
színháztörténet
korában már eleven tudat. Más-más szem-
lélettel ugyan, de erre vallanak a Bacon,
Morus Tamás, Montaigne és Giordano
Bruno műveiből citált szavak.

Most már csak az utolsó, a legtöbbet
vitatott negyedik rész van hátra, a Shakes-
peare sz i g e t e : az összes lehetséges épít-
ményből összeácsolt dobogón felállított
negyven különböző Shakespeare-jelenet,
amelyek így, a drámából kiszakítva, inkább
egy panoptikum, mintsem az eleven
Shakespeare képzetét keltik az emberben.

A kritikusok egy része fenntartás nélküli
hódolattal fogadta ezt a Shakespeare-revüt,
ám a többség kétségbe vonta az egész
értelmét. Bennem is felmerült a kérdés,
hogy e fejtágító tanfolyamra, erre a
tréningre feltétlenül szüksége van-e a
közönségnek ahhoz, hogy Shakespeare-t
érteni és élvezni tudja. Szüksége biztosan
nincsen, de hogy kell neki e pezsdítő
látvány, e z a z izgalmas tarka-barkaság -
azt bebizonyította, amikor a rajongók
táborát még a zord téli idő se riasztotta
vissza a spandaui kirándulástól. Stein
egyébként azzal felelt a nekiszegezett
kérdésre, hogy a közönségnek talán nincs,
de társulatának feltétlenül szüksége van
ezekre az ujjgyakorlatokra, mi-előtt
Shakespeare-előadásaiba belevág. Hogy
fontos vagy nem fontos, hogy az öncélon
túl egyáltalában mi más célt szolgál -
vitatható; az azonban nem, hogy
káprázatosan érdekes és elképzel-hetetlen
precizitással kidolgozott jelenetek sorával
járja körül Shakespeare világát. Es
élménynek az se utolsó, hogy egy
hallatlanul lelkiismeretes, szakmailag
tökéletesen felkészült elsőrendű szín-
társulat munkamódszerébe beleláthatunk.

Tanulság
1. A mi nagy színészeink nagyobbak. Én
ott senki feje fölött se láttam ragyogni a
zseni sugárzásából font glóriát. Más-felől
viszont kontárokkal se találkoztam, akik
lerontották volna az előadások pontos és
egységes színvonalát.

2. Elvárhatnók, hogy szocializmust
építő országunkban legalább annyi kri-
tikával illessék színpadjainkon a polgári
világot, mint azt egy polgári államban
teszik.

3. A közönség nemcsak tapsol, hanem
fütyül is, ha valami nem tetszik. Es itt-hon
miért nem? Hát nálunk minden oly
tökéletes? Meglehet. De azért gondol-
kodni kellene ezen.

NAGY PÉTER

A s z í n i k r i t i k u s
A d y E n d r e

Ady Endre és a színház viszonya széles-
körű és komplex téma, mely lényegében a
századelő minden kulturális problémáját s
ezen belül Ady magatartását, állás-
foglalásait felveti. A színikritikus Ady
jellemzését sem lehetne enélkül, e széle-
sebb összefüggés figyelembevétele nélkül
elvégezni. Szerencsére ezt a feladatot -
legalábbis nagy vonalaiban - már
megoldotta Székely György közelmúltban
megjelent tanulmánya ( A d y é s a színház
művészete, a Tegnapok és Holnapok árján,
Petőfi Ir. Múz. és Népműv. Prop. Ir. 1977. C.

tanulmánygyűjteményben); e kérdéskörről
ma már csak ennek tudomásulvételével,
sőt betudásával lehet érvényesen
nyilatkozni.

Gyermekkori színjátszó kísérleteknél,
futó színházi flörtöknél vagy szerelmek-
nél maradandóbb Ady élete és pályája
szempontjából színházi újságírói és színi-
kritikusi működése. Elsősorban Debre-
cenben és Nagyváradon, ez utóbbiban is
főként ott-tartózkodása első esztendei-ben.
Ne feledjük: a kezdő, az útját-hang-ját
kereső Ady Endre s színikritikus, húsz-
huszonkét esztendős fiatalember, akiben
potenciálisan már ott lappang a jövendő
zsenije, de ez még nem vagy csak
villanásokban nyilatkozik meg.

