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M. TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 

Művelt Nép 1954. 324 1. 

Rövid két év alatt másodszor kerültek 
kiadásra M. Tótfalusi Kis Miklós művei. 
1952-ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál 
jelent meg Magamentsége,1 majd 1954-ben 
a Művelt Nép Könyvkiadónál, a Román és 
Magyar Népköztársaság közös könyvkiadási 
egyezményének keretében válogatott mű
vei.2 Ez az 1954-es kiadás kitűnőeri bizo
nyítja a kulturális kapcsolatok termelékeny
ségét, és mind sürgősebbé teszi, hogy az 
ország határain túl tekintve, a kiadói prog
ramok mellett az irodalomtörténeti kutató
munkát is megszervezzük, belevonva a 
szomszédos országok tudósait is. Közös 
erővel sök olyan kérdésre sikerülne feleletet 
adni, mely így csaknem megoldhatatlan. 

A Mentség eddig sem volt ismeretlen az 
olvasóközönség előtt. Gyalui Farkas már 
1902-ben kiadta3 és újólag 1940-ben Tolnai 
Gábor.4 Azonban ezeknek a kiadásoknak 
élvezhetőségét nagyban csökkentette az, 
hogy az eredetit lehetőség szerint betűhíven 
közölték,5 és így természetesen nem értel
mezhették nehezebben érthető mondatait, 
latin kifejezéseit, idézeteit. Ez a két minta
szerűen pontos kiadás inkább a tudományos 
igényeket elégítette ki. 

Tótfalusit a szépírót mutatja be az 1952-es 
Magamentsége; az 1954-es kiadásban ezen 
túl a tudóssal is megismerkedünk*. 

1 Misztótfalusi Kis Miklósnak maga személyé
nek, életének és különös cselekedeteinek Mentsége, 
Sajtó alá rendezte és magyarázta Bán Imre. Bev. 
Klaniczay Tibor. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. 
(A szerző nevének következetlen használatára — a 
címlapon : Misztótfalusi Kis Miklós ; a tanulmány
ban : Tótfalusi Kis Miklós; közvetlenül a Mentség 
szövege előtt M. Tótfalusi Kis Miklós — Tolnai 
Gábor hívta fel a figyelmet^Mfszfóf/aíusz vagy Tót
falusi c. cikkében. Irodalmi Újság 1953. 3. sz.) Ezen
túl : Bán kiad. 

2 M. Tótfalusi Kis Miklós. Bevezette, válogatta 
és jegyzetekkel ellátta Tordai Zádor. Az „Apológia 
Bibiiorum" közölt részét ford. Kiss Géza. Müveit 
Nép Könyvkiadó. (1954). Ezentú l : Id. m. 

8 M. Tótfalusi K. Miklósnak maga szemelvé
nek, et nek s különös tselekedetinek Mentsége. 
Kiadja Gyalui Farkas, Kolozsvár ,1902. 

•4 M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének 
életének és különös tselekedetinek Mentsége. Kiadja 
Tolnai Gábor. Gyoma, 1940. Ezentú l : Tolnai kiad. 

6 Ld. bővebben Kner Imre : Tipográfiai meg
jegyzések. Tolnai kiad. 1 1 8 - 1 2 3 . 1. 

Ez a kiadás (1954-es) ugyanis a Mentség 
mellett közli Siralmas Panasz című versét 
és levelezéséből s latin nyelvű Apológia Bib
iiorum című művéből is ad részleteket ma
gyar fordításban. Ennek megfelelően — a 
bevezető tanulmányt nem számítva — három 
nagy részre oszlik a könyv : I. Verseiből; 
II. A maga védelmében (Mentség és Levelek) ; 
III. Hogy az írás elterjedjen. 

