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ré sze e kö tet nek a hi va ta los kri ti ka 
fe lõl, hogy mi lett a köl tõ nõ ál tal is 
ala pí tott Új hold c. fo lyó irat tal, s mi ért 
nem pub li kál ha tott csak nem tíz évig 
újabb ver ses kö te tet. Rá mu tat a kri ti ka 
„hang já nak” vál to zá sa i ra az 1960-as 
évek tõl, Rónay György, Alföldy Je nõ 
és Bá nyai Já nos írá sa i ra bõ veb ben is 
ki tér ve. „A hat va nas, de kü lö nö sen a 
het ve nes évek vé gé tõl a Ne mes Nagy 
Ág nes-lí rá ról szó ló ér tel me zé se ket 
ol vas va ta núi le he tünk an nak a fo lya-
mat nak, amely nek so rán a vers (Buber 
ka te gó ri á i val) »szüntelen pár be széd dé 
vá lik, …találkozásokká, olyan út tá, 
me lyen egy hang in dul el az ébe ren
fi gye lõ te felé.«” – ír ja Her ná di, majd 
a to váb bi ak ban rá tér az ún. „pár be-
széd-utak fõ út vo na lá nak” is mer te té-
sé re, mely hez há rom fé le ér tel me zé si 
sí kot je löl ki. Ezek az 1. ob jek tív tár-
gyi as lí ra, 2. szak rá lis ta pasz ta lat és 3. 
a nyelv-, il let ve lét fi lo zó fia sík ján tör té-
nõ ér tel me zés. A har ma dik cso port ba 
tar to zók kö zé so rol ja Schein Gá bor a 
lí rai élet mû ma gya rá za tá hoz egy egész 
fi lo zó fi ai ap pa rá tust se gít sé gül hí vó 
ta nul má nya it, me lyek nek „ge rin cét 
a Heidegger–Gadamer–Bultmann–
Jauss vo nu lat al kot ja. Emel lett Schein 
Gá bor so kat me rít a di a ló gus fi lo zó-
fi ák ból is (Mar tin Buber, Lévinas)”. 
Amint már a ko ráb bi ak ban is em lí tet-
tem, Her ná di Ne mes Nagy Ág nes köl-
té sze té hez Mar tin Buber per szo na lis ta 
fi lo zó fi á ja fe lõl pró bál kö ze lí te ni. E 
fi lo zó fia kulcs fo gal mát, a ta lál ko zást
eme li ki, mely va ló já ban a sze mé lyi-
ség „meg nyí lá sa, nyi tot tá vá lá sa” min-
den iránt. „Ta nul má nyom ban olyan 
Ne mes Nagy Ág nes-ver sek kel fog lal-
ko zom, ame lyek va la mi lyen mó don a 
di a ló gust hor do zó ta lál ko zást je le ní tik 
meg.” – ír ja. A könyv be ve ze tõ írá sa-
i ból már csak az a kér dés van hát ra,
hogy „med dig tart a »ta lál ko zás«?”, s 
ez a kér dés az tán ki is raj zol ja a vizs-
gá ló dás to váb bi irá nyát, hisz Her ná di 
sze rint a ta lál ko zás tör té ne te nem ér 
vé get az Ekhnáton-ciklussal, „ha nem 
a ké sõb bi ver sek ben is foly ta tó dik, 
il let ve új ra kez dõ dik”. Az elem zé sek 
alap ját Buber Ich und Du c. nagy es  szé-
jé ben le fek te tett gon do la tai ké pe zik, 
mely ben „el vá laszt ja egy más tól az 
Én-Az alap szó hoz kö tõ dõ Az-vi lá got, 
és az Én-Te alap szó hoz kö tõ dõ Te-
vi lá got. Ha az én szá má ra va la mely 
lé te zõ Az-ként je le nik meg, az an  nyit 
je lent, hogy az Én tárgy ként ész le li azt 
a lé te zõt: ta pasz tal ja, hasz nál ja és bir-
to kol ja. Ha vi szont ugyan ez a lé te zõ az 
Én szá má ra úgy je le nik meg, mint Te, 
az azt je len ti, hogy az Én sze mély ként 
ész le li a lé te zõt, az az nem ké pes töb bé
sem … tapasztalni, sem bir to kol ni õt. 
Ehe lyett vi szony ba ke rül nek egymás-
sal…”

