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A REGÉNY ÉS AZ ÉLET 

Rónay György tanulmánya. 
(Káldor, Budapest, 1947.) 

Kosztolányi jellemzi úgy az írás 
vulkán-kényszerét, hogy a költő, ha 
körülményei nem engedik máskép, 
a körmére ír verset, megteremti a 
körömköltészetet. Ilyen „körömköl-
tészet", ilyen botcsinálta remekmű 
Rónay György, A regény és az élet 
c. tanulmánya. A Káldor könyv-
kiadó „Mit olvassunk" sorozatá-
ban félszáz magyar regény tartalmi 
ismertetéséhez magyarázatokat és 
bevezetőt csatolt — nyilván a pél-
dányszám emelése érdekében, csalo-
gatóul — és félkézzel, mellékesen 
megalkotta az ú j magyar regény-
elmélet törvénykönyvét: 

A regény és az élet jelentősége 
nagyjából ugyanaz a mi korunkban, 
mint a Hétköznapok és csodák-é a 
harmincas években, — éppen az által, 
amiben különbözik tőle. A Hunok Pá-
risban így festi a két világháború 
közötti fiatalság magatartását: „If-
jaink . . . mulattak, amikor épp nem 
akarták főbe lőni magukat nem 
utolsó módnak ítélvén ezt is szelle-
mük kiszabadítására agyuk, a kor 
és a társadalom börtönéből, amelyet 
egyre kínzóbbnak és megalázóbb-
nak éreztek s amikor nem a szaba-
dulás másik irányát forgatták fe-
jükben, a társadalmit. „A gondol-
kodásbeli bizonytalanság e korának 
— a kriticizmus időszakának, ha 
úgy tetszik — Szerb Antal fogal-
mazta meg a törvénykönyvét. A kor 
úgy akarta megoldani az élet prob-
lémáit, hogy egyszerűen kiküszö-

bölte számításaiból: kilépett belőle, 
fölébe helyezkedett, alámerült, vá-
lasztva a dadaizmus, az expresszio-
nizmus, a szűr- és sousrealizmus és 
ki tudja hány izmus lehetőségei kö-
zött. Természetesen a regény elmé-
lete, az életet közvetlenül ábrázoló 

műfajé, történeti meghatározással 
csak fikció jellegét hangsúlyozta, 
világa úgy nyert polgárjogot, ha 
megtagadta a való világot. Az élet 
a „hétköznapok" sorozata, a re-
gény villantja meg benne a „cso-
dá"-t . 

Rónay György esztetikája ú j idők 
ú j szemlélete — a jaltai Európáé 
szemben a „locarnói" Európával. 
Ha a regény az életet ábrázolja, nem 
szakadhat el problémáitól, sőt, tár-
sadalmi szerepet tölt be: „Ami nem 
ad és nem eszméltet: ami csak ki-
szolgál, az nevezheti ugyan magát 
regénynek, mi azonban semmiképen 
nem nevezhetjük művészetnek, iro-
dalomnak." Egy széthulló világ ki-
fejezője lehetett a játékosság, a szi-
lárduló életformák embere nyugod-
tan tekint a tükörbe: a realizmus 
lelkiismereti biztonsága elérkezett. 
A realista állásfoglalású Rónay 
György a valóság visszaadásában 
lá t ja a regény feladatát és a való-
ság áramlásának, alakulásának leg-
objektívebb kifejezője a társada-
lom: tanulmányában a magyar re-
gény történetét, társadalmi szerepé-
ben vizsgálja. Így találkozik Rónay 
György a kor törekvéseivel, ezért 
törvényhozó mű A regény és az élet. 
(Nem akarjuk kétségbe vonni Lu-
kács György könyveinek rendkívüli 
jelentőségét, bizonyos azonban, 
hogy az ő elméletei inkább kultúr-
filozófiai természetűek; Rónay ta-
nulmánya esztétikai érdeklődésű, 
tárgyát a magyar irodalom történe-
téből veszi, ebben újító.) 

Ha a regény a társadalmat vetíti 
elénk, a magyar regény a nemzet 
életének keresztmetszete, — ez a 
könyv kiindulópontja. Alaptételé-
ből következik regényeink átértéke-
lése irodalomtörténeti elődje, Gyu-
lai Pál klasszicizmusának szellemé-
ben s ez által Rónay mintegy ú j 
irodalmi multat teremt. 

