
helyett csak Bokor László cikkéből ismerjük 
meg; saját időrendi helyükön nem találha
tók. Ha a József Attilához írt versek is idő
rendben volnának, bizonyára az elsők között 
szerepelhetne a vásárhelyi Pákozdy Ferencé 
(Népújság, 1938. jan. 1.), holott most csak 
1968-ban megjelent kötetéből tünteti föl a 
bibliográfia. 

A verseket szerzőik, a megzenésített ver
seket a megzenésítők betűrendében közli Re-
guli. Ennek semmi funkciója sincs, hiszen 
ezek a nevek a névmutatóban ugyané sor
rendben könnyen föllelhetők. Helyesebb lett 
volna vagy itt is megtartani az időrendet 
(a költőhöz írt versek születése, a megzené
sítések története, sűrűsödése önmagában is 
tanulságos), vagy netán a megzenésített ver
sek betűrendjében; bár ez megint inkább mu
tatóra váró föladat. 

1955. évi bibliográfiájának annotációiban 
Reguli megadta a levélközlések, dedikációk 
keltét; itt sajnálattal nélkülözzük az azonosí
tásnak e fontos kellékét. Olykor más magya
rázatot is hiányolunk. Pl. Sarló Sándor 
A vöröscsontú költő cikkéhez odakívánkozik: 
„József Attila Párizsban." S az ilyen anno
táció érezteti leginkább a tárgymutató szüksé
gességét. Ez nagyon hiányzik ebből a bibliog
ráfiából ! Akkor segítené igazán az irodalom
történeti kutatást, az egyetemi oktatást, de 
még a költőt kedvelő olvasói érdeklődés ki
elégítését is, ha e gazdag címjegyzékbe minél 
több szempontú mutatóval lehelt volna lel
ket. József Attila Párizsban, Makón, Kis-
zomboron, Hódmezővásárhelyen stb. Laká
sai, pörei, munkásmozgalmi tevékenysége, 
szárszói temetése; verstana, szürrealizmusa, 
egzisztencializmusa, freudizmusa s így to
vább: mindezekről szétszórtan számos cikk 
szól, s a mutató egy helyre hordhatná őket. 
Még a költő írásjeleit is vizsgálták: a gondo
latjel (2337) vagy a zárójel (2075, 2127) sze
repét stílusában. Roppant gazdag anyag 
halmozódott föl a kutatásban, de ezt a bib
liográfia — mutató híján — csak homályosan 
tükrözi. Ideje már a korszerű bibliográfiai 
gyakorlatban általánossá tenni, megkövetel-

József Attila, Arany János és Petőfi Sán
dor után Csokonai Vitéz Mihály életműve 
kerül a sorozat darabjaként a nagyközönség 
elé — a kiadói szándék helyességét és idő
szerűségét a második születési centenárium
tól (1973) függetlenül is indokolva látjuk. 
Hogy problémák vannak a magyar felvilá
gosodás korának oktatásával és ismeretter-

ni a tárgyszavakra is kiterjedő, egységes 
mutatót, indexet. Ez koronázza meg a bib
liográfiát. 

A betűjelek föloldásában, névtelen írások 
kiderítésében Reguli derekas munkát vég
zett. Egy hibát leltem: a 2309. tételben sze
replő közleményt nem az előtte levő cikk 
írója, Bokor László tette közzé, hanem — a 
tartalomjegyzékben három csillag ugyan
azon számban még előforduló analógiája, de 
a cikk tartalma is bizonyítja — maga a szer
kesztő, tehát Kovács Sándor Iván. 

A szoros időrendi közlésmód lehetővé 
tette, hogy a címfölvételek megtakaríthas
sák az évszám állandó ismételgetését. De 
csak akkor, ha egyúttal élőfejet is alkalma
zunk, mert enélkül — főként a gazdag ter
mésű évek (pl. 1955) — sok lapozásra kény
szerítenek, mire megállapíthatjuk, melyik 
évben járunk, s így elvesztjük a réven, amit 
nyertünk a vámon. A gyakran használt rö
vidítésekben egyébként helyesírási hiba van: 
nem U. a., hanem Ua. (ugyanaz), s nem 
V. ö., hanem Vö. (vesd össze). 