Ne mes Nagy Ág nes ver se i nek és 
Mar tin Buber Én és te cí mû mû vé-
nek együtt ol va sá sa so rán Her ná di a 
pár be széd nyo ma it ke re si a köl te mé-
nyek ben, azt pró bál ja meg fi gyel ni, 

ho gyan ala kul át az Én-Az re lá ció Én-
Te vi szon  nyá, majd in nen mi kép pen 
for dul vis  sza is mét Én-Az re lá ci ó vá 
a meg szó lí tó és meg szó lí tott kö zöt ti 
kap cso lat. A „te rep” in nen tõl kezd ve 
a ver se ké, me lyek nek mo tí vu ma in 
ke resz tül Her ná di lé pés rõl lé pés re 
ki mu tat ja e kü lön le ges kap cso la tok 
meg lét ét. A Ne mes Nagy Ág nes ál tal
hasz nált mo tí vu mok egyik leg szeb bi-
ké vel, a fá val Her ná di Má ria be ha tó an 
fog lal ko zik. Rá mu tat, hogy a köl tõ nõ 
mû ve i ben a fa üze ne te ket hor doz a 
mond ha tat lan ból, „amely a tör zsü kön 
ha lad át”, s hogy ága i val az ég be,
gyö ke re i vel a föld be ka pasz kod va 
„a két vi lá got ös  sze kö tõ tar tó osz lop, 
vi lág ten gely”. A fák a lét iga zi tu dói,
s azért tud nak töb bet, mint az em ber, 
„mert csak lé tez nek és nem a lét kér dé-
se i vel bir kóz nak”.

A ta nul mány a Ne mes Nagy 
Ág nes-ver sek és Mar tin Buber-mûvek 
kö zöt ti fo lya ma tos pár hu zam ke re sé-
sei köz ben olyan ös  sze füg gé sek re, 
fi lo ló gi ai fi nom sá gok ra irá nyít ja rá a 
fi gyel met, me lyek egy jó val szé le sebb 
kör ben te szik le he tõ vé az ér tel me zést, 
a mû vek rõl szó ló dis kur zust. Her ná di 
írá sa na gyon gaz dag for rás anya got 
hasz nál, mind az iro da lom tör té net, 
mind a fi lo zó fia tör té net tárgy kör ében, 
ezért õt ol vas va biz to sak le he tünk ben-
ne, hogy min den ed dig író dott fon tos
ta nul mány ra, kri ti ká ra rá irá nyít ja a 
fi gyel mün ket.

(Fi a tal Fi lo ló gu sok Fü ze tei
XX–XXI. szá zad, 1., Sze ged)

Hor váth Nó ra

tu da to san el fe lej tet nék. 
Eb ben a bi zony ta lan kor-
ban „nem az iro dal mi ér ték 
van vál ság ban, ha nem az 
em ber” – fo gal maz ta meg. 
Itt nem sejt he tõ az, hogy 
Ady el té vedt lo va sa mer re 
tart. „Mos tan ság egy faj ta black out 
tör té nel mi pil la na tá ban ha jó zunk? 
Nem csak mi; az egész em be ri ség.” 
„Fenenagy sza bad ság” van, „va kon-
dok-esz té ti kák” kel te nek „zûr mi sét”, 
iro dal mi éle tünk és „in téz mény rend-
sze re” ös  sze om lott, „tra péz és kor lát” 
nél kül vég zik a mu tat vá nyo kat. Itt 
bru tá lis füg gés ri aszt, ott szel le mi 
éle tünk „pe nész folt jai” lát sza nak. Az 
új Sza bad ság fé le lem mel te li, ha mis 
nosz tal gi ák kal pá ro sul va, a „meg sem-
mi sü lés” ré gi ve szé lyé vel, „sú lyos 
fe nye ge tett ség gel él ve hó dít”. A „szel-
le mi-er köl csi ér zé keny ség el tom pu lá-
sá nak ólom kö pe nyé be” bur ko ló zik.

