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„A tá vo zás te re”
(Ta kács Zsu zsa:

Üd vöz légy, uta zás!)

A Köl tõk egy más közt c. an to ló gi-
á ban (Szép iro dal mi, 1969) Pi linsz ky 
Já nos a kö vet ke zõ ket ír ta Ta kács Zsu-
zsa in du lá sá ról: „…egyik leg fris sebb 
és leg ígé re te sebb meg tes te sí tõ je an nak 
az új hul lám nak, mely le vált ja nem ze-
dé ke met. E hul lám szét hú zó dik, de 
ge rin ce el vét he tet len. Tóth Ju dit, Szé-
kely Mag da, Tandori De zsõ két ség kí-
vül úgy je lent ke zett, hogy tud ta mind-
azt, amit mi már meg sze rez tünk s va la-
mit, amit mi már so se bir to kol ha tunk a 
dol gok evi lá gi sor sá ból.”

Most, hogy meg je lent Ta kács Zsu-
zsa ti zen ne gye dik köny ve, ti zen ket te-
dik vers kö te te, nem árt szám ve tést ké-
szí te ni ar ról, hogy hon nan in dult el s 
ho vá ér ke zett meg ez a lét ma gány drá-
mai szo rí tá sá ból me ne kü lõ lí ra. A Né-
ma já ték (1970) köl tõ je a Bú csú zás rész-
le tei (1976), a Tü kör fo lyo só (1983) és 
az El té ko zolt esé lyem (1986) ver se i vel 
zár ja le köl té sze té nek el sõ nagy ívét. 
E négy kö tet, il let ve az eze ket ös  szeg-
zõ vá lo ga tott és új ver sek köny ve, a 
Sö tét és fény ko ra (1989) a köl tõ pró-
zai val lo má sát idéz ve „…egyetlen csil-
lag ra te kint. A csil lag ne ve – ré gi szó-
hasz ná lat sze rint –: Sze re lem.” A sze-
re lem, mint a lé te zés tér iszo nyát, az 
én drá mai szo ron gá sát, me ne kü lé sét 
fel szá mo ló exp res  szív ér zés ára dat Ta-
kács Zsu zsa ver se i nek ma gas iz zá sú 
szen ve dé lyes sé get köl csö nöz, mely a 
nõi, as  szo nyi sors ese mé nye i nek fel tá-
rá sá val (szü lés, sze rel mi tra u ma, a nõi 
Érosz drá má ja) hoz zá já rult a ki mon dás 
és el hall ga tás, a sze mé rem és ki tá rul ko-
zás köl tõi ha tá ra i nak el moz dí tá sá hoz. 
Ta kács Zsu zsa minden nek ki fe je zé sé-
re szá mos ere de ti vers alak za tot mun-
kált ki. Kü lö nös kép pen iz gal mas az 
a vers dra ma tur gi ai el já rá sa, mely a je-
len ben élõ ént a kép ze let szín pa dán le-
ját szott múlt bé li ese mény ren de zõ jé vé 
lép te ti elõ, aki nek fon tos, gyöt rel me-
sen gyö nyö rû fel ada ta, hogy inst ru ál-
ja az egyes szám har ma dik sze mély be 
ide ge ní tett, bá bu ként en ge del mes em-
lék mást, mint a meg vál toz tat ha tat lan 
múlt szí né szét.

Ta kács Zsu zsa köl té sze té nek má so-
dik nagy ívén a sze re lem és sze re tet 
új je len tés kö re bom lik ki. A köl tõ már 
idé zett sza va it foly tat va hang sú lyo sab-
bá vá lik „a szü lõt és gye re ket, a sze rel-
me se ket, az élõt és ha lot tat egy más hoz 
fû zõ sze re tet”, az a faj ta tu dás, mely az 
elõ zõ kor szak egyik záróversébõl is me-
rõs: „egyet len sze re lem min den” (Ve-
led vesz hát vis  sza). E gon do la ti vég kö-
vet kez te tés ben már ott rej tõ zik a szen-
ve dé lyes én sze re pé nek át ér té ke lé se. 
Egy faj ta dis tan cia. Pél dáz hat ja ezt A 
nagy ha lott kö vet ke zõ rész le te: „Nos 
hát a ré gi nap – a teg nap: / ha meg érint-

jük egy mást, meg hit ten bár, / de csak is 
fu tó lag. A nagy ha lott // elõt tünk: sze-
rel münk ki te rít ve. / A hang ver seny, 
mint an  nyi szor ke ret. / Opá los ab la kok 
alatt, az ün ne pi te rem ben // nos hát, az 
édes szép ha lál-ze nék!”