A kötet bevezetését Tordai Zádor írta.6 

Ismerteti Erdély XVII. századi politikai, 
gazdasági és kulturális életét, majd Tót
falusi életpályáját rajzolja meg. Sajnos a 
35 oldalas bevezetésben Tordai csak futó
lagosan méltatja (talán két mondatban) 
Tótfalusit az írót. Igaz ugyan, hogy „Tót
falusit, az írót, nem is érthetjük meg Tót
falusi, a nyomdász és kultúrmunkás nél
kül".7 de az is igaz, hogy valódi jelentőségét 
és népszerűségét (N. B. rövid időn belül 
második kiadása jelent meg a Mentségnek,) 
csak akkor értjük meg, ha látjuk benne az 
írót. Dokumentumokat, adatokat a XVII. 
századi Erdély életéről máshonnan is szerez
hetünk, — talán megbízhatóbbakat is — 
de ilyen izzó és ízes nyelven, művészi elő
adásban keveset olvashatunk róla. Nem 
mintha egészében véve művészileg megkom
ponált, esztétikai igényekkel fellépő írói 
alkotás lenne. A sokszor szétesőnek ható 
részeket — melyeknek egymásutánjában 
semmilyen logikai rendet sem találhatunk 
— a tények igazsága és a szenvedélyes elő
adás tartja össze, ez ad a szervetlenül egy
másután következő védekező pontoknak 
egységet. Tételeit gyakran summázza köz
mondással, és pajzsul sokszor a biblia igaz
ságait idézi. Legtöbbször észre sem vesszük 
ezeket az elemeket, olyan természetesen 
illeszkednek bele a Mentség szövegébe, és 
olyan hű kifejezői Tótfalusi gondolatainak. 

Kisebb egységeiben — egy-egy ponton 
belül —, sokszor úgy hat, mintha mester

ed, m. 5-40. 1. 
7 Bán kiad. 7. 1. Klaniczay bev. 
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kélten kiszámított retorikus prózát olvas
nánk. A retorikus fordulatok — fokozás, 
ismétlés — nem sallangjai Tótfalusi stílu
sának, szó sincs mesterkéltségről; ez csak 
keret, és olyan keret, melyben hatásosabbá, 
meggyőzőbbé válik védekezése, szenvedé
lyesebbé igazát-védő felháborodása. — Min
den igaz retorikának ez a célja. 

Stílusát figyelve — természetesen legjobb 
lapjaira gondolunk — ezeket az elemeket 
találhatjuk meg : ismétlés, fokozás s a velük 
járó indulati periodicitás szoros kapcsolatát, 
ízes népi közmondásokban és népinek szá
mító bibliai idézetekben kivirágzó szenve
délyes, művészi nyelv. Ez^n a nyelven 
halljuk szólni a XVII. század legnagyobb 
magyar nyomdászát, így mondja el ment
ségét mindenekkel, a maradiakkal, minden 
jónak meggátolóival szemben. Néha még 
anekdótaszerű kis képeket is fest, pl. egyik 
külföldi társáról; majdnem humoros novel
lává kerekedik az ariánus biblia története. 
De legélesebben Tótfalusi Kis Miklós kemény, 
akaratos arcvonásai rajzolódnak ki. 

Érdemes volna egyszer tüzetesen meg
vizsgálni a Mentség művészi erényeit. Külön 
tanulmányt is megérdemelne az a kérdés : 
mi teszi művészivé a Mentség dokumen
tumait? Milyen eszközökkel éri el Tótfalusi 
ezt a hatást? — Szépirodalmi alkotás a kia
dásban közölt Siralmas Panasz8 is, és milyen 
nagy színvonalbeli különbség van közte és a 
Mentség között. A Siralmas Panasz meg
szokott motívumokból felépített közepes 
sirató versezet, jeremiád, — a Mentség 
ezzel szemben egyéni és irodalmunkban is 
egyedülálló remek. A szenvedélyesség emeli 
ki a röpiratok és a leleplező' írások tömkele
géből. Ennek az indulatnak művészi kife
jezése tartja össze a különben széteső része
ket, ez ad egységet az egész műnek.9 Saj
náljuk, hogy esztétikai kérdésekről nem 
találunk semmit a bevezetésben. 

A bevezetés egyik tételével szeretnénk 
szembeszállni. Tordai a következőket írja 
a 17. lapon : 

„Számtalanszor hangoztatja később (t. i. 
Tótfalusi Kis Miklós. AG.) azt a nézetét, 
hogy a prédikátorság (papság) nem valami 
sokra becsülhető foglalkozás." 

Majd a 19. lapon ugyanazt enyhébb és a 
valósághoz is sokkal közelebb álló fogal
mazásban : 

„Tótfalusi már eleve nem tulajdonított 
különös jelentőséget a teológiai tanulmá
nyoknak." 