A mutató Dudás címszavából lemaradt a 
keresztnév és a tételszám. Fejtő Ferenc alatt 
a 448. tétel vagy fölösleges, vagy hibás. A két 
Pákozdy Ferenc megkülönböztetése nem 
egészen sikerült: a 314. tétel (azonos egyéb
ként a 2094-kel) a vásárhelyié. Pór Tibor 
azonos Sarló Sándorral, az előbbinél tehát 
csak utalni kellene az utóbbira. Sárközi 
István neve hol í-vel, hol y-nal szerepel. 
A betűjelénél Szerdahelyi Sándor tévesen 
Nándor. A 289. lapon a kritikai kiadások bí
rálatait célszerű lett volna kötetenként el
különíteni; hasonlóan a 292. lapon a bibliog
ráfiákat is. 

A József Attila-bibliográfia természetesen 
módszertani fogyatékosságai ellenére leg
főbb céljának megfelel: gazdag anyagával 
megkönnyíti a könyvtárra menő József At
tila-irodalomban való eligazodást. Szorgal
mas, nagy anyaggyűjtő munkát testesít meg; 
kár, hogy a nem eléggé szerencsés közlési 
mód korlátozza használhatóságát. 

Péter László 

jesztői népszerűsítésével, azt már 1972-ben 
leszögezte az Irodalomtörténeti Társaság ba
latonfüredi vitaülése (írásos anyagát 1. It 
1973/2). Sajnos, Csokonaival, a kor kétség
kívül európai (és egyetlen európai) rangú 
poétájával sem fest sokkal jobban az össz
kép: neve ugyan ott szerepel a köztudatban 
irodalmunk legelső vonalában, de „a magyar 

JULOW VIKTOR: CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
Bp. 1975. Gondolat K- 226 1. (Nagy Magyar írók) 
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felvilágosodás legnagyobb költője" minősítő 
megnevezés mögött hovatovább alig van 
néhány versnél vagy verscímnél mélyebb 
olvasói élmény. Miközben a marxista iroda
lomtudomány a szellemtörténet rokokó em
berével szemben felmutatta a korában, élő 
gondolkodó-cselekvő költő portréjának 
első és azóta kiteljesedő vázlatait, oktatá
sunk és közművelődésünk mindmáig kb. 
15—20 évvel leszakadva követi a kutatási 
eredményeket, megmaradva tartalom és for
ma, kor, nagyvilág és költői kisvilág gépies 
összehasonlítgatásainál; aminek kevesebb 
életmű áll jobban ellent, mint éppen Csoko
naié. E „kilúgozódási folyamat" okait és 
tényeit Wéber Antal elemezte találóan az 
említett vita indító referátumában, jelensé
geit irodalom-pedagógusként azonban nem
csak ő, hanem — sokadmagával — a kötet 
szerzője (és recenzense) is tapasztalhatta. 

„Megünnepeltük második centenáriumát, 
de elégtételt igazán már sohasem szolgáltat
hatunk neki" — írja a kötet bevezetőjében 
Julow Viktor. Tennünk azonban nem keveset 
lehet, és ebben éppen az övé a jó példa. Első 
kísérlete egy mozgásaiban ábrázolt, ellent
mondásaiban is egységes, korszerű tudo-
mányosságú Csokonai-kép megrajzolására az 
irodalomtörténeti kézikönyv III. kötetének 
vonatkozó fejezete volt, amelyet egyetemi 
tankönyvül használunk. A mostani kismo
nográfia az ottani alapszöveget fejlesztette 
tovább az 1973 őszéig terjedő filológiai és 
eszmetörténeti kutatások alapján — ebből 
jelentős hányadot a szerző saját vizsgálódá
sai tesznek ki. (A két szöveg közötti párhu
zamokra vagy eltérésekre olykor a továbbiak
ban is utalni fogunk.) 