Do mo kos Má tyás ke se rû meg ál-
la pí tá sai, fáj dal mas-kín zó kór le le tei 
– évek, év ti ze dek óta ben ne él nek.
Ré geb ben el ke se red ve idéz te Ju hász 
Gyu lát: „El vé rez nek leg mél tóbb ál ma-
ink?” És a sze re tett Sza bó Lõ rinc re 
hi vat ko zik, kü lönb ékét köt ve, a meg-
csa la tott ság ér zé sé vel, a meg vál toz-
tat ha tat lan nak tû nõ em ber és em ber
köz ti egyen lõt len sé get lát va a ki lenc-
ve nes évek ben. A hód me zõ vá sár he lyi 
ta lál ko zón tud ja, hogy min dig „rág a 
pa raszt ke nye rén” a gaz dag, va la mi-
fé le „levantei gát lás ta lan ság”, „pöf-
fesz ke dõ maffiónizmus” hó dít. Úgy 
ér zi: „bal ká ni csõ cse lék ké” vá lunk. 
A For rás cí mû fo lyó irat 2002-es jú li u-
si–au gusz tu si szá má ban, a „hi ány-le xi-
kon ban” – õ ma ga sze rint is – „epeke-
serû” vá laszt tud ad ni: „ne kem ma ga
a tár sa da lom hi ány zik, a jól mû kö dõ 
s kü lön fé le funk ci ó it nor má li san el lá-
tó tár sa dal mi or ga niz mus” hi ány zik. 
Eb ben az írá sá ban, a fel tett kér dés re 
adott vá lasz ban „be teg tár sa da lom-
ról”, az „év szá zad okon” át örök lött
nya va lyák ról, ve szé lyez te tett ség rõl, a 
ma gyar iro da lom ban meg írt tra gi kus 
lét ér zet rõl vall. (Hi szen a nagy vi lág, 
a kül sõ kör nye zet hely ze tét ér té kel ve 
õ min dig a ma gyar iro da lom klas  szi-
ku sa i ra gon dolt, rá juk hi vat ko zott Köl-
csey tõl Ad yig.)

Az iro da lom tör té nész, az es  szé is ta 
Do mo kos Má tyás év ti ze de ken ke resz-
tül Il  lyés Gyu la, Né meth Lász ló, Sza-
bó Lõ rinc, Weöres Sán dor és má sok
mû ve it ren dez te saj tó alá, mint ki adói
szer kesz tõ sok szor na po kon át, reg gel-
tõl es tig ve lük volt együtt. Ez az iro da-
lom-kö zel ség, ez az írók kal va ló ál lan-
dó ba rá ti kap cso lat, szer kesz tõi mun ka 
ha tá ro zot tan be fo lyá sol ta a ma ga né ze-
te it, vé le mé nyét, ér té ke lé sét. Egy szer 
csak nem el bor zad va ír a kö zel múlt 
iro dal mi éle té nek „ka ta kom ba lé té-
rõl”, a ma gyar (ál)tudomány „gran-
di ó zus torz szü lött jé rõl”: A ma gyar 
iro da lom tör té ne te I–IV. (és pót kö-
te te i rõl). Ez a „spe nót nak” be cé zett 

Domokos Má tyás:
Nem-múló  múlt

Szo mo rú an kell bú csút ven nünk
Do mo kos Má tyás tól, a nem rég örök re 
el tá vo zott ki tû nõ iro da lom tör té nész-
tõl, fe lejt he tet len ba rát tól – a Nem-
mú ló múlt cí mû esszé(tanulmány)-
kötetét ol vas va. Elõ ször a leg több írás 
ke se rû hang ját, fá jó ér zé se it, ko mor 
ta pasz ta la tát kell ész re ven nünk. Ke se-
rû en ta pasz tal ta, hogy az õt kö rül ve-
võ vi lág te li van fe nye ge tett ség gel, 
re mény te len ség gel, ki szol gál ta tott-
ság gal, gyû lö let-ára dat tal, a rend szer-
vál to zá si kí sér let il lú zió vesz té sé vel. 
Õ, aki egész éle tét rá tet te a ma gyar
iro da lom ra – mint szer kesz tõ, ol va só, 
kri ti kus –: kö rü löt te min den ös  sze za-
va ro dik. Õ még min dig – fi a tal  ko ra 
óta – biz to san fo gó dzott jól vá lasz tott 
mes te re i be, Il  lyés Gyu lá ba, Né meth 
Lász ló ba és má sok ba. És az évek, 
év ti ze dek el mú lá sa kor érez te, hogy az 
iga zi ér té ke ket vis  sza szo rít ják, el tor-
zít ják, el hall gat ják. A szá má ra biz tos 
iro dal mi mû vek „arany-ér té két” le be-
csü lik, a ma gyar iro da lom va ló sá gos 
kin cse it mint ha el fe lej te nék vagy 
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nagy iro da lom tör té net. A 
szo ci a lis ta re a liz mus he lyé-
be a „dik ta tó ri kus igén  nyel 
fel lé põ poszt kom mu nis ta 
szö veg iro da lom” lé pett. 
Do mo kos Má tyás „mû vi 
vak ság” és a „pszeudoiro-