Történetietlenek ezek a megállapítások. 
Tótfalusi sohasem becsülte le a prédikátor-

8Id. m. 46-66. I. 9 V. ö, Kodály Zoltán : Mentség. Tótfalusi Kis 
Miklós könyvének ismertetése. Magyar Szemle 
XXXIX. évf. 1940. 331-336. 1. 

ságot, Csak legalább annyira becsülendőnek 
tartotta a tudós tipográfus mesterségét. 
Mentségéből idézek ennek igazolására. 

„Volt ez ideje, hogy prédikállottam is 
eleget, mégpedig úgy, hogy nagy remény
ségeket concipiáltonak (alkottak) felőlem; 
de megfogadván azoknak tanácsokat, akik 
azt mondották: »Istennek hála, prédiká
toraink e hazában elegen vannak, de ilyen 
mesterember nincsen, mellyel ember többet 
használhatna hazájának, mint prédikátor-
ságával,« azt az utat követtem és azokra 
adtam magamat; mégpedig sokkal többre 
mint amit nékem javallottak, úgyhogy 
azoknak reménységeket sokkal feljülhalpd-
tam. Hogy pediglen most másokban nagyobb 
foelicitást (sikert) látok a prédikálásban, 
egy cseppnyire sem szégyenlem, mert tizen
nyolc esztendeje már, hogy arról teljeséggel 
elfordítottam elmémet, és nem szégyenlem, 
ha a varga jobb sarut tud nálamnál csinálni. 
T. i. aki miben gyakorolja magát, abban 
lehet perfectus. „(tökéletes)10" 

Tehát nem a prédikátorságot veti meg, 
csupán egy-két prédikátort; nem a teológiai 
tudományokat látja értéktelen és haszon
talan semmittevésnek, hanem a tipográfus
ságot tartja legalább olyan értékesnek, mint 
az. És mivel tudós nyomdász kevés van, — 
Magyarországon, Erdélyben rajta kívül egy 
sincs — meri magát a papokkal, profesz-
szorokkal egy sorba., vagy még egy kicsit 
föléjük is, állítani. Ellenségeit, kik kicsinyes 
és rosszindulatú kellemetlenkedéseikkel meg
keserítik életét, megakadályozzák, hogy dol
gozzék, ellenségeit, azokat a prédikátorokat 
megveti, de nem a prédikátor ságot. 

Pár szót még Tótfalusi coccejánizmusáról. 
„Igaz azonban az is, — írja Tordai beve
zetésében — hogy Tótfalusi nem coccejánus 
bibliát adott ki, és mindössze azokat a nyil
vánvaló értelemzavaró és elkerülhető hibá
kat akarta kiküszöbölni, amelyek az évek 
folyamán — gyakran a magyar szöveget nem 
értő nyomdász hibájából — a bibliakiadá
sokban felhalmozódtak. Ellenfelei, a reakciós 
papság, és hívei viszont pontosan tudták, 
miért nem engednek senkit a biblia szöve
géhez hozzányúlni."11 

Ehhez magyarázatul Koltay-Kastner Jenő: 
Tótfalusi Kis Miklós coccejánizmusa című 
utóbb megjelent dolgozatából idézek. 

„Tótfalusi coccejánizmusa a biblia kiadá
sában nem is abban nyilatkozik, hogy Coc-
cejus magyarázata szerint alakította volna 
egyes helyeken a szöveget. Ezt a német
alföldi coccejánusok sem tették. Coccejus 
nem adott új bibliafordítást, s követői sem 
alapítottak e téren új iskolákat. Az eredeti 
szövegek vizsgálatával ők az egyes bibliai 

10 Id. m. 88-89. 1. 
11 Id. m. 37-38. 1. 

8* 369 



könyvek és passzusok közt fennálló nagy 
összefüggéseket kutatták, hogy magából a 
bibliából konstruálják meg teológiai rend
szerüket. Tófeussal, és az erdélyi skolasztiku
sokkal szemben a Tótfalusi coccejánizmusa 
abban áll, hogy nem tekinti a Károli-bibliát 
tabunak, melyhez hozzányúlni nem szabad 
s nem akarja »csak azt a bakot nyúzni, 
melyet az előtt«. A szabad vizsgálódás szel
lemét kapta Dézsitó'l és az enyedi főiskolától 
örökségül."12 