Az előbb megkülönböztetést tettem a
színikritikus és a színházi újságíró között.
E megkülönböztetést valóban fontosnak és
alapvetőnek tudom, legalábbis
napjainkban; ugyanakkor nyilvánvaló az
is, hogy Ady Endre korában, s különösen a
vidéki lapoknál ezek a funkciók még
korántsem válhattak el. A színházi
pletykák s a színházi kritikák megírása
egyaránt a „slapaj" dolga volt a szerkesz-
tőségben; s tulajdonképpen bölcs politika
volt ez a hajdanvolt szerkesztő urak
részéről, mert a századforduló tájékán a
színháznak, a színházi világnak olt valami
politikapótló szerepe a magyar
társadalomban, elsősorban a tényleges
politizálásból kiszorított, de arra aspiráló
polgári-kispolgári-középosztályi rétegek
szemében. Több izgalom és szenvedély
összpontosult tehát ide, mint amennyit a
színházi élet puszta esztétikuma indokolt
volna, s ebben az izgalomban egyaránt

volt politikum, szexualitás és a minden-
napok közönségességéből, kicsinyessé-
géből való elvágyakozás egy szebb, csil-
logóbb, veszélyesebb világba. Az az
újságíró tehát, akinek e szeszes-izgalmas
világ krónikája és bírálata jutott, hamar s
könnyen megmutathatta, mit ér a lap
számára; hamar és könnyen tudott a maga
körében hírnévre vagy hírhedtségre szert
tenni, mely azután meghatározta további
pályája alakulását. Nem véletlen:
szabályszerű, hogy Adyra, a jeltelen
debreceni újságíróra is színi-kritikái révén
figyel fel első váradi szerkesztője.

S ha felfigyel, nyilván nem a színházi
újságíróra, bár Ady annak is szorgalmas és
lelkiismeretes volt. Ez különösen
Debrecenre, a Debreceni Hírlapban meg-
jelenő hírrovatra igaz; mert úgy látszik,
Nagyváradon a lap ranglistáján már
előbbre lépett: eleinte kritikákat igen, de
színházi pletykákat nemigen írt. Itt
egyelőre bizonytalanságban vagyunk,
hogy a lap névtelen cikkeiből ezidőtájt mit
is tulajdoníthatunk joggal Adynak, de -
stiláris és szemléleti okokból egyaránt - az
olvasónak az a benyomása, hogy Váradon
már szinte csak kritikákat írt.

Maga Ady is határozottan szétválasz-
totta magában a színházi újságírót a színi-
kritikustól. A z előbbinek érezhetően
megvoltak a barátságai és ellenszenvei a
társulaton belül; az utóbbi azonban paj-
táskodó pártoskodáson szinte sosem ér-
hető tetten; még azok iránt a színésznők
iránt sem kritikátlan, akikkel hosszabb-
rövidebb bensőséges kapcsolatban volt,
legfeljebb több bizalmat előlegező.

A kezdő újságíró színikritikus sem
hangvételében, sem szemléletében nem
válik el döntően a korabeli sajtókritikától.
Annak idején, a századforduló táján a
hangadó kritikusok a magyar színházi
életben Alexander Bernát, Keszler József,
Ambrus Zoltán voltak; köztük jelentős
stiláris és szemléleti különbségekkel, de
abban egyek, hogy a színi-kritikát
elsősorban mint a színművek, a
drámairodalom kritikáját fogták fel, s a
színészekkel, a színpadi megvalósítással
csak másodrenden foglalkoztak, ha egy-
általán. Ezt a metódust Ady is átveszi, a
magáévá teszi. Igazi érdeklődése inkább a
műre, mint megvalósítására irányul. Ami
azonban távolról sem jelenti azt, hogy az
utóbbival ne foglalkoznék;
összterjedelmileg talán még többet is
foglalkozik a színészekkel, mint az írók-
kal, hiszen a régi és különösen a vidéki



sajtó szokása szerint minden színházi
estéről beszámol, az ismétlésekről, felújí-
tásokról is, s ezek során szinte kizárólag a
főbb színészek alakításának jellemzése
foglalja el a néhány sort, amit a lap a szín-
házi estére szán.