A regény és az élet négy fejezetre 
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oszlik: Két klasszikus, Zord évek ár-
nyékában, A századvége és A magyar 
regény virágkora. A két klasszikus: 
Eötvös és Kemény. Müveikben a 
társadalmi elem nemcsak ábrázolá-
suk nyomán jelentkezik: nyomasztó 
társadalmi visszásságok, a nemzet 
létének gyökerét érintő reformok 
sugallják történeteiket, alakítják 
hőseiket, Eötvösnél közvetlenül is, 
Keménynél közvetve, a mult ha-
sonló képleteivel példázva a jelent. 
A regény náluk műfaji szabályai 
szerint, de már témája miatt is — 
Eötvös némelyik munkája szinte 
röpirat számba megy — az élet és 
regény szoros összefüggését mu-
tatja. Méltó kezdet a nemzeti re-
gény kialakulásához — helyes kez-
dőpont történetek kibontásához. 

A Zord évek árnyékában szelle-
mes fordulattal állapítja meg sza-
badságharc utáni szépprózánk ér-
tékrendszerét. Világos után az el-
nyomó hatalom igyekezett megvaló-
sítani a megujhodás eszméit a nem-
zeti szabadság rovására; a pasz-
sziv rezisztencia viszont, a nemzet 
jogainak védelmében, éppen sajá-
tos ellenállási módjával a reform-
kor terveit tiporta el. „A realista 
klasszicizmus kezdettől fogva szem-
ben találta magát a romantikus ide-
alizmus alkotta mítoszokkal. Min-
den „önbírálat" nemzeti becsüle-
tünk elleni hazafiatlanságnak tet-
szett; önvizsgálat helyett tiltako-
zást eredményezett, társadalom és 
irodalom közt, amennyiben az iro-
dalom nem a társadalom álmait 
(kiemelés tőlem) szolgálta, elmé-
lyült a szakadék." Az álmodó ma-
gyarság ünnepelt írója Jókai volt, 
az eszmélő Magyarország kritikusa 
nyilt tekintetével látja sikerében az 
önáltató, hazug társadalom nar-
cisztikus öntetszelgését, irodalom-
történeti meghatározással: megfu-
tamodását a realista ábrázolás 
őszinte szemléletétől az epikus mo-

dor égnek fordult szemű lelkende-
zéséhez. Joggal állítja viszont elő-
térbe a torzó művükben is oly nagy-
igényű Asbóth Jánost és Tolnai La-
jost; az utóbbi paraszt-jellemzésé-
ben a mai népiesek előfutárja, az 
ország e „mélytalajában" fedezve 
fel a nemzet gerincét alkotó osz-
tályt, melynek élete, éppen ezért, 
a magyar regény legfontosabb tár-
gya. 

A századvégről szóló fejezet a 
legforradalmibb. A naturalizmus 
dokumentummá silányította a re-
gényt, az objektív valóságot — az 
író nézőpontjának belülre húzódá-
sával — szubjektív valósággá kor-
csosította el. A naturalista törekvé-
sek apostolát éles szemmel pillantja 
meg Toldy Istvánban és megjelöli 
történeti szerepét. Ebben a koordi-
nátarendszerben a középpont csil-
lagtávolba esnek a közelmúlt nagy-
jai, ezzel szemben helyes megvilá-
gításba kerül pl. a méltatlanul el-
felejtett Iványi Ödön. Mégis, ami-
lyen örömmel értünk egyet Bródy 
Sándor, Molnár Ferenc, a glacé-
kesztyüs Herczegh babérjainak 
megtépázásában, amennyire meg-
értjük Gárdonyi hiányosan indokolt 
dicsőségének revízióját, annyira 
csodálkozunk Rónay érzéketlensé-
gén, amikor Mikszáthról beszél. 
Mikszáth Kálmán legközvetlenebb 
elbeszélőnk, ahogy elbeszéléséhez 
hozzáfog, a valóság nyomban meg-
elevenedik : olvasói nem ismerik, mi 
az unalom. Igaz, Mikszáth látszatra 
megelégszik valami fél-realizmus-
sal, a valóság élményének kendőzet-
len tollbamondásával törvényeit 
nem kutatja. A hiba forrását Rónay 
Mikszáth anekdotázó modorában, 
beszélt stílusában, "komázó" hang-
jában jelöli meg. A valóság ábrá-
zolásának azonban két szélsőséges 
típusa képzelhető el: az egyik Eöt-
vösé aki a valóságban fölismert 
szabályok csomópontjai köré ren-
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dezi társadalmát, a másik Mik-
száthé, aki lehetőség szerint iparko-
dik kiküszöbölni egy a priori szem-
lélet elfogultságait: azt írja, amit 
lát. Nagyon is kétségtelennek tart-
juk, melyik közelíti meg inkább a 
maradéktalanabbul realista látás-
módot. De akárhogy is legyen, A fe-
kete város, a Töviskes látogatóban és 
az éppen Rónay által ismertetett Ga-
vallérok szerzője a fél-feudális rend-
szer mocsarába zuhant ország felül-
múlhatatlan látleletét hagyta ránk. 