A részletesebben vizsgálandó kérdések 
sorát kezdjük az életút szakaszolásának kér
désével. Az első, felívelő korszakot 1795-ig 
szoktuk számítani, a kézikönyv hasonlókép
pen cselekszik. Most két kisebb fejezetre 
bontva találkozunk a pályaszakasszal: 1773 
— 1792, illetve 1790—1795 évkörrel. Meg
győző elemzések sora bizonyítja, hogy Cso
konainál nem a hangnem hirtelen, minőségi 
ugrása avatja költővé a verselőt, hanem a di
ákkori zsengék ,,teremtő-imitáló zseni"-jének 
kiteljesedése, a korai verskísérletek és forma
játékok megőrizve meghaladása, csiszolgatva 
újrafogalmazása a jellemző. Ehhez a fejlő
déshez lépcsőfokul kínálkozik 1788, az első 
maradandóbb lírai értékek éve, 1790-ben az 
olvasótársaság megszervezése és 1793 a Ma
gyar Hírmondóban először megkapott folyó
irat-nyilvánossággal (a Broughton religiói 
lexikonára c. verssel). A folyamat ábrázolásá
ban teljes képet kapunk a stílusszintézis kez
deteiről, a barokkos, manierista, klasszicista 
vonások megjelenéséről éppúgy, mint a Ba
lassi-strófa felhasználásáról a hazai formaha
gyományok sorában vagy a rímes-időmérté

kes próbálkozások Ráday Gedeont is meg
előző darabjairól. Kb. 1788-tól mutathatók 
ki Csokonai lírája másik vonulatának, a gon
dolati költészetnek csírái is, amely formájá-
ban-tartalmában összeférhetetlen a rokokó
nak még olyannyira sajátos, szintetizáló vál
tozatával is. E meggyőző, gazdag induktív 
anyaggal dolgozó fejtegetések olvastán nem 
egészen értjük a szerzői szándékot, amely az 
1790 és 1792 közötti időszakot kétszeresen, 
átfedően sorolja be. így szinte belső korszak
határ keletkezik, középpontjában a Béka
egérharccal, mely kitűnő a maga nemében, 
mint ,,a travesztia paródiája", de amelyről 
szerzőnk szintén megállapítja: „Mindamel
lett túlzás lenne valódi társadalombíráló 
szándékot tulajdonítanunk neki" (43.) — 
azaz alkalmatlan a két, különváltan jelent
kező, de a költői egyéniségen belül egymást a 
tartalom és a forma szintjén átható fejlődés
vonal összekapcsolására. 

A kötet legnagyobb érdeklődést kiváltó 
oldalai azok, amelyek (136—159.) az 1795 
utáni Csokonai világnézeti arculatáról szól
nak, a szakirodalom egészének áttekintésével 
és a perújrafelvétel szándékával. Bocsássuk 
rögtön előre: Julow végkövetkeztetéseivel 
és bizonyító érvelésével maradéktalanul 
egyetértünk, azt meggyőzőnek találjuk, több
nek a korábbi feltételezések bármelyikénél, 
sőt megkockáztatjuk, hogy — történeti 
logikájával — alighanem az egyedül hiteles 
feloldásnak tűnik. Valóban „a felvilágosodás
nak a forradalommal való meghasonlásáról 
van itt szó" — a két kategória bármiféle 
egyenlőség-jélezése része lenne annak az 
egyszerűsítő folyamatnak, amit oktatási 
problémaként idéztünk. A következtetés
hez vezető premisszák is helyesek. Ezek: 
a magyarországi megkésettség új összefüg
gésbe helyezése, a jakobinizmustól való meg
rettenés európai-francia (Chénier, Condorcet, 
Marmontel) és hazai (Őz, Verseghy, Szacs-
vay) példáinak felvonultatása, a felvilágo
sodás és a forradalom módszertanának ellen
tétessége, a költő minden társadalmi réteg
ből kivetettsége. Valamennyi ellentmondást 
felmérve lesz hitelessé Csokonai irodalom
történeti minősítésének látszólag fogalma
zási, valójában lényegi módosítása: „nem a 
magyar felvilágosodás legnagyobb költője, 
hanem több és kevesebb is annál: a magyar 
felvilágosodás korának legnagyobb költője." 
(158. — Kiemelések a szerzőtől. K. F.) Ta
lán egyetlen korabeli vonulat említése hiá
nyolható: a magyar nemesség politikai gon
dolkodásának, anyagi érdekeltségének és 
ezekből fakadóan, kulturális pártfogói szere
pének az a gyors, nagyjából 1790 és 1794 
közé helyezhető alakváltozása, amelynek 
során az Ócsai Balogh Péterek, Tihanyi Ta
mások szabadkőműves-felvilágosodott nem
zedéke rohanvást eljutott a rendiesített 
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Rousseau-val történő közjogi érvelés talajá
ról a Béccsel közös és teljes érdekvállalásig. 
(Eckhardt Sándorénál frissebb tudományos 
vívmányokra, Benda Kálmán és Kosáry 
Domokos kutatási eredményeire gondolunk 
itt elsősorban.) Ebben a perújrafelvételben 
más összefüggésekbe kerül az első pálya
szakasz stílusszintézisének kérdése is, tarta
lom és forma egységének és az előbbi primá
tusának új, ellentmondásosságában való for
májában: „Az olyan ezerarcú, eklektikus 
forma, mint a Csokonaié, rendkívül összetett, 
mélyen ellentmondásos, szinkretikus világ
nézet talaján jöhetett csak létre. [•...] Annak 
hangsúlyozásával, hogy gondolkodásában 
mindvégig a felvilágosodott humanizmusé, 
az emberi haladás hitéé és a progresszív ha
zafiságé volt a vezérszólam, ki kell monda
nunk, hogy a fő meghatározó konstans ele
mek mellett vibráló változékonyság jellemzi 
világnézetét." (158.) 