dalom” ko rá ban él, és szel le me sen 
így jel lem zi ezt: „ami ben a ’semmi’ 
se úgy szál long, mint ha va la mi nek 
len ne a po ra”. Oly kor meg döb ben ve 
ír „íz lés ter ror ról”, „ál köz meg egye-
zés rõl”, hisz té ri kus „ér ték lot tó ról”, 
a bé kés-bé két len együtt élés ál dott-
ál dat lan vi szo nya i ról. Õ min dig az 
iga zi iro dal mi ér té ke ket ke re si, ír 
ró luk, ér té ke li. „Le let men tést” vé gez, 
be szá mol a rej tett cen zú ra vi lág ról, 
új ra sze ret né so kak kal „fel fe dez tet ni” 
Il  lyést! S míg a Szép iro dal mi Ki adó-
ban ki tû nõ szer kesz tõk közt jól ér zi
ma gát, köz ben a cen zo rok ki húz nak, 
be ír nak, mû ve ket „dob nak ki”. Köz-
is mert Il  lyés Gyu la Egy mon dat a 
zsar nok ság ról cí mû iro da lom tör té ne ti 
je len tõ sé gû ver sé nek sor sa: 1950-ben 
ír ta, elõ ször meg je lent az Iro dal mi 
Új ság 1956. no vem ber 2-i szá má ban, 
majd hos  szú hall ga tás után a Me net 
a köd ben cí mû kö te té ben 1986-ban 
(a Szép iro dal mi Könyv ki adó nál). 
És ami kor Il  lyést „tá mad ják”, hogy 
min den idõ szak ban el is mert, ki tün-
te tett köl tõ volt, azon nal hoz zá te szi 
Do mo kos: „1947 és 1955 kö zött ne ki
se je lent meg új ver ses kö te te”. A kort 
ta lán két epi zód dal jel le mez het jük. 
Né meth Lász ló drá ma kö te tét nem akar-
ták ki ad ni, s kü lö nö sen nagy „el len-
szen vet” vál tott ki po li ti kai kö rök ben 
a mû cí me: „Sze ret tem az igaz sá got”. 
1955-ben Andics Er zsé bet a stock hol-
mi bé ke kong res  szus ra uta zott, ve le 
volt Il  lyés Gyu la is, aki véd te Né meth
Lász lót. Andics Er zsé bet in du la to san 
ki fa kadt: „Né meth Lász ló nem sze-
ret he ti az igaz sá got!” S a kül vi lág 
és a ba rát ság jel lem zé sé re idéz zük 
Sár kö zi Már ta le vél rész le tét Né meth 
Lász ló nak 1960. má jus 14-én: „Eb ben 
a szar vi lág ban és egy re szarabbnak 
bi zo nyult em be rek kö zött még is csak 
ös  sze tar to zunk, és szá mít ha tunk egy-
más ra.”

Kü lö nö sen erõs fe le lõs ség ér zet élt 
ben ne. Weöres Sán dor Örök lét cí mû 
ver sé nek so ra it idéz ve – „Mert ami 
egy szer vég be ment, / azon nem má sít
sem mi rend, / se Is ten, se az ör dö gök: 
/ mú ló nak lát szik és örök” – tud ta
és vi lá go san meg fo gal maz ta, hogy 
fe le lõs min de nért, min den tet té ért. 
Ezt az igé nyes sé get, ma gas szel le mi 
szín vo na lat min dig meg kö ve tel te 
ön ma gá tól egy „kö vet kez mé nyek 
nél kü li” kor ban. Fe le lõs ség gel ke res 
vá laszt a ma gyar ság sor sát szem mel 
tart va; fe le lõs ség gel vá laszt ja ki a 
ma gyar iro da lom nagy al ko tó it. Itt 
Arany Já nos Al kal mi ver sét idé zi, 
ké sõbb Ba bits sza va i val lép to vább,
Ady End re vers sza kát he lye zi mot tó-
nak (Sze ren csés esz ten dõt kí vá nok), 