* 

A kötet szerkesztési elveit a következőkben 
foglalja össze a kiadó : 

„M. Tótfalusi Kis Miklós munkáinak köz
zétételében a legteljesebb szöveghűségre 
törekedtünk. A szöveghűségtől csak annyi
ban tértünk el, hogy a ma érvényben levő 
helyesírást alkalmaztuk, egy-két hely kivé
telével, ahol maguk Tótfalusi nyelvészeti 
fejtegetései kívánták meg az eredeti — régies 
helyesírást."13 

Az első részben (I. Verseiből.) a Siralmas 
Panasz c. verset közlik teljes terjedelemben s 
kiegészítésül a Siralmas Ének első lapjának 
fényképmásolatát. (A címlapon - mely 
kiadásukban betűhív átírásban szintén meg
található — Siralmas Panasz olvasható, a 
belső cím már Siralmas Ének!) A fénykép
másolat értékét növeli az első versszak 
fölött található kótasor, melyről leolvasható 
az ének eredeti dallama. 

A második részben (II. A maga védel
mében.) található a Mentség és a Levelek. 
A Mentség jegyzeteiben felhasználta a kiadás 
az 1952-es Mentség anyagát is,14 bár itt-ott 
bővítette, eltér attól. Az értelmezések nagy 
része is azonos a Bán-féle 1952-es kiadáséval. 
Eltérően Bántól, a régies alakú szavakat is 
mai helyesírásban adja. így pl. Hiszem 
(hiszen) ;15 jelentésváltozás esetén : alávaló 
(hitvány).16 Egy-két új értelmezés is talál
ható : tripudiálással arripiálánk (hűhóval 
ragadtuk meg),1? a Bán-féle kiadásban pedig : 
{zenebonával ragadtuk meg).18 

írásmódja ugyancsak eltér a Bán-féle 
kiadástól, és több helyen visszatér az eredeti
hez. Pl. correcta (pontos) bibliát1* ír, szemben 
a Bán-féle korrektával20 s megegyezik az 
1940-es betűhív kiadással.21 Néha azonban 

1S ITK. 1954. 3 . 291. I. 
»»Id. m. 43. 1. 
14 Id. m. 43. 1. 
» Id. m. 79. I. 
» Id. m. 70. I. 
» Id. m. 171. I. 
" Bán kiad. 125. 1. 
" I d . m. 71. I. 
1 0 Bán kiad. 27. 1. 
" T o l n a i kiad. 3 . 1. 

a Bán-féle kiadástól való eltérés a betűhívség 
elvének, megsértését jelenti.22 

Az apró tipográfiai következetlenségek 
ellenére is jól használható és élvezhető kia
dása a Mentségnek. 

A II. részben közölt három levél jól egé
szíti ki Tótfalusinak, a nyomdásznak, ember
nek, hazafinak arcképét. Mint érdekességet 
említjük meg, hogy a fényképmásolatban 
közölt nyugtát Tótfalusi a következő néven 
írta alá : Miszt-Tótfalusi Kis Miklós. Nem 
mintha ez az adat száz másik ellenében 
bizonyítaná, hogy a Misztótfalusi név a 
helyes (a Mentségben Tótfalusinak, nevezi 
magát).23 

A kiadás legértékesebb része a harmadik. 
Itt található egyrészt az 1686-os amszter
dami kiadású zsoltárokhoz írt előszó, más
részt az Apológia Bibliorum első s majdnem 
teljes magyar fordítása. 

A könyvnek erről a részéről, többek között 
a következőket olvashatjuk az előzetes szer
kesztői megjegyzésekben : 

„Az Apológia Bibliorumnak Kolozsvárt 
található teljes példányából (Lásd RNK 
Akadémiája kolozsvári fiókjának II. sz. 
könyvtára) készített e kötet számára első 
ízben magyar fordítást Kiss Géza." 

„Teljes egészében közöljük: . . . az Apológia 
előszavát és / / / . részét. A Telekihez és Tófeus-
hoz intézett levélből, valamint az Apológia 
I. részéből kimaradt azoknak a hibáknak a 
részletes felsorolása, amelyeket Tótfalusi 
bibliakiadásában javított, valamint egyes 
kisebb jelentőségű részek. Az Apológia 
hibajegyzéke (II. rész) teljes egészében ki
maradt, mithogy mindössze az olvasóknak 
egészen szűk körét érdekelhette volna."24 

" Tolnai kiad.-ban (1940) a következőket, látjuk : 
„De it t azt mondod: Hizem ez emberek jó in-

tentióval vannak e' ma te r i ában , . . . (Tolnai kiad. 
9. 1.) 