Ezzel elérkeztünk az egyes pályaszaka
szokat tárgyaló fejezetek arányainak kérdé
seihez. 135 oldal szolgál az 1795-ig megvont, 
emelkedő korszak fejlődésrajzára, 86 jut 
,,a készből való gazdálkodás" esztendeire, 
Csokonai életének utolsó évtizedére (hozzá
véve a fentebbi, döntő fontosságú részeket is). 
A szerző maga szintén lényegesnek látja a 
terjedelmi gondokat, hiszen Henry Fielding 
egyik, szellemesen ide alkalmazott példa
beszédét tartja jónak a gyorsuló tárgyalás 
igazolására. A debreceniség fogalmának vázo
lására, a stílusszintézis kialakulására valóban 
idézetgazdag, elemző bekezdések kellenek — 
ezek gyümölcsöznek is a második és a harma
dik pályaszakasz elemzésekor, például a 
Dorottya sokszínű rajzában, amely elképzel
hetetlen lenne a fiatalkori travesztiák és pa
ródiák ismertetése nélkül vagy az utolsó deb
receni évek korábban megrajzolt hátterében, 
amelyek lehetővé teszik, hogy itt már csak a 
legszükségesebb adatokra szorítkozzunk. 
Mindazonáltal úgy véljük, hogy a bevezető 
fejezetek némi megkurtítása — Gulyás Pál 
egyébként valóban szép és kifejező versének 
vagy néhány fiatalkori kísérletnek, jelesül a 
latin nyelvismeretet feltételező humorú, két 
helyen is idézett Individuale dátumnak el
hagyása — révén több tér és lehetőség jutott 
volna elemzésre, mondjuk a Halotti versek 
javára. 

Kitűnőnek tartjuk a Dorottyáról szóló 
oldalakat. A világirodalmi előzmények (Pope, 
Tassoni, Boileau) pontos számbavétele és a 
mintáihoz viszonyított, a Fürtrablás eseté
ben szövegpárhuzammal is szemléltetett 
eredetiség csak az első, könnyebben megköze
líthető szintje a szerzői állításoknak. Fonto-
sabbnak értékeljük a komikus eposz beillesz
tését a magyar irodalmi folyamatba (útban 
vagyunk A helység kalapácsa és Az elveszett 
alkotmány felé), s főként a népies-reális szem

lélet és eszköztár sokféleségének bizonyítását 
a néprajzi érdekességű részletek beillesztésé
től a Baróti Dezső nyomán jellemzett Gergő
figurán át a patriarkális népszemlélet Pálóczi 
Horváth Ádám és Sárközy István közvetí
tette hatásáig. Túlléptünk — talán most már 
véglegesen — a „Szatíra-e a Dorottya?" med
dővé vált, mert fekete-fehér választ kívánó 
kérdésfelvetésén. 