Mi tör té nik itt? A szen ve dély ha lá-
la. Me ta mor fó zis, amely nek ter mé sze-
te csak las san, fo ko za to san vá lik meg is-
mer he tõ vé. A ré gi ént idé zõ drá mai fû-
tött ség alig ész re ve he tõ en, de kezd ki-
hûl ni. Mind ez érez he tõ en ked vez a lí-
rai ana lí zis esz kö ze i vel írt, a ko ráb bi-
nál ta lán esz köz te le nebb ön vizs gá lat-
nak. A köl tõ e kor sza ká nak vers kö te-
tei: Vi szo nyok kön  nye (1992), Tár gyak 
kön  nye (1994), il let ve a kor sza kot le zá-
ró vá lo ga tott és új ver sek köny ve az 
Utó szó (1996). Az utol só ként em lí tett 
mû rész ben az édes anya ha lá lá nak kö-
rül mé nye it fes ti. Ez a meg ren dí tõ ha lál-
ta pasz ta lat e lí ra jó sze ré vel alig fel dol-
goz ha tó, traumatikus él mé nye, amely-
nek ter mé sze té rõl, mint egy elõ le gez ve 
a ké sõb bi e ket, kü lö nö sen so kat mond 
a köl tõ-mû for dí tó spi ri tu á lis von zal ma 
Ke resz te lõ Szent Já nos élet mû vé hez, 
köl té sze té hez, il let ve A lé lek sö tét éj-
sza ká ja c. pró zai mun ká já hoz, amely-
nek for dí tá sá ról így val lott a köl tõ 
(Új Írás, 1990/12): „Keresztes Szent Já-
nos a hal dok lás fo lya ma tát ír ja le. (…)
A gaz da go dás egyen lõ a le pusz tu lás-
sal, a fel tá ma dás a meg sem mi sü lés sel. 
A gyön gék a gyöt rel me ket ne he zen vi-
se lik, az erõ sek azon ban együtt dol goz-
nak a ha lál fa vá gó val.” Az idé zet be te-
kin tést nyújt nem csak a köl tõ, ha nem 
a mû for dí tó mû he lyé be is, hi szen a 
val lo más így foly ta tó dik: „ne héz visz-
 sza ad ni az egy ház tu dós, szent és zse-
ni szö ve gét; olyan, akár ha a ha lá lom 
jegy zõ könyv ét ír nám, ma még, a kez-
dõ Jób-i szi tu á ci ó ban. A mû kö dõ me-
cha niz mus ba be le he lyez ked ve per sze 
már kön  nyebb; a ha lál tá bor la kó já nak 
sza va i ból, a le épült öreg he be gé sé bõl, 
Kolbe atya dön té sé bõl ugyan azt hal la-
ni ki…”

A har ma dik kor szak vers kö te tei: A 
bû nök szám ba vé te le (1998), A le ta kart 
óra (2001) után az Üd vöz légy, uta zás! 
e lí ra me ta fi zi kai fá zi sa ként ér té kel he-
tõ. Csak is eb ben a kon tex tus ban ért he-
tõ meg iga zán az új vers kö tet üze ne te, 
mely há rom, fe sze sen kom po nált cik lu-
son ke resz tül (A til tott nyelv, Egy rossz 
hí don, Vad hely) jut el a kö tet hez csak 
a leg utol só pil la na tok ban hoz zá kap-
csolt, de kü lö nös kép pen fon tos ne gye-
dik hez (For ma, üveg ko por só nak).