A meglepő és a zseniális ebben a húsz-
huszonkét éves, kezdő újságíróban az,
hogy milyen csalhatatlanul működik benne
a minőségérzék - irodalommal, színésszel
szemben egyaránt. Pedig maga a színházi
atmoszféra, a közönség ízlése egyáltalán
nem sietett a segítségére. Debreceni
színikritikusi első szezonja két hónapjában
a következő darabokról, elő-adásokról kell
írnia: Piros bugyelláris, A baba, A kikapós
patikárius, A kis herreg, Hunyadi László,
Katonák, A makrancos hölgy, A zsidónő, Hadak
útja, A parasztkisasszony, Himfy dalai, A
vereshajú, II. Rákóczi Ferenc fogsága, A Sárdi-
ház, Bajazzók, Családi örömök, A bányamester,
Tündérlak Magyarhonban - nem egyről
közülük többször is. Ebben a sorban
tiszteletre és bámulatra méltó, hogy a
közönség ízlésével szöges ellentétben -
hiszen Debrecenben a darab megbukott -
Ady elsősorban és fenntartás nélkül Thury
Zoltán Katonákjára szavaz. A bemutatóról
szóló kritikája valóban kritika, mert
elismerése mellett teljesen helytálló
kifogásai is vannak. De hangütése
egyértelmű, erős:

„Thury Zoltán színműve határozottan
érdekes és értékes darab. Amit mond, az mind
gondolkodni kényszerít. De minden
impressziónk között ott kísért, hiteget bennünket
az a remény, hogy Thuryból olyan író lesz, ki
hivatva van szociális bajaink feltárására és
megvilágítására, s ki irányt adhat
elsekélyesedett színmű-irodalmunknak. Erős,
meditáló fő, éles szem, érző szív és valami
pesszimizmussal árnyalt világnézet jellemzi
Thuryt, a színműírót." (Debreceni Hírlap,
1899. I. 7.)

S hogy milyen mértékben érezte az új
minőséget, az új irányultságot Thuryban,
azt még ugyanabban a hónapban egy másik
kritikájában találjuk meg: Berczik Árpád
Himfy dalai című történeti vígjátékáról
írottban. A „sosemvolt nyelven előadott
bárgyúság" dühbe hozta Adyt s véleményét
a következők-ben folglalta össze:

„Berczik dilettáns, ki magas társadalmi
állásának, súlyával elnyomja a protekció nélküli
hivatásos írókat. Az ő írói kvalitását s
darabjának értékét akkor ismerjük meg igazán,
ha összehasonlítjuk egy más darab-bal, melynek
címe: ,Katonák', szerzője pedig

egy zseniális kezdő: Thury Zoltán." (Debreceni
Főiskolai Lapok, 1899. I. 25.)

Ma már ez a vélemény közhelynek
tetszhetik: ki emlékszik ma Berczik
Arpádra és vígjátékaira, népszínművei-re?
S ki ne tudná Thury Zoltánnak s a
Katonáknak az irodalomtörténeti, drá-
matörténeti helyét? De a maga idején, a
születés pillanatában ez korántsem volt
ilyen magától értetődő; arról nem is be-
szélve, hogy liberális századvég ide vagy
oda, kellett némi civilkurázsi ahhoz is,
hogy egy kezdő újságíró a miniszter-
elnökségi sajtófőnökség teljhatalmú ve-
zetőjével, az írói érdemeiért akadémikus-
sal ilyen hangon „komázzék".

De az igazi tekintély is csak elnémít-
hatta, nem vélemény-változtatásra kény-
szerítette. Mikor az általa is tisztelt és
szeretett Jókai egy rossz darabját, a Fekete
vért mutatják be, ennyit ír róla:

„Jókai legújabb darabját adták elő az este.
Kritikát írni róla a köteles kegyelet és a nem
köteles előítélet egyaránt tiltják," (Debreceni
Hírlap, 1898. XII. 31.)

- hogy utána feltűnően, sőt tüntetően
csak a színészi alakításokkal foglalkozzék.
S a siker, a mindent elsöprő siker sem
homályosította el a szemét. Herczeg
Ferenc Ocskay brigadérosáról, a kor egyik
legnagyobb színpadi sikeréről állapítja
meg már Nagyváradon :

„Nem az úgynevezett iskolai, »taglalni való«,
sem az úgynevezett klasszikusok közül való a
Herczeg darabja. De mesteri színpadi munka.

A színpad rafinált, modern mestere írta."

