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(Já té kos sza vak), vagy gyer mek vers-
nek mon dott ön élet raj zi ele me ket 
hor do zó gro teszk rõl: „vol tam én már 
/ ha jós le gény / Ba kony ban is / ha józ-
tam én / láb tól al vó / zsúp-há zak ban / 
hor go nyoz tam / áren dás ban / ácso rog-
tam / ab lak alatt / el rej tet tem / ál mo-
to kat” (Rej te ge tõ). A nyelv hasz ná lat 
to vább ra is az imént már fel ve tett 
oximoronszerû lá tás mód ki szol gá ló ja 
ma rad, anél kül, hogy akár egy pil la-
nat ra is el tá vo lod na a ma gá val ho zott, 
ere de ti nyelv kész let tõl, az ott ho no san 
be lak ha tó él mény vi lág tól.

Az el kü lö nült sé gek az élet for ma-
vál tá sok ban, azok tük rö zõ dé se i ben 
ér he tõk tet ten. Itt érez zük leg in kább 
az idõ vo nu lá sát. Ami kor a köl tõ 
kény sze rû ség bõl egy ál ta la esz mé-
nyí tett an gya li vi lág ból át lép a csak 
vesz te sé gek le he tõ sé ge it fel kí ná ló, 
pro fa ni zál tabb kö zeg be. Mert: bár 
szí ve sen ma rad na az, a köl tõ sem él he-
ti örök ké az an gya lok éle tét, hi szen 
óha tat la nul be szen  nye zi szár nya it a 
mú ló idõ po ra. A vál to zás bor zal mai: 
„ezt a fü vet már nem nyír juk, / ok tó-
ber van uram, / vé ge a sze zon nak!” 
(Ok tó ber, vé ge a sze zon nak). Még 
lán go ló sza vú tru ba dúrt ke res nénk 
eb ben a szét tört vi lág ban, de he lyet te 
le lünk csen des, adott vi lá gá val szem-
ben bé kü lé keny sza vú sze rel mest: 
„hát el jöt tél ide szök tél hoz zám egy 
má sik nyár ból / lá tod még sem buk nak 
ki szám ból a szavak… / ülünk cel-
lafehéren két té li Nap / aki ket ép pen
akasz ta nak e kocs ma szeg le ten” (Egy 
má sik nyár ból). Ta lán nem kel le ne 
már ide, eh hez a vi lág nyi kocs ma-
asz tal hoz a Kormos–Sinka-ta nít vány 
„né pi” köl tõt kép zel nünk. Ez már egy 
má sik, meg szen ve dett, pok la it járt, de 
lé nye gé ben so ha nem vál to zott Pátkai. 
Hi szen a dal nok at tól, hogy egy má sik
lét hely zet be so dor ta a vi lág, még dal-
nok ma radt, aki nek a köl té szet mû ve-
lé se õsi gyö nyö rû ség.

(Felsõmagyarország Ki adó, 2007)
Kemsei Ist ván

in dít ta tá sú, ugyan ak kor be mu tat egy 
kü lön le ges sze mé lyi sé get is, aki fo lya-
ma to san tö rek szik az ön meg ha tá ro zás-
ra, és ke re si a vá laszt ar ra a kér dés re, 
hogy mi ként fe jez he ti ki foly ton vál to-
zó iden ti tá sát.

A dél vi dé ki Új Symposion és a 
pá ri zsi Ma gyar Mû hely al ko tói kö ré-
hez tar to zó szer zõ, aki nek éle te és 
mun kás sá ga a ma gyar és nem zet kö zi 
avant gárd és neoavantgárd  moz gal-
mak hoz is kap cso ló dik, köny vé nek 
kér dés ként meg fo gal ma zott cí mé vel 
(Él he tek az ar co don?) is jel zi, hogy a 
re gény ben áb rá zolt sze mé lyi ség több 
„arc” mö gött több fé le iden ti tást él és 
élt meg, és ezek be mu ta tá sán ke resz tül 
igyek szik meg ha tá roz ni ön ma gát. Szin-
tén er re a ke re sõ be ál lí tott ság ra utal, 
hogy a cím vé gi kér dõ jel be töl ti a kö tet
bo rí tó ját, a szer zõ ne ve pe dig eb ben a 
kér dõ jel ben van fel tün tet ve. A kö tet bo-
rí tó ar ra is en ged kö vet kez tet ni, hogy a 
tör té ne te ken ke resz tül meg for mált sze-
mé lyi ség hang sú lyoz za a tes ti lé te zést, 
az ero ti kát, a test ki fe je zés for má it és a 
fel tá rul ko zást, ugyan is a bo rí tón La dik 
Ka ta lin egyik (a könyv 102. ol da lán 
is be mu ta tott) akt fo tó já nak nö vé nyi 
in dák kal vagy hí nár ral be fut ta tott 
vál to za ta ta lál ha tó, ahol a ké pen lé võ
nõ alak vé nusz domb ját fe di el az em lí-
tett kér dõ jel pont ja.