A kö tet cent ru má ban a vi lág hív sá-
ga in át lá tó, az ego do mi nan ci á ját el-
ve tõ, az el mú lás tör vé nye i hez am bi-
va lens mó don vi szo nyu ló, de vég sõ 
so ron el fo ga dó, a tá vo zás elõ szo bá-
já ban szo ron gó szub jek tum áll, akit 
az Egy ész re vé tel fel ol dá sa c. vers 
Wittgensteintõl szár ma zó mot tó ja így 
szó lít meg: „Most már nem kell egye-
bet ten ned, csak meg ta lál nod az in nen 
ha za fe lé ve ze tõ utat.” Ez az út azon ban 
a sem mi be tor kol lik. A hi tet len hit, 

vagy épp a hi võ hi tet len ség 
sem ké pes ki bé lel ni a vi lá-
got, el szi ge tel ni a sze mé lyi-
sé get ön ma ga fé lel me i tõl. 
Mind ezt e lí ra új ra meg új ra 
a be lá tás, a vi lá got fenn tar tó 
sze re tet lám pá sa alá he lye zi. A Til tott 
nyelv-ben így: „Til tott nyelv, ame lyen 
gon dol ko dunk, / de ha már gon dol ko-
dunk is, / nem sza bad meg szó lal nunk 
raj ta. / Meg szó lal ni és ki mon da ni mi-
lyen kö vet kez te tés re ju tot tunk. Mert le-
het, / hogy kö vet kez te té sünk hi bát lan, 
/ két ség beesé sünk még is os to ba. / És 
ak kor él het tünk vol na úgy, / mint a 
fény ér zé keny nö vé nyek: föl fe lé tö re-
ked ve. Él het tünk / vol na úgy, mint ha 
él tünk vol na.” A vers rész let a csönd és 
kö zöl he tet len ség ko mor ég bolt ja alatt 
he lyez ke dik el. Kér dés, hogy le het-e 
be szél ni ró la egy ál ta lán azon a de val-
vá ló dott nyel ven, mely min de nes tõl el-
fe led te a pa ra di cso mi har mó ni át. Va-
jon vi lá gunk, ez a „vad hely” mit tud 
kez de ni a csönd ult ra hang-tar to má nya-
i ban rez gõ sza vak kal? Bi zo nyo san töb-
bet, mint gon dol nánk. Ezt bi zo nyít ja 
az Új hold köl té sze té nek ha tá sa a mai 
ma gyar lí rá ra. Ta kács Zsu zsa új ver se-
i ben né mi képp eh hez az in du lá sa kor 
oly fon tos ha gyo mány hoz haj lít ja visz-
 sza – leg alább jel zé se i ben – köl té sze-
tét. Töb bek közt az zal is, hogy a „részt-
ve võ sze re tet”, a Pi linsz ky ál tal em le-
ge tett „is ko lá zott fi gye lem” né zõ pont-
já ból vizs gál ja vi lá gunk esen dõ tör té-
né se it. Va ló já ban min den vers a „kö-
szö net és két ség beesés” (A tü zes ko-
ro na) tö ré keny egyen sú lyát ke re si. Az 
öreg ség mint a bú csú zás per ma nens ál-
la po ta egy idá ig nem lé te zett vi szony-
rend szer be hoz za a tár gya kat, me lyek 
va la mi fé le tük rö zõ fe lü le tek ként val la-
nak az én út já ról. Az át ke lés kö rül mé-
nye i rõl. Hi szen er rõl van szó. Ar ról a 
rossz híd ról, mely át ve zet az egyik vi-
lág ból a má sik ba, s ame lyen el tá vo zott 
az anya (Egy rossz hí don).

A ma gány, a tá vo lo dás, a vis  sza ve-
rõ dés, a bú csú zás tér ben és idõ ben ját-
szó dó élet hely ze té rõl kü lö nö sen so kat 
mond a kö tet cím adó ver se, az Üd vöz-
légy, utazás!, amely tu da tos rá ját szás 
As si si Szent Fe renc Nap him nu szá ra. 
A Nap him nusz (az ada to kat Barsi Ba-
lázs ta nul má nyá ból köl csön zöm) „az 
utol só két stró fa ki vé te lé vel 1225 áp-
ri li sá ban szü le tett”. A Perugiai Le gen-
da ar ról tu dó sít (Ta kács Zsu zsa, az 
olasz, fran cia, spa nyol lí ra ki vá ló for-
dí tó ja ezt mint egy be le kó dol ta mû vé-
be), hogy Fe renc szem be teg ség gel kín-
lód va, vak ság kö ze li ál la pot ban di csér-
te Is ten leg fõbb al ko tá sát, a Na pot. Sík 
Sán dor for dí tá sá ban így: „Ál dott légy, 
Uram s min den al ko tá sod, / leg fõ kép-
pen Urunk-Bátyánk a nap.” Ta kács 
Zsu zsa ugyan csak ne héz élet hely zet-
ben, szá mot vet ve az öre ge dés, az el-
mú lás fe nye ge té sé vel jut el – iga zi pa-
ra dox for du lat ként – a lé te zés di csé re té-
hez. Ver sét, ha son ló an a Nap him nusz-
hoz, meg szó lí tó jel le gû ima for mu lá-
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val in dít ja: „Üd vöz légy”, 
majd hoz zá te szi: „uta zás, 
egy ki vi lá gí tott / té li vil la-
mo son.” A vers in dí tó emel-
ke dett ség, ér zel mi fû tött ség 
érez he tõ en át hat ja a kö vet-