A kötet több helyén nem is annyira a 
kézikönyv alapszövegének terjedelmi bővü
lése, bizonyító anyaggal való gazdagítása 
eredményez fontos hangsúlyokat, mint in
kább az az új kontextus, amelybe az ismert 
tény vagy megállapítás kerül. Két példát 
erre is. A Dugonics Andrásnál tett 1795-ös 
látogatásra nemcsak a vonatkozó vers em
lítése és annak világirodalmi, ismét Pope-tól 
származó mintája rímel vissza, hanem sok
szálú előzményvázlat is az Árpádiászról, a 
fennmaradt expozíció elemzésével, bizonyít
va a vergiliusi és a voltaire-i motívumok mel
lett a rokokó stíluselemeket és Dugonics ős
magyar, csinált mitológiájának jelenlevő 
hatását. Nagyobb szerepet kap Csokonai 
szentimentalizmusának jellemzése, főként az 
ábrázolt érzelemvilág polgári személyiség
tartalma és a vallomáslíra pesszimizmusának 
életrajzi-társadalmi hitelessége. Ez — Wald-
apfel József gondolatait továbbépítve — 
nemcsak a Lilla-versek lezáró darabjában 
és az azt követő elégiákban van meg, hanem 
a ciklus egészében is fellelhető; a második 
pályaszakasz elemzése így igazolja a korábban 
idézett, megváltozott értékelését Csokonai
ról: „ . . .a magyar felvilágosodás korának 
legnagyobb költője." 

Egyetlen esetet találunk a kötetben, ahol 
a bővebb kifejtés nem előnyére változtatta 
meg a korábbi tömör értékelést: a Tempefőiét. 
E korai drámát Julow részleteiben megint 
hatásosan és jól elemzi, amikor fő erényéül a 
negatív majdnem-típusok galériáját említi 
föl (ez a szál vezet Kisfaludy Károly felé), 
példákat hoz a nyelvi erőre stb. A befejezés 
kérdésében pedig a szerzőt a debreceni Csoko
nai Színház jubileumi felújítása igazolta, 
amikor Tempefői külföldi mágnás-tisztelői
nek megjelenése fogadtatja el a költőt a kul
turálatlan nemesi gyülekezettel. Fölösleges
nek érezzük azonban a statikus jellemekben 
és az epikus szerkesztésben jelentkező dráma
írói gyakorlatlanságot és a kollégiumi diák
humoron kívülálló direktségét Brecht pár
huzamával, az agitatív epikus dráma XVIII. 
század végi előképével mentegetni. 

A brechti analógia szándékoltsága egyedi 
eset a könyvben, Julow viszonylag gyakran 
és igen találóan él a XIX. és a XX. századi 
párhuzamok lehetőségével — Csokonait ezzel 
egyrészt sok szállal kapcsolja a magyar iro
dalmi folyamat egészébe, másrészt a kötet 
nem szakmabeli olvasóinak emlékeihez, vers-
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élményeihez; közelebb hozza poétánkat, aki 
maga is a XX. századhoz fellebbezett értésért. 

Az olvasó megnyerésének legfőbb eszköze 
mégis — a gondolati izgalom, a világos ok
fejtés hűséges kifejezésére — (a kötet szóhasz
nálatához igazodva) a szerző lebilincselő 
„stílusszintézise", amelyben a kort felidéző, 
mértékkel és ízléssel használt archaizmusok, 
a szépirodalmi választékosság képgazdag 
szövegfordulatai békésen megférnek a filo
lógia szakszókincsével és az esszé személyes 
érdekeltségű hangvételével, szentenciákban 
dús mondatfűzésével. Magyar szakos egye
temi hallgatók számára lecke lehetne az írás 
mesterségéből az a mód is, ahogyan — a 
kézikönyvben már felvillantott ötlet alapján 
— a költő kollégiumi becenevéből (Cimba
lom) néhány mondatban kifejtve jellemzi az 
1790-es évek „mozgalmas, erős, sokhúrú, 
hangadó egyéniségét". (79—80.) Mindez 
alkalmasint az olvasói nagyközönségre sem 
téveszti el hatását. 

A témául választott életmű gazdagsága és 
a terjedelem (8,5 ív) közötti feloldhatatlan 
ellentmondás eleve igazságtalanná teszi min
den olyan kérdés-felvetésünket, amely a kö
tetből hiányzó adatokat, elemzéseket, kite
kintéseket tárgyazná. Ezért kifogásainkat, 
egyet nem értésünket csak azokra az esetekre 
korlátozzuk, amikor az adott terjedelmen 
belül, sőt a meglevő induktív anyag alapján 
juthattunk volna mélyebb, értékelőbb meg
állapításokra. Aranka Györgyről szólva (117.) 
említhető lett volna az erdélyi nyelvművelés 
szervezőjének terve Csokonai bevonására 
munkájukba — egyike ez a költő ritka, kora
beli elismerésének. Az Essay on Man c. 
Pope-poéma kapcsán (177.) a fordítás—sza
bad átdolgozás—magyarítás fogalmainak 
olyan pontos, nem rokonértelmű szóként való 
körülírását és használatát hiányoljuk, ame
lyet a travesztia—paródia—stílusparódia ese
tében megkaptunk és más fogalmaknál is 