(Szabadság, 1901. I V 20.)
S a példákat még szaporíthatnánk, po-

zitív és negatív irányban egyaránt: csak
emlékeztetni szeretnék a jobban ismer-
tekre, mint a Bródy Sándor A dadájáról
írottra, mely tán máig a legmélyebb - s a
maga idején profétikus - felismerése a
darab értékeinek, vagy a Gárdonyi Géza
Zétájáról írottra, melyben egyforma
élességgel leplezi le a népies elfogult-
ságokat, melyek Gárdonyit írói ereje
fölötti rangra emelték, s az író művészi
önismeretének hiányát, mely olyan té-
mákra és műfajokra kapatja, melyekhez
sem ereje, sem koncepciója. S megint
ellenpéldaként Géczy István A Sárdi-ház
című darabjának lelkes fogadtatására. Ki
emlékszik még a népszínmű-író Géczyre?
Legfeljebb első és legnagyobb sikerének,
A gyimesi vadvirágnak a címe él a színházi
köztudatban. Ady, aki egyébként a
népszínműnek nem nagy barátja volt,
lelkesen figyelt fel A Sárdiházban arra,
hogy Géczy elfordulni próbál a
népszínműtől a népdráma felé, s

bíráló észrevételeivel is ennek az útnak a
továbbfolytatására biztatja.

Drámakritikusi tevékenysége alapjában
egy célt szolgál: a hazugságok, ha-
misságok, álságok leleplezését, a roman-
tika elutasítását, a modern drámairodalmi
tendencia, a verizmus, a naturalizmus
uralomra jutása érdekében. Az eddig
ismertetettek is ebbe az irányba mutat-
nak: de egy korai kritikája - nem vélet-
lenül éppen egy francia romantikus szín-
művel kapcsolatosan - ezt tételesen is
megfogalmazza. Így ír az Erdő szépe
bemutatója alkalmából:

„Éjen a romantika a maga ostoba naivsá-
gával sokáig ! Jó közönség, dúslakodj, tobzódj
az Erdő szépe szépségeiben, okulj remek
meséjéből, melyhez hasonló a világ fennállása
óta nem történt. (...) Hidd el, mert nagyon
szép és nagyon megható. Hidd el, mert hason-
lókat olvasol kedvenc regényeidben, melyek
nem kevésbé hülyék, mint az Erdő szépe vagy
a Vasgyáros-féle színdarabokban, de melyeket
Te, óh jó közönség, még mindig jobban
szeretsz Ibsen, Hauptmann, Suderman,
Pinero, Bracco és Thury Zoltán remekeinél,
melyekben kevesebb a te fogalmaid szerinti
szép, de van bennük élet, van bennük igazság."

(Debrecen, 1899. X. 28.)
Ugyanez a tendencia, ugyanez a meg-

győződés munkál a színészi munkát illető
megjegyzéseiben is. Első színházi
vonatkozású írása, a Színpadi diskréció
című glossza a debreceni Reggeli Újság-
ban, látszólag még a konzervatív ízlés
megnyilatkozása. Egy, bájait a színpadról
árusító Gautier Margit kapcsán írja:

„A nő a színpadon is tartozik nő lenni. S a
nő csakis akkor művésznő, ha a színpadon
elfelejteti saját egyéniségét s életet lehel szere-
pébe.

De ha a ,kaméliás hölgy' szerepében saját
előnyeinek mutogatásával el akarja szegény
Margit gyötrődő lényét feledtetni, mindennek
nevezhető, csak művésznőnek nem, s inten-
ciója minden, csak nem művészi." (1898.
X . 13.)

De csak látszólag konzervatív ez a véle-
mény; valójában már ez is a színpadi
naturalizmus felé mutat. Mint ahogy szí-
nész kedvelései és ellenszenvei is. Ha Pri-
elle Kornéliának, Pálmay Ilkának hódol,
csak az előző színházi korszak nagyjai előtt
emeli le a kalapot, akárcsak Blaha
Lujzánál, akiben a fércműből életet va-
rázsoló színészi zsenit fedezi fel. Emiatt
tiszteli szinte mértéktelenül Újházi Edét is,
akiről leírja azt, amit mindegyikük kapcsán
érez. Egy romantikus francia fércműben
látja vendégszerepelni, s ekkor írja róla:



„Édes verőfényt sugárzott ránk, és
meggyőzött bennünket arról, hogy utolsó nagy
hérosza ő a régi magyar művészi gárdának,
melynek nyomába se ér - sajnos - az újabb
színészgeneráció." (Nagyváradi Napló, 1903.