Né meth Lász ló élet mû ve kö rül fi lo ló-
gi ai rend te rem tést kö ve tel, Il  lyés Gyu-
la fran cia or szá gi úti be szá mo ló já ra 
hi vat ko zik, Sza bó Lõ rinc ver se i nek 
„ki elé gít he tet len” élet vá gyá ról szól 
stb. Do mo kos Má tyás „írói lel tá rá-
ban” min den je len tõs ma gyar al ko tó 
sze re pel – kü lö nö sen ér zé keny és min-
dig biz tos mi nõ ség-mér le gé re té ve. 
Az igé nyes ség ben, a szín vo nal ban, az 
iga zi ér ték ben él ve a ma gyar iro da lom-
ban min dig jól vá lasz tott. Hi he tet len 
tö mör ség gel öm lött be lõ le az iga zi
iro da lom, pl. Né meth Lász ló kap csán:
Il  lyést idéz ve („az em ber jobb ra vált-
ha tó”, Avar, 1935), Sza bó Lõ rin cet 
(„azt hit tem, szép szó vagy erõ szak
/ ér va la mit / s az élet, ha so kan akar-
juk / meg vál to zik”, Kü lön bé ke, 1933) 
stb. Az es  szé író val lo má sá val szól 
Keatstól Il  lyé sig, de más kor az iro da-
lom tör té nész pon tos sá gá val mé lyed 
el a Ma gyar Csil lag kö rü li vi ták ban, 
tá ma dá sok ban, szél sõ sé ges tõr szú-
rá sok ban, „zsi dó zás ban”, ke gyet len 
kri ti kák ban (Új Ma gyar ság, Milotay 
Ist ván stb.). A kor fé lel me tes, pl. 
1943 - a meg tá ma dott: Il  lyés Gyu la, 
aki a Tü zes trón nal vá la szolt „Egy 
hír la pi had já rat ra” aján lás sal. „Ül tes-
se nek tró nu sod ra, má sat / ak kor sem 
mondhatok…” (1943).

Adós ság tör lesz tés Il  lyés Gyu lát 
ol vas va pl. a Sem mi kö ze lít? cí mû 
val lo má sa, be szél ge té se. Az egyik 
kulcs ké rés: „di va tos-e”, „mo dern-e” 
Il  lyés? Do mo kos Má tyás ez zel kap cso-
lat ban fel idé zi Weöres Sán dor ral va ló 
be szél ge té sét. Ol vas sák-e a Za lán 
fu tá sát? Va ló szí nû leg sen ki. De a 
Za lán fu tá sá nak és köl tõ jé nek lé té rõl 
tud nak, Vö rös mar ty él. „Egy író nak,
köl tõ nek, nagy szel le mi je len ség nek a 
lé te és to vább élé se az idõ fö lött nem 
föl tét le nül az ol va sá si sta tisz ti kák 
mér le gén dõl el, ha nem a mû ve ik be 
fog lalt igaz sá gon – hogy pa te ti kus 
le gyek –, pon to sab ban azon a mó don,
aho gyan ezt az igaz sá got ki fe jez ték. 
Il  lyés is re mény ke dett ab ban, hogy 
mû ve ér vé nyes.” S ezt egy vers sel is 
alá tá masz tot ta. Majd ked ves együtt lé-
te i nek szel le mi kap cso la tá ról, ud va ri-
as ko dás nél kü li ter mé sze tes ma ga tar tá-
sá ról, „cso da fegy ve ré rõl”: „az iga zán
ko moly dol go kat ki rá lyi iró ni á val 
ad ta elõ” Il  lyés Gyu la. Igen, ki rá lyi 
je len ség volt, a tár sa ság köz pont ja, a 
leg mû vel tebb ma gyar író – Ba bit sot 
és Kosz to lá nyit is be le ért ve –, a nagy-
ság rend kí vü li sé gé vel, „fá jó ideg dúc”, 
aki min dig vál toz tat ni, ja ví ta ni akart a 
ma gyar ság sor sán. A Sem mi kö ze lít
ké sei ver se i ben vall szo ron gá sa i ról, 
a XX. szá zad em be ré nek de presz-
 szi ó já ról, örö kös re mény ke dé sé rõl, 
a nem zet, a „ma lom al ji nép” ke se rû 
sül  lye dé sé rõl, õr kö dõ szám adó-sze-
re pé rõl („gyá va a köz na pi, perc nyi 
courage / ment em bert s ho no kat” 
– ír ta a Hu nya di ke ze cí mû ver sé ben). 
Min dig fel me rült Il  lyés ben a ma gyar-
ság sor sa, az eu ró pai fej lõ dés rõl va ló 