A nyi tott szer ke ze tû, kí sér le te zõ 
szel lem rõl árul ko dó szö veg nem 
kro no lo gi kus fel épí té sû, ha bár a 
kö tet 2002-tõl 2007-ig ve ze tett és 
dá tum mal el lá tott nap ló be jegy zé sek-
kel kez dõ dik, ez a va ló ság hû sé get 
erõ sí tõ, do ku men ta tív és idõ rend hez 
kö tött be ve ze tõ szö veg rész azon ban 
csak el len pon toz za és ki eme li a La dik
Ka ta lin há rom al te re gó já ról szó ló, 
rész ben fik tív fõ szö veg idõ ke ze lé sét, 
an nak re la tív ide jét. A La dik Ka ta lin 
ne vét vi se lõ há rom nõi sze rep lõ, a 
hor vát Hvar szi ge tén la kó Mû vész nõ, 
az új vi dé ki Üve ge zõ nõ és a bu da pes-
ti Szer kesz tõ nõ nem csak egyet len 
sze mély há rom fõbb élet sze re pét és 
ezek nek egy mást köl csö nö sen meg-
ha tá ro zó vi szo nyát jel ké pe zik – akár 
a há rom Pár ka, a sor sot meg ha tá ro zó 
há rom nõ alak –, ha nem a sze mé lyi sé-
get al ko tó fre u di ösz tön-én, az én és 
a fe let tes én mû kö dé sé nek hár mas-
sá gá ra is vo nat koz hat nak. Egyet len 
sze mé lyen be lül több fé le sze mé lyi ség 
él, ezek pe dig a „kép ke re te zõ Üve ge-
zõ nõ” ha tá sá ra éle tük frag men tu ma i-
nak ös  sze gyûj té sén és rend sze re zé sén 
ke resz tül igye kez nek meg ha tá roz ni 
La dik Ka ta lin iden ti tá sát, és ez egyút-
tal jel zi a sze mé lyi ség igé nyét az 
ön ma gá val va ló pár be széd re. Az ösz-
tön-én és el sõ sor ban a tu dat alat ti ja 
ál tal be fo lyá solt Mû vész nõ nek ös  sze 
kell egyez tet nie a min den nap ja it a 
ha gyo má nyos nõi sze re pek sze rint 
élõ Szer kesz tõ nõ éle té vel, aki oly-
kor úgy ér zi, „nem a sa ját éle tét éli”, 
„el vész a hét köz nap ok zár ká já ban” 
és „ra bos ko dik a há zi as  szonysze rep-
ben” (108–109). Ve le el len tét ben 
a köl tõ-szí nész Mû vész nõ az, aki a 

kép ze lõ  e re jén ke resz tül köz ve tít sze-
mé lyi sé ge ré szei, il let ve a va ló ság és 
a szub jek ti vi tás kö zött. 