V I . 19.)

De az újabb színészgenerációban a
naturalista játék igazságát és mélységét
keresi. Ezért figyel fel Ódry Árpádra mint
kezdő színészre már Debrecenben, s
kíséri rokonszenvező kritikával pályáját;
ezért lelkesíti Pethes Imre, valahányszor
láthatja színpadon, s éppen amikor a
Cyranóban látja vendégszerepelni, tudja
megfogalmazni művészete sajátos érté-
két:

„Pethes egyénisége átlátszóan állott előt-
tünk Cyrano alakjában. Olcsó színész, kevés
súlyú színész ebben a szerepben minden öt
percben megtapsolta/ja magát. - Pethes le-
szaggatta hőse bosszantó romantikus caf-
rangjait, beszélt és csak beszélt - milyen nagy
dolog ez, - minden szavát beragyogta nagy
intelligenciája s szinte elkápráztatott bennün-
ket hideg, világos és mégis igaz fölfogásával,
mellyel szerepét végigiátszotta." (Nagyváradi
Napló, 1902. I V . 24.)

Ezt keresi a színésznőkben is - sajnos
kevesebb sikerrel. Ez magyarázza való-
színűleg fel-fellobbanó lelkesedését egy-
egy vidéki színésznő iránt, ez lelkesedését
Forgács Rózsi iránt, akit a Thália
színpadán fedez fel magának - s ez az
induló Fedák Sári iránti odaadó lelkese-
désének is az oka: erős egyéniséget ismer
fel benne, aki forradalmat csinál az
operett-színpadon:

„Azért csodálatosan gazdag a Fedák Sári
egyénisége, mert ő valódi játék-művésznő, va-
rázsos interpretáló tehetség s szenzációs tánc-
zseni is." (Nagyváradi Napló, 1902. V . 3 . )

De már egy év múlva szenvedélyesen
fordul szembe vele, amikor Fedák klik-
kel-klakkal, politikával és politikusokkal
támasztja alá a karrierjét:

„Nemcsak színházi állapotainkat szim-
bolizálja Fedák Sári térdig rózsában, hanem
az egész nyomorúságos magyar életet. Fedák
Sárinak elég Fedák Sári - Szél/ Kálmán is."

(Nagyváradi Napló, 1903. I V . 10.)

Ugyanolyan megvetéssel bírálja, mint
négy évvel korábban az előző országos
operettprimadonnát, Kűry Klárát.

E legutóbbi idézetünk azonban mind-
járt átvezet egy, Ady egész színikritikusi
tevékenységét érintő kérdéshez. Feltűnő
ugyanis, hogy Ady rendszeres színikriti-
kus csak újságíró kezdeteiben volt; amint
némi ismeretségre s elismertségre

tesz szert - a Nagyváradi Napló korsza-
kában, 1903-4-től kezdve - egyre spo-
radikusabban ír csak színikritikát, s a
legtöbbször az sem színikritika már a szó
szoros értelmében, inkább kulturális, sőt
mindinkább és mind nyíltabban politikai
publicisztika.

Ennek az oka részben a korabeli sajtón
belüli hierarchiában van, amire elöljáró-
ban utaltam: a kevés fővárosi, tekintélyes
és más - egyetemi vagy írói - munkája
mellett hírre vergődött kritikus kivé-
telével a színikritika általában kezdő em-
ber feladata; még a nagynevű kritikus
esetén is, betegség vagy akadályoztatás
következtében behelyettesíthető névtelen
kezdővel, mint például Keszler József Az
Újságnál a kezdő és teljesen névtelen
Móricz Zsigmonddal. Érthető, hogy Ady
is mint kezdő újságíró színi-kritikusként
debütált lapjainál, de hamarosan - s amint
lehetett és a szerkesztő engedte vagy hívta
- áttért a rangosabb újságírói munkára, a
bel- és külpolitikai publicisztikára.