le sza ka dás le he tõ sé ge, a ma ga örö kös
er köl csi fe le lõs sé ge. Bibó Ist ván 
mond ta: „Ko dály Zol tán el me he tett 
nem csak egy ér tel mes és mér ték tar tó 
ál lam ha ta lom, de akár Rá ko si Má tyás 
ren dez vé nye i re is: ne ki egy dol ga 
volt, õr köd ni a ma gyar ze ne kul tú ra 
fe lett.” Il  lyés Gyu la is „szám adó” 
hû ség gel õriz te, óv ta nem ze tét.

A Nem-mú ló múlt cí mû kö te té-
ben fe lejt he tet le nül õr zi Do mo kos 
Má tyás a ma gyar iro da lom óri á sa i nak 
kéz fo gá sát, mû ve i ket ele mez ve, ér té-
kel ve Né meth Lász ló tól Il  lyés Gyu-
lá ig. De köz ben kény te len-kel let len 
ke se rû en ös  sze gez ni is kel lett a kor 
ér ték vál sá gát, tár sa dal mi és iro dal mi 
nyo mo rú sá gát. Az iro da lom tör té nész 
ke se rû sé gén rit kán tört át a re mény, s 
bi za ko dás, az öröm, az iga zi ba rát ság 
fé nye: „Nem sza bad, hogy ez a Sza-
bad ság, ame lyet még nem is me rünk, 
amel  lyel még nem is él tünk együtt, 
csak az idõ sebb nem ze dé kek túl élõi 
lát hat ták meg vil lan ni egy pil la na tig, 
ti zen va la hány na pig, lõ por füst ben és 
tor ko lat tü zek fé nye i nél an gyal ar cát, 
mert az tán itt ha gyott ben nün ket, 
a Szol ga ság Há zá ban, egy új rossz 
vi lág ban, új ha zug vi lág ban ér tel mét 
ve szít se is mét!”

(Nap Ki adó, 2006)
Sze kér End re

Jaime de Angulo:
Indián me sék

Me sék kor sza kai és di vat jai, idõ sza-
kos lel ke sült sé gek Mi ci mac kó ért vagy 
Babarért, ké sõbb ki rály kis as  szony okért 
vagy in di án hõ sö kért – szin te min den
gyer mek fel han gol tabb és fo gé ko-
nyabb kor sza kát vé gig kí sé rik. De 
vall juk be õszin tén, mi re a fel nõtt kor 
el éri ko rai ha tá rát, ez él mé nyek nek 
és vágy vi lág nak már gyak ran csak 
tö re dé kei maradnak…! Fur fan gos 
le gé nyek, ör dön gös ko csi sok, le le mé-
nyes sün disz nók vagy bá tor nyu lak 
ap ró szto ri jai úgy enyész nek el az 
idõ kö dé vel, hogy leg kö ze lebb ak kor 
csudálkozunk rá juk is mét, ami kor cse-
pe re dõ cse me té ink pol cá ra ke rül nek a 
ré gi vagy új meséskönyvek…

Az ál mo do zó haj lan dó sá gú fel nõtt 
még oly kor szé gyel li is egy ko ri von-
zal mát a tün dér szép ki rály kis as  szony 
me se köny vi il luszt rá ci ó ja iránt, vagy 
bõ szen ta gad ni igyek szik, hogy bár-
mi kor is el hit te Maugli fé lel me i nek 
in do kolt sá gát Sir Khántól, vagy épp 
el-el ját szik sze rel mes hó nap ja i nak 
át fan tá zi ált dél után ja in a Kis her ceg 
tu da tos na iv sá gát öve zõ at mosz fé rá-
val és na iv vi lág kép pel. In di á no kért 
ra jon ga ni ma már nem di vat, szin te
tu da tos fel nõtt kor kell hoz zá és az 
új ko ri Ame ri ka nép is me re te, hogy 
ön ér ze tes fel nõtt a ma ga mo rá lis 
fenn költ sé gé ben al kal mi ér zel mi szo-