Az áb rá zolt sze mé lyi ség iden ti tá-
sát a tár sa dal mi ne mek ál tal elõ írt 
sze re pe ken, az el foj tá so kon, va la mint 
az ál mok és a szim bó lu mok vi lá gán 
kí vül meg ha tá roz za az az iro da lom tör-
té ne ti, ze ne-, kép zõ- és szín mû vé sze ti 
kon tex tus is, amely át szö vi és for mál-
ja az élet szö veg egé szét. Van nak, 
akik sze mé lyes is me rõs ként a köz-
vet len pár be széd vagy le ve le zés ál tal 
hat nak az el be szé lõ re, és hos  szabb-
rö vi debb uta lá sok ban idé zi meg õket: 
Szentkuthy Mik lós író, Bada Da da
fes tõ, ze nész és performer, a ze ne-
szer zõ Vujicsics Ti ha mér, a ren de zõ 
Jancsó Mik lós és Moldován Do mo-
kos, Má ri ás Bé la ze nész, fes tõ, író és 
performer, Goran Rem hor vát köl tõ,
Tol nai Ot tó író, köl tõ, Fabó Kin ga és 
Cselényi Bé la köl tõ, Szkárosi End re
köl tõ, kri ti kus, performer, Szentjóby 
Ta más köl tõ, a ma gyar neoavantgárd 
egyik leg je len tõ sebb al ko tó ja, Döbrei 
Dé nes szí nész, Bo ri Im re, Thomka 
Be á ta, Pé csi Györ gyi iro da lom tör té-
né szek, to váb bá Ilia Mi hály iro da lom-
tör té nész is, aki le ve lé vel ösz tö nöz te 
La dik Ka ta lin re gé nyes élet tör té ne-
t ének meg szü le té sét. A köz ve tett 
szel le mi je len lé tet kép vi se lõ szer zõk 
kö zé tar to zik egye bek kö zött Edgar 
Allan Poe, William Blake, Hugo von 
Hofmannsthal, Lewis Carroll, James 
Joyce, Oscar Wilde, Franz Kaf ka, 
Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, 
Sigmund Fre ud, Antonin Artaud, Kurt 
Schwitters da da is ta kép zõ mû vész, 
Kas sák La jos, Jó zsef At ti la, Ham vas 
Bé la, Weöres Sán dor, Andy Warhol, 
Nick Cave és Charles Bukowski, de 
fel buk kan pél dá ul Carlos Castaneda 
ant ro po ló gus ne ve is, aki nek a me xi-
kói va rázs ló ha gyo má nyok ról szó ló írá-
sai is be épül nek az élet tör té net be. Ez 
a név sor is sej te ti és ki raj zol ja azo kat 
az avant gárd és neoavantgárd irány za-
to kat és tá jé ko zó dá si pon to kat, ame-
lyek ha tá sá ra a Gesamtkunstwerkként 
fel fog ha tó élet út for má ló dott. 

A könyv sok fé le mû fa jú al ko tást 
öt vöz, ugyan is a tör té ne tek hi te les sé-
gét alá tá masz tó do ku men tu mok (nap-
ló, le ve lek, ké pes lap ok, vo nat jegy, 
pla ká tok, fény ké pek) mel lett ab szurd 
és szür re á lis el be szé lé se ket, álom le-
írá so kat tar tal maz, to váb bá lettrista 
hang köl te mé nyek kel, a kom pu ter mû-
vé szet be so rol ha tó, szá mí tás tech ni kai 
kó dok kal tûz delt szö ve gek kel (mint 
ami lyen a Ze ne hú ros hang sze rek re
cí mû „kom po zí ció”), az akusz ti kai és 
vi zu á lis ele me ket is öt vö zõ konk rét 
köl té sze ti al ko tá sok kal ta lál koz ha tunk 
(mint pél dá ul a hor vát fi zi kus, Nikola 
Tes la ál tal ih le tett „au di o vi zu á lis 
ora tó ri um”, a Tes la), emel lett La dik 
Ka ta lin performanszainak, rá dió- és 
te le ví zió in ter jú i nak le írá sát is meg ta-
lál juk. Fel fe dez he tõ a neoavantgárd 
„üvöl tés”- vagy „ki ál tás”-iro da lom, 
a be at nem ze dék ha tá sa is, amely nek
tag jai amel lett, hogy egy anar chis ta 

Három Pár ka
(neo)avantgárd éle te

(Ladik Ka talin:
Élhetek az ar codon?)