Az utolsó fejezet, A magyar regény 
virágkora tárja fel szembeszökően 
Rónay elméletének fontosságát. Ha 
a regény célját „alak és társadalom 
szerves egységének" megragadásában 
vélte, akkor Móricz, Kaffka, Krudy, 
Török Gyula korát tarthatja pró-
zánk virágkorának. Így új klassziku-
sokat ad a magyar irodalomnak és 
súlypontját századunkba helyezve át, 
szépprózánk emelkedő, tökéletesedő 
vonalát rajzolja meg. Pompásan be-
leilleszti elméletébe a „ködlovagok" 
méltatását, akik álom-tájaikkal, figu-
ráikkal, romantikus menekülésükkel 
fejezték ki egy darabjaira bomló tár-
sadaom belső ellentmondásait: így 
realisták. 

Még egy ünneprontást, miután 
odaítéltük Páris almáját! Hiányoljuk 
a Halálfiai-t, talán legharmonikusab-
ban realista regényünket, akár a szin-
telen-szagtalan kísérlet, a csináltvi-
rág Gólyakalifa, akár a fakó Timár 
Virgil fia helyett. De nemcsak Ba-
bits arcképét, Kosztolányiét is, fele-
másnak tartjuk így, az Édes Anna 
említése nélkül. Úgy érezzük, igazság-
talan Karinthyval is: nem olvassa ki 
kereső racionalista kritikájából az 
individualizmus időszakának sóvár-
gását a szilárd talaj után. 

Rónay György egyenrangú átélés-
sel elemzi a müveket, hibátlan logi-
kával utal az egyes regény és az iro-
dalom kapcsolataira és szépen s egy-
szersmind meggyőzően összegezi meg-

állapításait. A regény és az élet után 
őszinte, esztétikai izgalommal várjuk 
készülő magyar irodalomtörténetének 
megjelenését. 

Rába György 

MIRE TAVASZ LESZ 
Vészi Endre 

(Népszava könyvkiadó.) 

Amilyen megértő türelemmel néz-
tük el a felszabadulást követő hóna-
pok élmény-regény áradatának si-
lány minőségét, olyan szigorú iro-
dalmi szempontokat kell most alkal-
maznunk azoknak a müveknek a 
megítélésében, amelyeket akár a 
szubjektív emlékezés, akár az objek-
tív tudomás köt az elviharzott hábo-
rúhoz. Szükség van egy igényesebb 
mértékre, hogy siettessük a műfaj 
megnemesedését. A mult háborút kö-
vető esztendők és napjaink irodalmi 
élete is azt példázza, hogy mentől 
inkább távolodunk időben az él-
ménytdiktáló kortól, annál tisztább 
és irodalmibb, tehát annál lényegib-
ben igaz és reális lesz az emlékezés. 
És ugyan mi más feladata lehet a re-
cenzensnek, minthogy észrevételeivel 
gyorsítsa ezt a kívánatos folyamatot. 