OROSZ LÁSZLÓ: KATONA JÓZSEF 

Orosz László könyvének megjelenését 
méltán várták érdeklődéssel a szakemberek. 
Nem alkalmi feladatra vállalkozott a szerző, 
több mint másfél évtizedes, Katonára vonat
kozó kutatásainak összefoglalására töreke
dett, melyek során elemző filológiai cikkeket 
éppúgy készített, mint A magyar irodalom 
történetében (3. köt. 1965.) publikált szinteti
kus fejezetet. E fejezet — Sőtér István fon
tos Bánk bán tanulmánya (A Teremtés vesz
tese) után ez bátran állítható — a legszoro
sabb értelemben véve fordulatot készített 
elő klasszikus drámánk megítélésében. Orosz 
László elvetette Arany—Gyulai—Beöthy ha-

megszoktunk a korábbi oldalakon. Nem hisz-
szük, hogy a Kazinczytól kifogásolt „mázo
lás" Csokonai rokokó stílusjegyeit jelentette 
a széphalmi mester szótárában (218.), inkább 
az aprólékos, csiszolgató műgond hiányát — 
s némi bevallott irigységet a könnyen író, ösz
tönösen formát találó tehetség iránt. 

Végezetül szólnunk kell a könyv mellék
leteiről. Julow Viktor a Csokonai-szakiroda
lom egészét felhasználta, egyetértőleg (olykor 
egy-egy mondatot idézve is), részmegállapí
tásokat átvéve vagy vitatkozva. A kötet 
bibliográfiája ezeket a névvel jelzett hivat
kozásokat teszi követhetővé, amikor felvo
nultatja — a gyűjteményes kiadások mel
lett — a legfontosabb köteteket, tanulmá
nyokat és cikkeket, Kölcsey recenziójától az 
1973-as évfordulóra készült (és azóta megje
lent) művek közül azokig, amelyekbe kézirat
ban belepillanthatott. Az életrajzi tábla rö
vid, tömör, de jó eligazítás. A képanyagot 
Miklós Róbert válogatta avatott kézzel. Iko
nográfiái „csemege" egy vitatott hitelességű 
miniatűr-ábrázolás közlése; a költői pálya 
színtereinek egymásutánjában pedig (met
szetről, céhlevél fejrészéről véve a városké
peket, rekonstrukciós rajzzal egészítve ki a 
töredékes emlékeket) megérzünk valameny-
nyit a muzeológusi munka nehézségeiből, 
amellyel az egy kétszáz évvel ezelőtti élet
utat szemléltet. 

Julow Viktor kismonográfiája sokerényű 
könyv, hisszük, hogy — a kritikai kiadás 
tudományos bázisa mellett — ilyen és ehhez 
hasonló kötetek alkalmasak arra, hogy (ta
nári, tanulói, közművelődési segédkönyvként 
vagy akár önként kézbevett olvasmányként) 
izgalmassá, vonzóvá varázsolják irodalmi 
közvéleményünk szélesebb rétegei számára 
Csokonai Vitéz Mihályt és korát. 

Kerényi Ferenc 

gyományos magyarázatát arról, hogy a nagy
urat Gertrudisszal szemben elkövetett súlyos 
vétkének tudata zúzza össze. Értelmezése 
szerint Bánk „akkor törik meg, mikor Tiborc 
Melinda holttestét hozza". Az ország nádora 
— írta Orosz László — „Nem bosszúja jogos
ságába vetett hitének megrendülése, hanem 
e bosszú ellene forduló következményei miatt 
omlott össze". 

A mű egy ismeretterjesztő sorozatba illesz
kedik, s ez külsőleg-belsőleg egyaránt meg
határozó tényező. Aránylag kicsiny a terje
delme, nem juthat benne hely a sokoldalú, 
részletező tudományos bizonyításra, más né-
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