaszlja: így például az imitatio
Christi kérdésének folytonos jelenléte Simone Weil műveiben vagy
Istennel szembeni, alázaton is túli önmegsemmisítése 6; Karl Jaspers
transzcendencia-meghatározása vagy Kierkegaard Ábrahámjának
immanencia és transzcendencia határán meghasadó etikája.

Krisztus lényegének transzgresszióként való tételéze az említett
szerzök bölcseletének alapköve, Pilinszky gondolkodásmódjának
szubsztanciája.

Jaspers filozófiájának alapkérdése egzisztencia és transzcenden
cia kettőssége a létben, mely kettősséget az ún. határhelyzetekben
véli felfedezni. Mestere, Kierkegaard e kettősséget az "ugrás" fo
galmának bevezetésével oldja fel: ennek jelképe a Félelem és resz
ketés Ábrahámja, kinek paradox sorsa csakis az etikaiból a vallási
stádiumba való "ugrással" szűnik meg abszurdnak lenni. Ez az
"ugrás" Pilinszky esetében filozófiai kategóriák helyett imitatio
Christi formáját ölti, más szóval az ima aktusában jut kifejezésre.

Emelkedik az elragadtatás!
Várakozom. Növekvt5 fényességben
köztem, s egy távol nádas rajza közt
mutál vékonyka [dIdi jelenlétem.
(Dél)

Az autentikus létezést a puszta etikum meghaladásában, a
transzcendencia meglelésében tételező gondolkodók keresztény
egzisztencializmusa (Kierkegaard, Jaspers) és keresztény misztiká
ja (S. Weil) e költészet lét- és transzcendenciaértelmezésének, filo
zofikus és "imádságos" lényegének egyszersmind gondolkodás
történeti keretet ad.

A misztikus és keresztény egzisztencialista gondolkodókkal va
ló összefüggések mindahányszor motivikus-tematikus alapokon is
nyugszanak. A Pilinszky-líra fő motívumainak, témáinak transz
cendenciára vonatkoztatottsága, "imádságossága" jól illusztrálha
tó e filozófiai párhuzamokkal.

A Vér a havon metafora, mely Simone Weil írásaiban hasonló
intenzitással és jelentéskörben van jelen, végigvonul a Pilinszky
köteteken. A plasztikus kép jó és rossz egzisztenciális paradoxitá
sát jelképezi: "vér" és "hó" hordozói mindannyian, létünk ere
dendően bűnösök vagyunk. Az "örökös baleset" (Baleset), az ön
magába visszatérő örökös emberi bűn, mely az "ártatlanok szen
vedését'" vonja maga után, mégis Isten örökös bocsánatát feltéte
lezi. "Isten a teremtésben egyedül az ártatlanul szenvedők képé
ben jelenhet meg.?" Eredendő emberi bűn és feltétlen isteni meg-
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Az ima mint a bűn

feloldása

10 Azabszolút bűnről
ln: Beszélgetések

Pilinszky Jánossal 142

11 Az imádság szerepe a
világban ln: A mélypont

ünnepélye 527

12 Ami személyes, és
ami szent Bp., Vigilia,

1983

13Vallomások az
imádságról ln: Pilinszky

J. ím. 259.

bocsátás misztikus paradoxona szintén az "imádságos lét" kon
textusába helyezhető: a vér a havon kép nem más, mint lehetsé
ges út szimbóluma Isten felé, mely az emberi bűnök mélyrétege
iből Isten közelébe vezet. Az imádság (a teológiai meghatározá
soknak megfelelően) itt mint a hívő paradox léthelyzetének Isten
ben való feloldása jelenik meg.

Pilinszky költői magatartásának - Simone Weil bö1cseletével
mélyen rokon - alapvonása az emberi szenvedés és nyomorúság
szakralizált megjelenítése.

Mindig az elhányt bádogkanalat,
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem.
(Inferno)

A miser szó etimológiailag is az Istenhez fordulás gesztusához
köti a nyomorúság jellegzetesen keresztény kultuszát: hiszen a
"miserete nobis" imádságszöveg egyértelmű etimológiai összefüg
gést hordoz a nyomorúság szó latin alakjával. Az ima így lesz az
emberi bűnök nyomorúságának feloldási kísérlete az Istennel va
ló párbeszédben: Pilinszky dosztojevszkiji erejű, már-már mániá
kus azonosulása akár a legszélsőségesebb emberi nyomorúsággal
nem más, mint a mélyen hívő keresztény ember bűn-tudatának,

alázat-gyakorlásának s ezzel imára nyitottságának gesztusa. "A
művészet serpenyői zenei képességekkel vannak megáldva; szá
momra ezek a serpenyők az ima és az alázat serpenyői 
Bach."lO- vallja a Beszélgetésekben. (Külön tanulmány tárgya le
hetne a költő Bach-imádatának és imádságos verseinek összefüg
gése.) Pilinszky János abban az értelemben keresztény költő, hogy
az emberi szenvedést imitatio Christinek tekinti. Szemléletében
éppen a krisztusi szenvedés profán imitációja köt a legszorosab
ban Istenhez - a vele való dialógushoz, az imához - Jézus ket
tős, isteni és emberi lényegén keresztül.

"Imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe.v'! A csönd,
mely mindenekelőtt a transzcendencia metaforája, a Pilinszky-líra
ezen szubsztanciális motívuma és kifejezőeszköze alkotja a legalap
vetőbb kapcsolódási pontot a keresztény misztikával. A csönd a
misztikusoknál egyszerre jelenti lsten hiányát, az Istentől való elha
gyatottság állapotát és a "rejtőzködő isten" megnyilatkozásának
módját: "Az ige lsten csendje" - mondja Simone Weil.l2 Éppen az
örök rejtőzködés miatt van az istenkereső embemek oly nagy szük
sége az imára, mint a rejtőzködés paradoxonának csöndben megőr

zött, misztikusan átélt feloldására! Az Istennel történő kapcsolatte
remtés misztíkus gyakorlata, az imaképtelenség (hitehagyottság)
csöndjének és az ima csöndjének paradoxítása tökéletesen analóg a
költői imádság csöndjével, Pilinszky ellentmondásosságában mély
hitével. Ezen a ponton ér össze az ima kimondhatatlansága és a Pi
linszky-költemények csöndbe hajló redukáltsága. "Isten hiányának
és jelenlétének megtapasztalása: két partja az emberi imának,,13 -
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írja a költő. Hiszen még az örök példakép és referencia, a megfe
szített Krisztus is átélte az Istentől való elhagyatottság, ha mond
hatjuk így, az imaképtelenség szorongató, mélységes csöndjét:
"Uram, Uram, miért hagytál el engem?" - idézi oly gyakran Pi
linszky (miként mestere, Simone Weil is) prózai írásaiban.

A csönd annak a határmezsgyének a szimbóluma, mely Istent
és embert, transzcendenciát és egzisztenciát elválaszt s mégis egy
beköt - és ezzel az ima létfeltételévé lesz. így válik a meghala
dott verbalitás a transzcendenciához vezető egyik lehetséges úttá,
hiszen imádkozni annyit tesz, mint ki- vagy átlépni. Gondoljunk
az Apokrif híres soraira:

Szavaidat, az emberi beszédet
én nem beszélem (...)
Hazátlanabb az én szavam a szónál,
Nincs is szavam."

Az ima és a vers Ideje Az elnémulás felé tartó Pilinszky-költészetet talán ebben az ér-
telemben, az imádság felé közelítő költészetként kellene elgondol
ni.

A Pilinszky-líra idöszemlélete ugyancsak rokon vonásokat mu
tat az ima idővonatkozásaival.

Mérd az időt,

de ne a mi időnket,

a szálkák mozdulatlan jelenét (oo.)
az Atyaisten ígéretét.
(Metronom)

14Azimádság mint
metakommunikáció u.o.

524.

Az autentikus idő Pilinszky gondolatvilágában a "vesztőhely

havá"-nak ideje, a csend, vagyis a transzcendencia ideje. Csend és
idő fogalma a közös - egyfelől verbális, másfelől temporális 
mozdulatlanságban találkozik. S épp ez a mozdulatlanság külön
bözteti meg a transzcendentális időt ("ne a mi időnket") a "mi
időnk" immanens idejétől. A "szálkák", azaz Krisztus "mozdulat
lan jelene", tehát Isten ideje, vagy az Istennel töltött idő, másképp
az ima ideje. "Az imádság annyi, mint egyedül maradni Istennel,
s ugyanakkor találkozni mindenkivel, a teremtés egész teljességé
vel, méghozzá egyszerre térben és időben, s túl téren és időn, Is
ten szívében, az öröklét dimenziőjában.v'" Isten ideje, az imád
sággal töltött idő - mondhatjuk Pilinszkyvel - attól lesz szá
munkra autentikussá, hogy bűnös és véges idődimenziónkbólki
és fölemel az időfölötti és a végtelen fájdalmon, bűnön és búntu
daton túli dimenziójába.