Vészi Endre könyve második stá-
diumát reprezentálja ennek az esz-
tétikai tisztulásnak. A regény ob-
jektív, semleges síkon játszik, az író 
tárgyiasítja, alakjaiba transzponál-
ja saját élményeit és egy kissé sze-
mélyét is. Ha majd a harmadik stá-
dium magaslatáról tekintünk vissza 
erre a gyakorlatra, amikor már le-
tisztultan és beéretten és ú j ra első 
személyben jelentkeznek az élmé-
nyek, fogjuk csak igazán látni, 
mennyi irodalmi igény és nemes erő-
feszítés kell ahhoz, hogy az író a 
vérgőzös fél-irodalom után — le-
mondva az emlékek szubjektiv sugár-
zásának kéjéről — megteremtse a 
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regényt, ezt a — bizonyos fokig — 
hidegész-müvet. Természetesen mind-
ez nem történhet büntetlenül. Az él-
mény-transzponálás fájó aktusát egy 
ötlettel kendőzi az író. amely tulaj-
donképpen az egész könyv kerete: 
egy vagon háborús kalandozása köré 
csoportosítja az eseményeket. Nem 
túlzottan igényes az ötlet, s maga 
Vészi is érezhette ezt, amikor el-el-
cselleng a könyv-ízű truvaille vágá-
nyáról. Írói tapintatát dicséri, hogy 
csak ritkán bukkan elénk — soha-
sem giccsesen kihangsúlyozva — a 
megjelölt vagon, s így többé-ke-
vésbbé sikerül megtartani a véletlen 
találkozások illuzióját. 

Részleteiben többet és jobbat nyujt 
Vészi könyve. Ha meglazítanánk az 
ötlet pántját és az epikai gócok köré 
szerveznénk a szétszabdalt részeket, 
jó néhány ízes, egészséges novella ke-
rekedne belőlük. Vészi Endre írói al-
katában egyébként is van valami no-
vellisztikus beállítottság. Maga az 
ötlet, hogy figyelemmel kíséri azt a 
bizonyos vasúti kocsit, amelybe egy 
vagongyári munkás bevéste szerelme 
nevét, megkapó érzelmességével, ke-
cses romantikájával sokkal inkább 
egy novella ihlető-magja, mintsem 
regényé. És a tagolt, pontosan ki-
mért és összeillesztgetett szerkezeti 
váz, az első és utolsó fejezetek kibé-
kítő összehajlása, a mellbevágó, vá-
ratlan fordulatok sűrű alkalmazása 
a fejezetek végén, mindez gyakorlott 
novellista kezemunkájára vall. 

Íróink szinte kivétel nélkül meg-
áldoztak már az elmult évek esemé-
nyei előtt. Vészi a legigényesebb ál-
dozók csoportjába lépett ezzel a 
könyvével, azok közé, akik társadal-
mi dokumentummá emelték ezt az 
individuális ömlengésre csábító ak-
tust. A háború felzavart légköre mó-
dosítja. ködösíti, de nem oldja fel a 
társadalmi feszültségeket. Mennyi 
szociális mondanivaló húzódik a bar-
naképű paraszt-baka tragédiájában 

és milyen élesen karakterizál az író 
a megvert, visszavonuló tábornokcsa-
láddal egy egész osztály! S abból a 
dekadens, betegen nosztalgiás beszél-
getésből, amely egy deportáló vagon 
megkínzott utasai között folyik az 
egész polgárság csődje szivárog . . . 
A regény három hőse már kevésbbé 
áll helyt osztályáért, a munkásosztá-
lyért. János és Korongi egy vagon-
gyárban dolgoznak, Amál — János 
felesége — egy vasutas lánya. Ko-
rongit büntető században tépi szét az 
akna, János faképnél hagyja mun-
kahelyét, feleségét és csak a háború 
után tér vissza. Az asszony közben 
mással állott össze, a gyerek apját 
megölte a bomba. János nem képes 
ú j ra otthont találni körükben, magá-
hoz veszi halott barátja iratait és 
mint Korongi vág neki az ú j életnek. 
Elromantizált, ellágyított munkások 
a regény hősei, olykor túlzottan ki-
fínomított és differenciált, máskor 
zavaróan infantilizált lelkivilággal, 
akiknek egyaránt hiányzik emberi és 
osztályhitelük. Szentimentális irodal-
mi produktumok, a valóságtól elsza-
baduló írói fantázia szülöttei, akiket 
csak henye külsőségek kötnek nem-
csak a munkásosztályhoz, de az egész 
emberiséghez is. Egyéniségük való-
színűsítése sokkal tágabb epikai kere-
teket és alaposabb pszichológiai kö-
rültekintést igényelt volna. Amilyen 
meggyőzően reális a regény többi fi-
gurája, olyan kevéssé hiteles ez a há-
rom ember. Amikor egy holdfényes 
éjszakán János igéretet tesz Amál-
nak, hogy feleségül veszi, a lány 
hozzásimulva jövendőbelijéhez. „Ar-
ra gondol, hogy győzött s a kispol-
gári keretek, amelyek eddig szorítot-
ták, hirtelen széttöredeztek". Koron-
gi szavaiban állandóan ott bujkál va-
lami naiv együgyüség, de ha kissé 
megkaparjuk ezt a megejtő pózt, lát-
ni fogjuk, hogy nem egyéb stiláris 
manirnál: Korongi egyénisége irodal-
miasan rétegezett, szinte már filozó-
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fikus. János: kissé polgári széplélek, 
idealista, egyénisége függvénye Ko-
ronginak. Barátságukban több a ro-
mantikus pátosz, misztifikáció, mint 
lélektani valószínűség. Nagyon is 
mesterkéltek, filmszerűen érzelgősek 
ahhoz, hogy jó irodalommá és osztá-
lyuk hű képviselőivé emelkedjenek. 
De mindez csak erre a három figu-
rára vonatkozik. A többit átitatja 
a valóság, élőek és meggyőzőek. Ma-
gunk és környezetünk tükrei. 