A Bán kiad.-ban (1952): 
„De it t azt mondod : 
— Hiszem ez emberek jó intencióval (szándék

kal) vannak e materiában (e do logban) , . . . (Bán 
kiad. 35. 1.) 

S kiadásunkban (1954) : 
De i t t azt mondod : 
hiszem (hiszen), ez emberek jó intencióval 

(szándékkal) vannak e materiában (e dologban),. , . 
(Id. m. 79. 1.) 

Ennek a rövid szövegrésznek összehasonlítása 
is három eltérésre ad pé ldá t : I. Modern formában 
közli a párbeszédet az 52-es és 54-es kiadás. Azonban 
míg az 52-es Bán kiad. új sort ír, azért megtart ja 
a nagy kezdőbetűt (eredetiben is „Hizem" van) . 
Az 54-es szintén modern formát alkalmaz, de indo
kolatlanul és érthetetlenül kis kezdőbetűt ír (hi -
szem). I I . A „hiszem" alakot — a Bán kiad. -tói 
eltérve — értelmezi. I I I . Intenciót ír — megegyező
en Bánnal — az eredeti „intentió" helyett. A „cor-
recta"-nál megtartotta az eredeti írást, az intentiót 
már modern változatban intenciónak írja — követ
kezetlenül. Az előző gyakorlat alapján intentió 
írása lett volna helyes. 

»»Id. m. 148. 1. V. ö. Tolnai Gábor : Misztót
falusi vagy Tótfalusi? Irodalmi Újság. 1953. 3 . sz. 

" Id. m. 44. 1. 
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A Zsoltárelőszó eddig is hozzáférhető volt. 
Nem így az Apológia. Pedig jelentősége túl 
megy a személyes védekezésen. Első közzé
tevője, Toldy Ferenc szerint ezzel a művel 
„kezdődik sajátkép újabb nyelvészetünk... " 
T.i. ebben indokolja szerző azokat a nyelv
tani és helyesírási újításait, melyeket Tsétsi 
János, utóbb pataki, és Kaposi Sámuel, 
utóbb gyulafehérvári tanárokkal egyetértve, 
kikkel együtt javította át a bibliát, hasz
nált."25 

Toldy példás pontosságú kiadása ritkaság 
számba megy, amellett, hogy nehezen hozzá
férhető, nagy akadály latinnyelvűsége is. 
A mostani fordítás megjelenéséig csupán a 
szaktudósok tudtak Tótfalusi nyelvészeti 
működéséről többet, mint Apológiádnak 
címét. Ez a kiadás széles körben ismertté 
teszi Tótfalusi nyelvészeti munkásságát 

Csak helyeselhetjük, hogy a nehézkes, az 
ilyen népszerűsítő kiadásnak csak teher
tételt jelentő részeket (Pl. a bibliai locusok 
felsorolása) kihagyták. Azonban azzal már 
nem tudunk egyetérteni, hogy a fent idézett 
megjegyzések szerint is teljes III. részből 
kimaradt egy mondat.26 Nem mintha külö
nösen jelentős lenne az egész szempontjából, 
de feltétlenül árt a kiadás hitelének. 

Sajnos apróbb eltérésekkel itt is talál
kozunk. Jó, ha a szépirodalmi munka (régi 
magyar irodalomban) betűhív; nyelvészeti 
munkánál elengedhetetlen feltétel ez. Tót
falusi magyar példáit nem adja a kiadás 
mindig betűhív pontossággal. Pedig az 
„előzetes megjegyzésekében azt olvashat
juk, hogy „eredeti formájukban hagytuk 
meg a szövegben előforduló latin monda
tokat és szavakat is." Ugyanígy eredeti 
formájában kellett volna hagyni, (kivétel 
nélkül) a latin szövegben előforduló magyar 
szavakat is. S mennyivel inkább jogos ez a 
követelés, ha magyar ortográfiáról van szó! 
— És mégis ilyenekkel találkozunk, hogy 
csak a legcsekélyebbet említsük : az eredeti-