A köl tõ ként és szí nész ként is mert 
La dik Ka ta lin el sõ íz ben je len te tett 
meg egy több fé le mû fajt öt vö zõ, de 
alap já ban vé ve pró zai al ko tást, amely-
nek rész ben fik tív, rész ben a va ló ság 
té nye i re épü lõ szö veg da rab ja it a szer-
zõ élet tör té ne te kap csol ja egy be. Az 
élet út fõbb ál lo má sa i nak és ese mé nye-
i nek mo za ik ja i ból, to váb bá az ál ta la 
te rem tett vagy meg ta pasz talt fik tív 
vi lá gok frag men tu ma i ból fel épü lõ 
re gé nyes vis  sza em lé ke zés ön élet raj zi 
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moz gal mat kép vi sel tek, von zód tak a 
rit mus és a ze ne ele men tá ris ere jé hez, 
to váb bá az egyé ni sé get kor lá to zó és 
el foj tó tár sa da lom mal szem ben ál ló 
neoprimitivizmushoz is, amely a misz-
ti ka, az õsi és né pi szür re a liz mus, a 
gye rek kor és az õs köl té szet vi lá gát 
kí nál ta a ci vi li zá ció vív má nyai he lyett. 
A re gény ben en nek pél dá ja, hogy 
La dik Ka ta lin elõ adó mû vész egy faj ta 
sá mán as  szony ként je le nik meg, ezen-
kí vül vi lág lá tá sá ban a me se, a mí tosz
és a ba bo nás hit is sze re pet ját szik, a 
ze né nek pe dig köz pon ti je len tõ sé get 
és min dent át ha tó sze re pet tu laj do nít: 
„ze né rõl csak is olyan em ber rel le het 
be szél ni, aki fel is mer te a vi lág egye-
tem ér tel mét. (…) egy jó ren det tar tó
kor ban a ze ne nyu godt és de rûs, a 
kor mány zás pe dig egyen le tes.” (41) 
Meg tud juk, hogy már gye rek ko rá ban 
ér tet te és be szél te a „Fény vi lág” nyel-
vét, és ahe lyett, hogy ze nélt vol na, õ 
ma ga vált hang szer ré és mu zsi ká vá. 
Mind ez hang sú lyoz za a nem ver bá lis 
ki fe je zés for mák sze re pét is az élet mû-
ben, to váb bá a to tá lis mû vé szet rõl 
al ko tott neoavantgárd el gon do lást is 
tük rö zi, amely a mû vé szet és az élet 
azo nos sá gát hir de ti. 

Ezért nem vé let len, hogy az 
1960-as évek ben La dik Ka ta lin a 
lé te zés pil la nat nyi sá gát és meg is mé-
tel he tet len sé gét hang sú lyo zó rí tus, a 
performansz egyik el sõ kép vi se lõ je 
volt a Vaj da ság ban. Eb ben a mû faj-
ban ugyan is a performer nem mint 
sze re pet ját szó szí nész áll a szín pad ra, 
ha nem a sa ját ne vé ben, mû vész ként 
és ci vil ként egy aránt je len van, az 
elõ adás szin tén a mû vé szet és az élet 
azo no sí tá sán ala pul. Ugyan ak kor ar ra 
is több he lyen utal a tör té net, hogy a 
szür re á lis jel me zek be fel öl töz te tett és 
a le mez te le ní tett, ero ti kus test perfor-
manszai az ön meg mu ta tás vá gyá ból 
is fa kad nak, ez zel is ma gya ráz ha tó, 
hogy La dik Ka ta lin egyik al te re gó já-
nak, az Üve ge zõ nõ nek üz le te a „Nár-
cisz kép ke re te zõ és üve ge zõ” (119) 
ne vet vi se li.

Az as  szo ci a tív szer kesz té sû szö veg-
ben uta lás ta lál ha tó La dik Ka ta lin köl-
té sze té nek szim bó lum vi lá gá ra (mint 
pél dá ul a „kis pi ros bul dó ze rek”, az 
„ezüst bi cik li”), a sok szí nû bal ká ni 
kul tú rá hoz, a föld raj zi he lyek hez és 
a tár gyak hoz va ló szub jek tív vi szo-
nyá ra, amint a tár gyak egy bel sõ vi lág 
ré sze ként önál ló je len tést kap nak. És 
bár a szub jek tív vi lág áb rá zo lá sa hang-
sú lyo sabb a kö tet ben, a tár sa dal mi 
je len sé gek kel szem be ni eti kai ál lás-
fog la lás ra is akad pél da: „Az em be rek 
gond ter hel ten, szem le süt ve jár nak, 
egy más agyát für ké szik, szá mon 
tart ják, ki me lyik po li ti kai párt nak 
tag ja. So kan strucc mód já ra ho mok ba 
dug ják fe jü ket, ivás ba vagy al vás ba 
me ne kül nek (…) Döb be net tel néz zük 
ezt a ha tal mas ör vényt, a koz mi kus 
fe ke te lyu kat, amely egy re na gyobb
szí vó erõ vel sö pör ma gá ba min dent, 
ami a tisz tes sé get, az em be ri mél tó-
sá got, az õszin te ba rát sá got je len tet te. 