Pándi Pál 

NAPJAIM MÚLÁSA 
Kosztolányi Dezső könyve 

(Nyugat, Bp„ 1947.) 

Fel-fellángoló viták, vád és véde-
lem kereszttüzében végre meg kellene 
kísérelnünk, hogy tiszta képet alkos-
sunk a költőről, prózaíróról és ember-
ről, a teljes Kosztolányiról, akinek 
varázsos egyénisége még hátraha-
gyott műveinek e tizedik kötetében 
is magávalragad. Forgácsok, pilla-
natképek az 1913—1935 közötti kor-
ból: kievi vérvádtárgyalás, forra-
dalmi napló, cigányzene és Matuska 
Szilveszter, időszerű semmiségek és 
örök kérdések — és mindez fölényes 
könnyedséggel, szellemesen papírra-
vetve. Látszólag könnyű a dolgunk: 
kifejezés és tartalom értékkülönbsége, 
súlytalan, öncélú já ték . . . és sorol-
hatnánk még tovább támadóinak ér-
veit; tökéletes kis gyémántok, forma 
és gondolat elválaszthatatlan össz-
hangja . . . és sorolhatnánk még to-
vább rajongóinak soha nem késő visz-
szavágását. S ha ehelyett mi ezekben 
az elszórt apróságokban is a nagy 
írót keressük, szánkban a régi ízek-
kel, melyek élvezésére ő tanított, — 
kissé riadtan vesszük észre, hogy va-
lami megváltozott. Mi távolodtunk el 
tőle, vagy a kor? Búvárok lettünk, 
az élet, a sors, a jelen és jövő mely-

ségeit kutatjuk s ez oly idegen Kosz-
tolányitól, aki csak a megfoghatóban 
hitt és útálta a könnyed szárnyalást 
gátló ballasztokat. Kristályossá tömö-
rített prózája ú j anyanyelvünkké 
vált, megszoktuk, mint a levegőt s így 
nem takarhatja többé el mesteri csil-
logásával a mondanivalót. Ez pedig 
nem több és nem kevesebb, mint: a 
halál rettenetes üressége. Nem hívei-
nek botránkoztatására mondjuk ezt 
— mi is közéjük tartozunk — s nem is 
ellenfeleinek örömére. De ez az igaz-
ság. Életművének minden sora, ér-
zései és szemlélete, mind-mind a ha-
lál szakadékaiból vetül fel, ezt a vég-
telen űrt próbálta napról-napra be-
tölteni, néha sikertelenül. Ezért él-
vezte a halnikészülők forró szenvedé-
lyével az életet a maga bonyolultsá-
gában, lelkendező gyermekként hab-
zsolva mindennapos csodáit. Ezért 
merült el a részletekben, a parányi 
életdarabkákban, szürke és félszeg 
figurák sorsában, ezért, tudott oly 
élesen reális miniaturákat rajzolni 
gazdag zsúfoltságban rögzítve meg a 
pillanatokat, sokszor már a fehér 
fény minden színt magábanfoglaló 
színtelen izzásával. Az egész, a lét 
teljessége, a megoldhatatlan vissza-
riasztotta. 