ke zõ sza vak je len tés tar tal mát. A hét-
köz na pi élet hely zet fo ko za tos je len-
tés vál to zá son megy ke resz tül, hi szen 
a „ki vi lá gí tott té li vil la mos”, mint va-
la mi mo dern Kháron la dik ja szin te el-
hagy ja a pro fán va ló ság síneit s ve le 
az élet meg szo kott ál lo má sa it. Pon to-
sab ban nem is hagy ja el. A vil la mos 
megy a ma ga ren del te té se sze rint, mi-
köz ben a szem lé lõ kí vül rõl és fe lül-
rõl fi gye li út ját. Így lesz fent és lent, 
sö tét ség és vi lá gos ság, ég és föld, itt-
lét és oda át vi szony rend sze ré nek áb rá-
ja a vers. Mind ezt meg erõ sí ti a foly ta-
tás, amely – lát szó lag – a konk rét lát-
ványt ír ja le, va ló já ban a lát vány mö-
göt ti transz cen dens je len tés re ref lek-
tál: „Üd vöz légy, sö tét, / dél elõt ti Nap. 
Se ho vá sem né zõ / égi test, pil lan tá sod 
ma nem / nyug szik meg raj tunk.” Ta-
kács Zsu zsa nap ja érez he tõ en kü lön bö-
zik As si si Szent Fe renc ex ta ti kus nap-
já tól; sö tét, ob jek tív égi test, mely koz-
mi kus kö zön  nyel pil lant alá. Ez a nap 
sö tét sé gé vel Ke resz tes Szent Já nos fé-
lel me i re em lé kez tet. Ar ra a stá ci ó ra, 
hol a lé lek el ve szet ten té ve lyeg. Mind-
ezt meg erõ sí ti a vers foly ta tá sa, mely 
szisz te ma ti ku san kö ze lí ti mai va ló sá-
gunk deszakralizált ta pasz ta la ta i hoz 
a Szent Ferenc-i rek vi zi tu mo kat, ame-
lyek az is te ni egy ség ro kon sá gi fo kok-
kal ki fe jez he tõ vér kö ré be kap csol ják a 
lé te zõ vi lág ele me it: 

Fi vé rünk: sár az or mót lan ci põ kön,
nõ vé rünk: gu mi szõ nyeg rán cai.
Ha van meg in dult te kin tet
a fe ke te tü kör ben – a mi énk az.
Ha van szív bá tor – a mi énk.

Kö ze lí ti, de ho gyan? A fi vér és a nõ-
vér po zi tív je len té sé be cso ma gol va. A 
pa ra dox vég ered mény, hogy a rossz is 
jó. A lé te zés sel adott esen dõ ség el fo ga-
dá sa túl lé pést je lent ön ma gun kon: az 
el sõ lé pés a vi lá got át ha tó és kor mány-
zó egy ség meg ta pasz ta lá sá hoz. El fo ga-
dás és bá tor ság mint a vé ges ség meg-
ha la dá sá nak szár nyai re pí tik a ver set 
a büsz ke konk lú zi ó ig, mely az em be-
ri kül de tés köl tõi ün nep lé se: „Ha van 
szív bá tor – a mi énk”.