Eu ró pa is döb be net tel és te he tet le nül 
né zi ezt a min dent ma gá ba szür csö lõ 
ör vény ször nye te get.” (99)

A mû faj ok és a szö ve gek, az álom 
és az éb ren lét, az or szá gok és a kul-
tú rák kö zöt ti át já rás mel lett ar ra a 
pár be széd re is ref lek tál az Él he tek 
az ar co don? cí mû kö tet, amely La dik
Ka ta lin élet sze re pei, kül sõ és bel sõ
éle te kö zött jött lét re, il let ve a kö tet
kí sér le tet is je lent ar ra, hogy vál to za-
tos for mák ba önt ve meg ra gad ja egy 
mû vé szi élet út gon do la ta i nak és ese-
mé nye i nek pil la nat nyi sá gát.

(Nyi tott Könyv mû hely, 2007)
Ócsai Éva

Könnyedséget
gyarapítani a szív ben

(Báthori Csa ba:
Haluc Áron dol gozatai)

E so rok író ja bo tor ha tá ro zott ság-
gal vél te úgy: Lackfi Já nos Ha lott né-
zõ cí mû re gé nye után 2007-ben már 
nem ér he ti meg le pe tés. Olyan jól esõ
sem mi kép pen. Té ve dett, per sze. Igaz, 
nem szá mít ha tott ar ra, hogy – a ver-
sek, for dí tá sok, kri ti kák és es  szék 
hos  szú so ra után – Báthori Csa ba
al ko tói mû he lyé bõl egy prózaremek 
ké szül ki ke rül ni.

Báthori köny ve két rész ben 
(„El sõ” és „Má so dik fü zet” cím alatt) 
ös  sze sen öt ven szö ve get bo csát köz re. 
Mi u tán az egyes da ra bok kal az ÉS
„Tár ca tár” cí mû ro va tá ban le he tett 
idõ rõl idõ re ta lál koz ni, ad ná ma gát a 
fel té te le zés, hogy tár cák, tár ca no vel-
lák szer kesz tett gyûj te mé nyé vel van 
dol gunk. Nem is té ved nénk na gyot, 
ám ez zel csak kö ze lí te nénk a va ló sá-
go sabb mû fa ji ar cu lat hoz. A Haluc
Áron dol go za tai ugyan is val lo má sos 
tár ca no vel lák olyan so ro za ta, amely 
ala ki lag a nap ló re gén  nyel ke rül ro kon-
ság ba, mé lyebb ré te ge i ben pe dig a fej-
lõ dés re gény mû faj je gye it ve szi föl. (A 
mû ma ga nem je lö li ön nön mû fa ját; a 
fül szö veg bé li szer zõi bib li og rá fia az 
óva tos „Pró za” meg je lö lés sel él.)

A mû faj kér dé sét ár nyal ja, hogy a 
ke ret tör té net ér tel mé ben is ko lai (bár 
ott hon ké szí tett) fo gal ma zá sok ról van 
szó. (A ré gi is ko lás fü ze tek kül le mét 
idé zõ s emi att szép nek csak al kal mi 
jó in du lat tal ne vez he tõ li la bo rí tó is 
ezt az el kép ze lést hang sú lyoz za.) 
Ez az zal jár együtt, hogy a be széd-
mó dot óha tat la nul egy szer re hat ja át 
a nap ló sze rû sze mé lyes ség igé nye 
és a meg fe le lés ka ma szos vá gya. A 
fo gal ma zá sok szer zõ je, Haluc Áron 
az el sõ so rok írá sa kor még ál ta lá nos 
is ko lai ta nu ló, az utol só la po kon ti zen-
nyolc éves gim na zis ta. A sze mé lyi ség 
fej lõ dé se szem pont já ból ki vált sá gos 
élet sza kasz ban kö vet het jük te hát nyo-
mon, mi tör té nik ve le, ben ne és ál ta la; 

pon to sab ban: ho gyan ala kul, ho gyan 
ala kít ja azt a nyel vet, amely a tör té-
né se ket el me sé li, s amely nem csak a 
meg tör tén tek em lé ke ze tét: õt ma gát,
az el be szé lõ ént is ala kít ja. Élet re 
ala kít ja, lét re for mál ja: meg te rem ti 
és te rem ti, sza ka dat la nul s ment he tet-
le nül. A föl ütést idéz zük: „Ezt a jegy-
zet fü ze tet, ezt ka rá csony ra kap tam. 
[…] Nem kér de zek sem mit és sen kit, 
ab ból áll az én éle tem. Ha be le írok, 
le szek va la ki, mon dom.” (7)