Az Istennel való szembesülés pillanata - akár a halál - jó és
rossz értelmezhetőségén túli pillanat.
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Miként a hó hallgat (...)
úgy vérzenek jók, rosszak együtt (...)
halálunk monstranciájában."
(Monstrancia)

Ahalál Pilinszky versei a keresztény szellem és minden igazán nagy
művészet erejével szólnak folytonosan a halálról. Az imában való
szembesülés Istennel - mint kilépés a véges időből - a halálra
való folytonos készülődés költői alapállásával rokon. A "begom
bolom halálomat" (Agonia Christiana) krisztusi gesztusának imitá
lása ez, melyet az ember legfeljebb az imában; a transzcendenciá
ba való átiépéssel tud megközelíteni.

Am a költő alkotásai éppúgy szólnak a halállal, azaz Istennel
való szembenézés hiányáról is. Pilinszky művészete azért olyan
megrendítő (a nem hívők számára is!), mert a lírai én azzal az
emberi gyengeséggel is tökéletesen azonosulni tud, amit alázathi
ánynak vagy imaképtelenségnek nevezhetünk.

Milyen megkésve értjük meg,
hogy a szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
későn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.
(Milyen felemás)

A kételkedés

15 Aljosa ln:

Beszélgetések Pilinszky
Jánossa/19.

16 Bevezetés a
filozófiába 47.

17 Van Gogh ln: A
mélypont ünnepélye 422.

18 Az ima szeretetként
való tételezése például

Ban Barth teológiai
munkáiban is

megtalálható. Vö. Az ima

"Nem vagyok keresztény költő, de szeretnék az lenni,,15 
vallja Pilinszky János, ezzel a kételkedés (pascali örökségű) - fi
lozófiai alapjain helyezve el önnön paradox hitből táplálkozó lét
szemléletét. "A kételkedés olyan kétely, mely nem összeegyeztet
hetetlen a hittel" - mondja Karl Jaspers/6 kinek keresztény eg
zisztencializmusa több tekintetben rokon Pilinszkyével. A költői

mű ritmusát a kételkedés és az imádság pillanatainak ár-apálya
tagolja: a kételkedés így ugyancsak az ima negatív lenyomataként
értelmezhető, imahiányként, következésképp imaszükségletként.

Hölderlin és Van Gogh alakja - ahogyan Jaspers műveiben is
- a Pilinszky-lírában emblematikus jelentőséggel bír. Az őrült

zseni problematikáját a költő ugyancsak az ima holdudvarába he
lyezi: a "világ báránya"-ként (Van Gogh) láttatott őrült nyomorúsá
gét és marginalitását Pilinszky a transzcendencia magasságába eme
li, s ezzel - Jaspershez hasonlatosan - a transzcendentális létezés,
az "imádságos lét" tárgyává, mintájává avatja, "Senki ígx a modem
festészetben nem imádkozott, mint ő" - írja egyhelyütt.17

Ugyanakkor Pi1inszkynél az ima nemcsak Istenre való rátalá
lást jelent, hanem egyúttal visszatalálást is a földi szeretetbe, az
emberi kommunikáciőba.i'' Egészen a középkori misztikusokig
visszavezethető az a gondolat, miszerint az Istennel való kontak
tus nem megismerés, hanem épp a nem-tudáson nyugvó kommu-
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19 VÖ. Keresztes Szent
János

20 VÖ. ahogyan
Ábrahám visszakapja

Istentől lzsákot ln:
Félelem és reszketés

Bp., Európa, 1986
21 A teljesség felé ln: A

mélypont ünnepélye 218.

nikáció/
19

S jelen van Pilinszky "mestereinél", Simone Weilnél,
Jaspersnél és Kierkegaard-nál is.20 Az imának többek között az
ad jelentést - mondhatnánk Pilinszkyvel -, hogya transzcen
dencia közvetítő közegén át földi létünk is autentikusabbá lesz ál
tala. "Az imádságf.i.) Istenhez emel - de nem az emberektől va
ló elidegenedés árán. Ellenkezőleg: az Isten felé nyitott szívbe ter
mészetes a bejárás az ember számára is, az Isten ütötte résen be
fér akár az egész világ. Más szóval: az imában Isten a feleba
rátnak és vele a teljes világnak legodaadóbb szálláscsinálója. ,,21

Bűn és imádság

Valójában két szó, mit ismerek
ban és imádság két szavát.
Az egyik hozzám tartozik
A másik elhelyezhetetlen.
(Az ember itt)

22 Variánsai: gravitáció,
labirintus, folyosó,

pupilla vagy kráter.