Ta kács Zsu zsa „uta zá sa” vers rõl 
vers re egy re újabb né zõ pon tot tár az én 
he lyé nek és hely ze té nek meg ha tá ro zá-
sá hoz. De meg ha tá roz ha tó-e, hogy mi-
kor és ho gyan csú szunk be le az örök-
ké va ló ság ba? Hogy élet ta pasz ta la ta-
ink mi ért daj kál tak, ne vel tek, mit akar-
tak ve lünk? Le het-e mást, töb bet mon-
da ni mind er rõl, mint azt, hogy ért jük 
a vi lá got, élet je len sé ge i nek szün te len 
ára dá sát. Mind azt, ami rõl az Ez a vi-
lág vé gi hely így vall: „Újab ban még is 
ki áb rán du lást ér zek, / un tat ez a kény-
sze res is mét lõ dés. // A le tö rölt, te le írt 

és is mét le tö rölt / táb lán sze ke rek / 
ráz kó dá sa, edény- / csö röm pö lés, ülé-
sek vö rös kár pit ja, / raj ta a be bu gyo-
lált, szün te len szü le tõ új szü löt tek.” A 
vers né zõ pont já nak kö zép pont já ban 
az élet fá radt ság be is me ré se rej lik, hi-
szen né mi ki ha gyás után így foly ta-
tó dik: „Mert be telt az idõ és alá szállt 
velem…” Va ló já ban ez a lé nyeg. Az, 
aki en nek a tu dás nak a bir to ká ba ju-
tott, más kép pen né zi a va ló sá got, mint 
ko ráb ban. Ugyan ak kor az élet na pon ta 
meg ha lad ja az élet fá radt ság ke se ré des 
min den tu dá sát. Rá adá sul nem csak er-
rõl van szó, ha nem a fé le lem rõl, mely-
nek ár nyai egy re fe nye ge tõb bek. A vi-
lág, ez az ott ho nos hely, ott hon ta lan ná 
zordult. Ment he tet le nek va gyunk. Em-
be ri és köl tõi bá tor ság kell minden nek 
át élé sé hez, a szük ség sze rû el fo ga dá sá-
hoz. A ver sek er rõl szól nak, vég sõ so-
ron – a köl tõ egyik vers cí mé vel szól va 
– „A tá vo zás te rét” raj zol ják meg. Töb-
bek közt így: „A kan dal ló ban égõ fa ha-
sáb ok / moz gó ár nyék ke resz tet raj zol-
tak a bú csú zók hom lo ká ra, a fal ra / vé-
gül a ka bá tok há tá ra is. Úgy / lép tem 
ki az aj tón a je ges lép csõs or ra, / mint 
aki re pül ni ké szül.” A szi tu á ció ezen 
a pon ton érez he tõ en ki len dül a tra gé-
dia irá nyá ba: „Az el ször nyedt ven dég-
se reg kö rül állt, se gí te ni akar tak, / de a 
jég pán cél ra nem mert rá lép ni sen ki. A 
moz du lat lan / tér ben a meg hí vot tak te-
kin te té nek / ke reszt tü zé ben egye dül én 
mo zog tam: / ki tar tó láng nyelv üt le gelt 
és nyal do sott, / szá gul dot tam elõ re le-
fe lé a lép csõn.” A moz gó film éles sé gé-
vel ve tí tett je le net az élet bõl va ló tá vo-
zás drá má ja. A tör té nés mö gött a bel sõ 
tör té nés, a lé lek ta ni fe szült ség áb rá zo-
lá sa a fon tos, ho lott épp er rõl, mi ként 
ko ráb ban is, csak me ta nyel vi uta lá so-
kat ka punk, ám ezek bõ sé ge sen ele gen-
dõk ah hoz, hogy a re a li tás sík ját el moz-
dít sák az ir ra ci o na li tás fe lé.

Az öre ge dés azon ban, mint a vi lág-
ból va ló ki re kesz tett ség drá má ja, nem 
nél kü lö zi a re mény esé lyét, sõt ez a 
köl tõ iga zi mon dan dó ja. Pél dáz hat ja 
ezt A (vak) re mény fi lo zo fi kus meg ál-
la pí tá sa: „A re mény, me lyet a jö võ be / 
ve tet tünk ta nús ko dik majd mel let tünk 
/ ta lán.” Az ös  szeg zés szán dé ka vers-
cí mek kel is jel zet ten (Vé gig gon dol ta 
új ra éle tét, Hon vágy) egy új di men zió 
meg pil lan tá sát ígé ri. A nõi sors ta pasz-
ta lat a ha lál ban rej lõ élet hez fel leb bez 
az Egy má sik szü le tés kö vet ke zõ rész-
le té ben: „Rég ha lott anyánk cse cse mõ-
ként / szo rít ma gá hoz, és lel ken dez ve 
/ visz meg mu tat ni va la ki hez / min ket. 
Érin tés re szom ja zó, édes / bõ ré be ta pa-
dunk, és sí runk / a ré mü let tõl, de sí rá-
sunk nem több / en  nyi nél: most kez-
dünk él ni.”