A gyer mek-el be szé lõ nar ra tív 
fo gá sa nem új esz köz, iro dal munk ban 
sem. Egye bek mel lett eb bõl nyer te
ki vé te les esz té ti kai ere jét a Sors ta lan-
ság; a Ha lott né zõ bo nyo lul tabb nar-
rációs rend jé ben is ez a meg ha tá ro zó 
elem; s Agota Kristof (Kris tóf Ágo ta) 
Tri ló gi á já nak nar ra tív és re to ri kai 
sa já tos sá gai is eszünk be jut hat nak. 
(Ez utób bi tõ mon da tos tech ni ká já val 
ro kon né mi képp a kez det ben egy-
sze rû mon da to kat pró bál ga tó Haluc 
fo gal ma zás mód ja is.)

Az ön ér tés fi nom el moz du lá sai, az 
ön meg al ko tás ta nul ha tat lan mû ve le tei 
– s mind ez az írá son, a meg fo gal ma-
zá son, a sa ját nyelv ke re sé sén-ki mun-
ká lá sán ke resz tül: ez a vol ta kép pe ni 
tár gya és tét je a mû nek. Mert köz-
vet len tár gya, vá lasz tott té má ja is 
van az egyes írá sok nak (a csa lád és 
a csa lád cson ka sá ga; az al bér le ti lét 
s a köl tö zé sek vi szon tag sá gai; nya ra-
lás a vi dé ki ro ko nok nál; ka rá csony, 
osz tály ki rán du lás, sze rel mek, mi nist-
rá lás és ál mok), ám min den mon dat
és min den szö veg ar ra mu tat: itt a 
va ló di anyag az el be szé lõ ma ga, a 
fá rad sá gos el szánt ság gal ki mun kált 
nyelv pe dig „hasz ná ló já nak” meg mun-
ká lá sá ban töl ti be leg fõbb funk ci ó ját. 
Nyíl tan ef fé le ön ref le xi ók árul kod nak 
er rõl: „Min dent meg te he tek, min dent 
rög zít he tek. Még azt is, hogy hi szek
Is ten ben, anyá ban.” (135); „Õszin tén 
kell fo gal maz ni, kü lön ben nem si ke-
rül a fo gal ma zás. Ide írok sza va kat, 
de le het, hogy té ve dek. Iga zít sa tok 
ki, iga zít sa tok meg. Csak úgy tu dok
sze ret ni, ha nincs ná lam az igaz ság.”
(206); „Nem ke rü löm a sza va kat, ame-
lyek je len te nek va la mit. Min den, amit 
so kan le ír nak, meg szû nik egy szer, 
ha ma ro san. Azt írom le, amit majd-
nem má sok is el tud ná nak mon da ni. 
Sú lyos va gyok, és fél re e sõ.” (241)

A kö tet nyel ve ze te, úgy érez zük,
új mi nõ sé get ho zott Báthori pá lyá ján. 
(El sõ ol va sás ta pasz ta la tunk alap ján:
vol ta képp kor társ pró zánk ban is.) E 
nyel ve zet nem föl tét le nül ké pek ben 
tob zó dó, mint he lyen ként az es  szék 
nyel ve, s leg ke vés bé sem enigmatiku-
san zárt, mint gyak ran a ver sek dik ci-
ó ja. Más lo gi kát kö vet, más irá nyo kat 
nyit. Mi ben lát juk sa já tos sá gát? A 
szó kincs több re gisz ter bõl épít ke zõ s 
egye di kép zé sek és ös  sze té te lek ré vén 
is em lé ke ze tes sé emel ke dõ gaz dag sá-
gá ban; a mon da tok ben sõ rit mu sá ban 
s a mon dat fû zés po é ti kus szer ve-
zõ dé sé ben; min de nek elõtt pe dig a 
re to ri ka, a be széd mód, a szó rend kü lö-