"Imádságos bűn"

Bűn és imádság fogalma Pilinszky gondolatvilágában elvá
laszthatatlan egymástól: bűn és Isten egymásravonatkoztatottsá
gának paradoxona költészetének egyik legizgalmasabb aspektusa.
A "hozzám tartozó" bűn és az "elhelyezhetetlen" imádság para
doxonát a költő az "imádságos bűn" gondolatának bevezetésével
oldja föl. A bűn-bűnh6dés-bűntudat dosztojevszkiji, kafkai, ca
mus-i háromszöge Pilinszkynél az imával négyszöggé bővül. A
költő létélményének alapja ugyanis az eredendően bűnös emberi
lét és az imádság (s vele az üdvösség) lehetőségének kettőssége.

E kettősség képileg is megjelenik a versekben: a weili nehézke
désfogalommal analóg zuhanás22 leereszkedő és az ima felemel
kedő mozgásszimbolikájának keresztmetszetében.

E paradoxont illusztrálja Pilinszky e~ kedves olvasmánya: Ki
erkegaard Félelem és reszketése. Hiszen Abrahám létének lényege ép
pen a bűn és az imádsági ha úgy tetszik az "imádságos bűn" ket
tősségével ragadható meg, mely paradoxon kizárólag a "vallási stá
dium"-ban oldható föl. A költő kereszténysége nem etikai alapokon
nyugszik: a hit túl van a bűnön (s főképp a bűn megítélésén); Pi
linszky és Kierkegaard szemlélete az etikai bűnérte1mezés meghala
dásában találkozik: a "vallási stádium" nem zárja ki magából a
bűnt, hanem épp azáltal emelkedik fölébe, hogy azonosul vele.

Nincs több, nincs mint a bűnöz6k szeme (oo.)
Egyedül (oo.)
6k tudják elhallgatni Isten titkát.
(Nincs több)
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Auschwitz~lmény

23Haza akartam,
hazajutni végül ln:

Beszélgetések Pilinszky
Jánossal, 119.

Az "etikum teleologikus felfüggesztése" (Kierkegaard) a
transzcendencia dimenzióján kívül abszurd marad: innen is az
ima jelentősége Pilinszky művészetében.

Az ima ily módon a bűntudat létállapotának "vallási stá
dium"-beli analogonjának tekinthető. Nem más tehát, mint a
bűntudat szembesítése Istennel s egyúttal annak az abszolútum
ban való feloldása. "Inkább tekintem gyónásnak, mint prédikáci
ónak a költészetet.,,23 A bűntudat Pilinszky lirájában nemcsak ak
kor közelíttetik Istenhez, amikor egyéni, de akkor is, amikor kol
lektív. Az Auschwitz-élmény - paradox módon - szintén az
imádság kontextusába emelhető. Innen a történelmi apokalipszis
verseinek szakralitása: a költő a történelem poklának áldozatait
azért is jeleníti meg Imitati Christiként, mert az Istentől való elha
gyatottság botránya felfogásában csakis az imában oldható fel.
így lesz Krisztus kereszthalála a második világháború ártatlan ál
dozatainak prefigurájává. Az ember eredendő bűnének és az em
beriség kollektív bűnének közelítési kísérlete nem tompítja az
apokalipszis botrányát, hanem paradoxitásában döbbenetes erejű

feszültséget kölcsönös e verseknek.

Harmadnapon legyffzte a halált
Et resurrexit tertia die.
(Harmadnapon)

A bűn - egyéni és történelmi szinten is - az istenhiány, az
imaképtelenség pillanata Pilinszkynél. Az egzisztenciális dimen
zió bűnhődés-bűntudat viszonylata így a transzcendencia di
menziójában a túlvilág (kárhozat/üdvösség)-ima viszonylatnak
feleltethető meg. A bűnhődés illetve feloldozás "vallási stádium"
beli analogonja ugyanis a túlvilági kárhozat illetve üdvösség. 01
vasatomban tehát az ima a bűntudat transzcendálásaként értel
mezhető Pilinszky.

"Már imádkozni sem tudunk" - mondja Tarkovszkij hőse az
Aldozathozatal című filmben. Imádság-képtelen korunkban Pi
linszky művészetétöl nem csupán szellemi gazdagságot, esztétikai
élményt meríthetünk, de feltöltődhetünk valami mással is, amit a
művészet is ritkán tud ilyen intenzitással átadni: a mindannyi
unkban tátongó transzcendencia-hiány betöltésével, az elveszett
imádság - legalább pillanatnyi - meglelésével. Ha transzcen
dencia-szegény világunkban Pilinszky János verseinek közelébe
jutunk, valamiképpen mindannyian hazatalálunk.
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