" Corpus Grammaticorum Linguae Hungaricae 
Veterum — Régi Magyar Nyelvészek Erdösitől Tsét-
siig. Kiadta Toldy Ferenc. Pest. 1866. XV. 1. Ter
mészetesen Toldy is csak a harmadik részt ad ta 
k i : ( I I I . Ratiocinationem) de Ortographia eo modo 
instituenda. Ad multorum praeiudicia de iis concepta 
medendum cum coactione a nobis invisis expressa." 
605—660. 1. Ezentúl : Corp. Gram. 

26 Id. m. 315. 1. V. ö. : Corp. Gram. 6 5 2 - 6 5 3 . 1 . 

OSVÁTH BÉLA : SZIGLIGETI 

(Művelt Nép tudományos és ismeretterjesztő 

Ötvennyolc éves Szigligeti Ede, amikor 
századik színművét, a Stuensee-t 1872-ben a 
Nemzeti Színház ünnepélyes díszelőadáson 

ben szeméthez, Némethez Tóthoz szerepel, s 
kiadásunkban szeméthez, némethez, tóthoz 
alakot találunk.27 Erre még lehetne azt 
mondani, hogy akadékoskodás; de már 
semmiképpen sem az a kifogásunk, 
hogy az eredeti nyájjak helyett nyájak-at 
közöl.28 Nyelvtani példáknál mindenképpen 
meg kellett volna maradni az eredeti alaknál. 
Félrevezető tipográfiai következetlenségek 
is vannak ebben a részben. Általában a 
betűtípussal is jelöli a szöveg közé ékelt 
másnyelvű szavakat, mondatokat. Azonban 
itt sem következetes. Pl. a 249. lapon „Eköz
b e n . . . " kezdetű szövegrészről joggal gon
dolhatnánk, hogy beékelt magyar szöveg,, 
mint ahogyan a többi antiquaval szedett 
rész az. (Az eredetiben semmiféle módon 
nincs kiemelve.)29 

Összegezve a tanulságokat, igaz, hogy a 
könyv bevezető tanulmányában kevés szó 
esik Tótfalusi szépírói és nyelvészeti munkás
ságáról, de a válogatásban szereplő Mentség 
és Apológia szerencsésen egészítik ki ezt a 
képet. Sokalljuk kissé a történeti bevezetést, 
mely aránytalanná teszi a bevezető tanul
mányt, de a kifogások ellenére is örülünk az 
Apológia magyar fordításának. 

Ezek a hibák végül is eltörpülnek a kiadás 
erényei mellett. Szövegkiadásoknál a hibákat 
mindjárt észrevesszük, s hajlandók vagyunk 
elfeledkezni a pusztán csak nem hibás, tehát 
— szövegkiadásnál — kitűnő részekről. 

Tótfalusi Kis Miklós válogatott műveinek 
kiadása irodalomtörténeti jelentőségén túl, 
méltóan bizonyítja a román-magyar kultúr-
kapcsolatok fontosságát és termékenységét. 

Albert Gábor 

" Id. m. 313. I. V. ö . : Corp. Gram. 611. 1. 
" I d . m. 271. 1. V. ö.: Corp. Gram. 611. 1. és 

Apológia Bibliorum. Kolozsvár, 1697. F2 
2" A kiadás még a locusok megjelölésének fel

oldásánál is láthatóan betűhívségre törekszik. 
Azonban ezt nem valósítja meg tökéletesen. 

Pl. Apológia A5 
sed Hung. nominibus : Mózes I. Könyve, etc. 
Példab. Tselek. etc. 

Kiadásunk 254. lapján : 
Hanem magyarul, például Mózes I. könyve, 

stb. , Példabeszédek, Cselek(edetek) s tb . 
A rövidítés feloldásának ez a formája minden 

szempontból helytelen. Kétféleképpen lenne el
képzelhető : 

1. Példab(eszédek), Cselek(edetek). vagy 
2. Példabeszédek, Cselekedetek. 

kiadó, 1955. 168 I.) 

bemutatja. A korábbi irodalomtörténetírás 
nem tudott megbirkózni ezzel a gazdag 
életművel. Csak egyes részlettanulmány ok-
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