De talán nem tévedünk, ha ennek okát
magában az író belső fejlődésében is lát-
juk. A színikritika addig érdekelte igazán,
amíg a magyar élettel szembeni ki-fogásai
nem lépték túl a kultúrkritika határait.
Amíg csak a kulturális életen belül
észlelte az elmaradottságot, addig ennek
tüneteit, az ebből kivezető utakat joggal és
okosan kereste az egyik legnépszerűbb,
legnagyobb tömegekhez szóló művészet, a
színművészet keretei között. De ezen az
állásponton hamar túllépett; s attól
kezdve, hogy kritikája mind éle-sebben
politikai és társadalomkritika lett, már a
puszta színházi kritizálás nem elégíthette
ki; ettől kezdve s mindinkább a színház
világa is csak tünete volt az általános
válságnak, amelyet kritizálni, megváltani
hivatott volt.

Ennek tudható be az a jellemző és
jellegzetes hangváltás, melyet már utolsó
nagyváradi évében is észlelhetni, s amely
annyira feltűnő a Párizsból írt színházi
tárgyú írásokban. Ezekben - akár a Marcel
Prévost-ról, akár a Rostand
Chanteclerjéről, akár a Porto-Riche-ről
írottakban - már legtöbbször nem érzé-
kelni, hogy konkrét színházi élmény vagy
pusztán hírlapi olvasmányélmény-e az
alapjuk? S ez nincs igazán másként a
Pestről, a magyar darabok alkalmából írott
cikkeivel sem. Akár Földes Imre, akár
Fényes Samu új darabja kapcsán szólal
meg, az ürügy a bemutató (mely Fényes
Samu Ártatlanokja esetében

egyetlen előadás volt: a másodikat a
kultuszminiszter betiltotta); de semmi sem
mutat arra, hogy a bemutató, nem pedig a
darab olvasása indította írójukat az írásra.

Ennek a legjobb bizonyítéka egyik
legsúlyosabb és legérdekesebb színházi
vonatkozású írása, a Nyugatban 1910-ben
megjelent Molnár Ferenc színpada. Az
alkalom A testőr bemutatója; de Ady
Érmindszenten van, onnan küldi ezt az
írást, mely a darabot meg sem említi.
Sokkal többet tesz annál: átvilágítja, szinte
röntgenképét adja Molnár Ferenc
tehetségének és korlátainak - s ami a
legfontosabb, mintegy Molnár példáján
mutatja meg az egész magyar polgárság
nagyra hivatott és kicsire sikerült voltát.
Nem ez az alkalom arra, hogy Ady és
Molnár különös, ellentmondásos, a vonzás
és taszítás szövevényében létrejött és
megmaradt kapcsolatát megpróbáljuk
megfejteni; ez is belejátszik a cikk létre-
jöttébe, felhangjaiba. De lényegesebb a
lényege: az, hogy Ady Molnárban a ma-
gyar polgárság egyik jellemző alakját
ismerte fel, s rajta keresztül fejezte ki
prózában, művészeti kritikában azt, amit
más utakon, nem utolsósorban nagyszerű
versekben mondott el ebben az időben:
hogy a polgársággal együtt kell haladni a
magyar társadalom meg-váltása
érdekében, pedig a magyar polgárság még
arra is kicsi, erőtlen és meg-alkuvó, hogy
a saját céljaiért eredménnyel küzdhessen.

Nyilvánvaló, hogy szörnyű csonkítás
lenne Ady Endrét színikritikussá deg-
radálni. Sőt, tegyük hozzá: a maga ide-
jében mint színikritikus a helyi érdekes-
ségen sosem emelkedett túl, s amikor már
mint költő és közéleti jelenség országos
hírre tett szert, valóban színikritikainak
nevezhető tevékenysége nem is volt.
Mégis, a néhány kritikusként el töltött
újságíró év, bármennyire szerény, sőt
szomorú esztendei voltak is ezek a magyar
drámának s a magyar színház-
művészetnek, éppúgy tükrözi Ady Endre
szellemi, emberi, művészi és politikusi
fejlődését, mint bármelyik másik műfaj,
amelyben tevékeny volt; s ha ma az ő
kritikáit kiássuk elfeledett vidéki lapokból,
azt elsősorban nyilván azért tesszük, mert
Ady Endre írta őket, s róla akarunk általuk
többet tudni - de azért is, mert meg nem
alkuvó s korán megnyilatkozó zsenije
következtében többet, jobbat és hozzánk
szólóbbat közvetítenek ezek a kritikák,
mint számos korabeli tekintély mára
menthetetlenül elévült írása.