Arról, hogy ez a „hiatus mortis" 
általában mint írói tartalom a leg-
magasabbrendü-e, lehet vitatkozni. 
Az azonban nem vitás, hogy Koszto-
lányi éppen ebben volt nagy s igaz-
ságosan csak müveinek összességében, 
egész cuvre-jében ítélhető meg. Hely-
telen és meddő törekvés lenne tehát, 
ha pusztán kegyeletből halhatatlan 
értékeket akarnánk belemagyarázni a 
nagy mű e tört részecskéibe s ön-
csalás, ha a remekművek élményét 
várnók ezektől a rövid cikkektől: ju-
talmul Esti Kornél gúnyos fintorát 
kapnánk. Maga Kosztolányi sem „sub 
specie aeternitatis" írta őket. Ha 
mégis akad bennük számos mara-
dandó s amint Illyés írja a beveze-
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tésben: „írásaiban a ez-ék pora alatt 
is mindig piroslik valami", úgy el-
sősorban és talán egyedül stílusa, 
szemlélete és magatartása fontos. Jó-
zan fegyelmezettsége, mondatainak 
világos, kiméit pontossága — örök-
ség lett és iskola, sőt egyeseknek 
díszruha, amelybe a semmit öltözte-
tik. Nála még szorosan összefügg az 
élménnyel. Amiről ír — mai helyze-
tünkben hol érdekes, hol nem, néha 
viszont megdöbbentően örökérvényű. 
(Pl. amit a „Nagyjelentőségű nyi-
latkozatok"-ról, vagy az „Utókor"-
ról mond). De ahogyan ír és ahogyan 
állástfoglal, azzal márványbavésett 
szobrát adja egy olyan költőnek, aki 
bármely korban emberségre nevelőnk 
lehet és lesz. 

Jellegzetesen nem társadalmi sík-
ról nézi a világot, hanem a humánum 
síkjáról. Önmagáról és a középosz-
tályról így í r : „Értelmemhez sokkal 
közelebb áll a parasztság és a fő-
rangú osztály egymáshoz igen ha-
sonló, hűvös, okos, szólamtalan ön-
zése s a munkásság friss életkedve. 
De véremhez a középosztály van leg-
közelebb. Tőle tanultam az elfo-
gulatlanságot, a szabadelvűséget..." 
Azok, akik osztályszempontból, 
vagyis szükségszerűen egy oldalról 
bírálják, joggal tekinthetik polgári-
nak és langymelegnek. Ám ha va-
laki olyan távlatból — a halál táv-
latából — s egyszersmind olyan kö-

zelről, szinte nagyítóüvegen át nézi 
a társadalmi valóságot, mint ő, az 
vagy szkeptikus lesz, vagy elnézőbb 
a harcosoknál. Mégis, a maga módján 
harcos író ő is: szenvedélyes és elfo-
gult, ha a művészetről van szó. Hi-
tetlen létére ebben az egyben maka-
csul bízik. Nem örökkévalóságában, 
nem is az utókorban, hanem az írott, 
tiszta szó időtlen humanitásában. Ezt 
dobta a halál serpenyőjébe, ez az ő 
legértékesebb hagyatéka. — Ne boly-
gassuk, hogy a kérdés lehet-e egyen-
rangú a felelettel. Vannak esetek, 
amikor lehet. Mert Kosztolányi egész 
életműve kérdés, az élet értelmének 
vagy értelmetlenségének ezerfélekép-
pen variált kérdése. És a legnagyob-
bak műve mindig: felelet. De magatar-
tása határozott és következetes, mind-
végig méltó a legnagyobbakhoz: til-
takozás minden sötétséggel, türel-
metlenséggel és erőszakkal szemben. 
Olyan író, aki — saját szavait idézve 
— „Tudja, hogy ragadozók között 
mozog s maga is ragadozó, ép oly 
gyarló, mint ők. A folytonos önbí-
rálat által pedig nevelő önismeretre 
tesz szert s eljut ahhoz a nem-nagy, 
de nem-hazug erkölcsi magaslathoz, 
ahhoz a nem-hősies, de valódi jóság-
hoz, tisztasághoz és megbocsátáshoz, 
melyre ember egyáltalán képes." 
Akik ma kétségbevonják írói és em-
beri rangját, ne feledkezzenek meg 
erről. Szabó Ede 