Ta kács Zsu zsa az itt és most vég já té-
kát – mi kép pen az utol só vers idé ze tek-
bõl ki tû nik – a spi ri tu á lis di men zió se-
gít sé gé vel át ér tel me zi. Nem ta gad ja a 
lé te zés drá má ját, de tud ja, hogy „tü kör 
ál tal ho má lyo san lá tunk”. Mind ez ki ol-
vas ha tó a kö tet zá ró For ma, üveg ko por-

só nak c. cik lus ver se i bõl. Ez az a pont, 
ahol a leg kö ze lebb va gyunk a meg idé-
zett, sok szo ro san át élt el mú lás hoz. Kér-
dés, hogy le het in nen fel ível ni? A cik-
lus cím adó ver sé nek mot tó ja Hó fe hér-
két idé zi elénk: „Ak kor ki gu rult fo gai 
kö zül a mér ge zett al ma és mint aki ál-
má ból éb red, hir te len fe lült.” A mér ge-
zett al ma a ha lál. Az élet ta ga dá sa. A 
vers azon ban a ta ga dás ta ga dá sá vá nõ:

For ma, üveg ko por sónk,
te lát ni en ge ded, de ma gad ba
zá rod, hogy sis te reg ve szét
ne foly jon ta ga dá sunk. Fe ke te
haj jal, üveg lap ok közt fek szünk,
és egy érin tés re várunk.

Ta kács Zsu zsa lí rá ja az el telt több 
mint há rom év ti zed alatt ki ke rül he tet-
len élet mû vé gaz da go dott. Új köny ve, 
mi képp egész élet mû ve, a ma gas köl té-
szet meg ren dí tõ ere jé vel szól esen dõ sé-
günk rõl és an nak meg ha la dás áról. Vég-
sõ so ron a „for má ba ren de zõ” sze re tet-
rõl, amely Pi linsz ky ide kí ván ko zó sza-
va i val „nem a ha lált kí ván ja el tö röl ni, 
csu pán meg pró bál se gí te ni meg hal ni. 
A ha lál ugyan is nem a tér és idõ bün te-
té se, ha nem a tér be és idõ be ágya zott 
vi lág ir gal ma”.

(Mag ve tõ Könyv ki adó, 2004)
Baán Ti bor

Az idõ meg van
(Ágh Ist ván: A meg ta lált idõ bõl)

Ágh Ist ván köny ve re mek mû. Tar-
tal mi és for mai tö kély egy szer re, hogy 
az em ber hir te len nem is tud ja, mit cso-
dál jon ben ne. A kü lön-kü lön, az élet-
mû egy-egy pont ja fe lõl is me rõ sen 
fel vil la nó szö ve gek gyé mánt sze rû csi-
szolt sá gát, a Tü csök ze ne-ter je del mû, a 
Sza bó Lõ rinc-mû re ev vel a gesz tus sal 
mes  szi rõl, de ro kon mód rá kö szö nõ, ép-
pen ti zen nyolc so ros köl te ményt, vagy 
azt a ve re tes blank ver se-t, a szö veg-
lej tés nek-szö veg tar ta lom nak te li ta lá-
lat tal meg fe le lõ, sû rûn al kal ma zott 
enjambement-jeivel a pró za ze ne i sé ge 
fe lé is ki ka csin tó drá mai jam bust, ame-
lyen ez az egész meg szó lal, vagy a tel-
jes ze ne kart együtt?

Hogy a re mek mû-mi volt ér vé nye sü-
lé sé nek mi ért egyik el sõd le ges kri té ri-
u ma a szö veg tar tal mak be fo ga dó ál ta-
li elõ ze tes is me re te, hogy mi ért él vez-
zük in kább az is mer tet an nak szám ta-
lan va ri á ci ó i ban, s mi tõl tud az el sõ pil-
la nat ban ne he zen be fo gad ha tó an ide-
gen vagy csak fá rad ság árán meg szok-
ha tó len ni egy-egy erõ sza kol tan elénk 
ve ze tett, új don ság nak mon dott va la mi, 
va ló szí nû leg sen ki nem tud ja meg mon-
da ni, de így van ez már a gö rög drá ma-
köl té szet meg szü le té se óta, vagy ta lán 
még ko rább ról. A ta nul ság eb bõl az, 


