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– Azt tart ják, a gye re kek nek két fon tos dol got ad ha-
tunk, hogy meg áll has sák he lyü ket az élet ben: gyö ke re ket 
és szár nya kat. A Vaj da ság ban, ahon nan szár ma zol, eze-
ket a gyö ke re ket a vi ha rok erõ sen szag gat ják. Ná lad még 
szi lár dan tar ta nak?

– Ott a ma gyar ság nak há rom je len tõs köz pont ját tar-
tot ták szá mon min dig is: Zentát, ahol szü let tem, Sza bad-
kát és Új vi dé ket. Utób bit ki csit fél ve em lí tem, mert ott na-
gyon össze húz ta ma gát a ma gyar ság. Kri ti kus a hely zet.

– A gyö ke rek meg erõ sí té sé ben fon tos sze re pe le het a 
csa lád nak. Mi vel fog lal koz tak a szü le id?

– Apám or vos. Egész éle té ben azt az el vet kö vet te, hogy 
ne le gyen más em ber szol gá ja, csak a ma ga ura. A fer tõ zõ 
jár vány tan egye te mi ta ná ra lett. Mel let te pe dig hob byja – 
vagy in kább má so dik hi va tá sa – a nép rajz. Szisz te ma ti ku-
san gyûj töt te a Ti sza-part gaz dag nép dal kin csét és nép szo-
ká sa it. Leg alább 20 kö te te je lent meg. Ké sõbb ki de rült, 
hogy Ko dály becs ben tar tot ta a mun ká it. A leg hí re sebb 
kö te té nek cí mét ta lán töb ben is me rik: „Szom jas a vakló”. 
Eb ben 66 ál ta la gyûj tött vaj da sá gi ero ti kus nép me sét ren-
de zett saj tó alá. Anyám ma gyart ta ní tott. Má so dik fe le sé-
ge lett apám nak. 

– A je lek sze rint nagy ter mé sze tû fér fi az apád!
– El ta lál tad. Öt test vé rem van, több csa lád ban szét oszt-

va, il let ve az egyik úgy mond há zas sá gon kí vül szü le tett. 
A csa lá di ös  sze jö ve te lek élén ken él nek ben nem. Olyan-
kor gyak ran Bo dor Ani kó nagy né ném zon go rá zott – õ 
mel les leg ös  sze ha son lí tó nép ze né bõl dok to rált és Zentán 
ze ne ta nár nõ. Édes apám tól min dig ju tal mat kap tam min-
den új nép dal meg ta nu lá sá ért. 

– Jól tud szól ni egy százfõs kó rus!
– La ko dal ma kon volt az há rom száz is. Aki nem éne-

kelt, az ze nélt, aki nem ze nélt, az tán colt. Anyám sze rint a 
ro kon ság nak „só zott a seg ge”, meg ál lás nél kül mu lat na. A 
leg fon to sabb sza bály az volt, hogy egy nó ta két szer nem 
han goz ha tott el. Kü lön ben haj na lig sem vég zünk! Ju tott 
azért min dig reg gel re is, mi kor ha za fe lé in dul tunk. 

– Ak kor biz to san ha ma ro san meg kap tad az el sõ hang-
sze re det is!

– Az egy melodika volt. Em lék szem, apám szí nes fe jek-
kel raj zolt kot tát hoz zá, ab ból ját szot tam.

– Tö rök idõ ket idé zõ mód szer.
– Ne fe lejtsd el, hogy Zentával szem ben, a Ti sza túl ol-

da lán a tö rö kök há rom száz év vel to vább ma rad tak! A má-
so dik hang szer egy blockflõte lett. Utá na jött a kla ri nét – 
Fá bi án Mi hály ta nár úr tól ta nul tam raj ta klas  szi kus ze nét. 
Saj nos a ze ne ka rom mal már nem hall ha tott, pe dig szí ve-
sen meg hall gat tam vol na a vé le mé nyét. 

– Nem gon dol tál ze nei pá lyá ra?

– Nem me het tem ze nei kö zép is ko lá ba az el mé le ti hi á-
nyos sá gok mi att. Zentán az ál ta lá nos gim ná zi um re ál sza-
ka ma radt. In nen ke rül tek ki min dig a nagy és ne ve ze tes 
ju go szláv ké mia ver se nyek gyõz te sei. Egy szer egy osz tály-
tár sam mal mi is el sõk let tünk – szó val erõs su li volt. Iga-
zá ból az em be ri test kez dett ér de kel ni, fõ leg az ideg rend-
szer tit kai.

– Ez zel a ze né nek vé ge is lett?
– Elõbb ver seny tán col tam, bár mi lyen hi he tet len, az tán 

job ban kez dett ér de kel ni a nép tánc. Ér zi az em ber, hogy 
hol a he lye. Kez det ben ez nem tu da tos, vi szi a szí ve. Az-
tán hoz zá ta nul. Így jár tam a ze né vel is. A kla ri nét után jött 
a ba ri ton sza xo fon is. Ját szot tam az is ko la fú vós ze ne ka rá-
ban és az Old Man Di xi e land Bandben, amo lyan „be ál lós-
ként” Tarapcsik „Csipe” Jós ka mel lé ugor hat tam be, akit 
elõ ször hal lot tam imp ro vi zál ni. Meg kér dez tem, mit csi nál. 
Meg ta ní tott a tu do má nyá ra. Élt Zentán ak ko ri ban leg alább 
húsz ki vá ló mu zsi kus. Ci gány ze né szek, ká vé há zi mu zsi ku-
sok és jazzt ját szók, akik más mû faj ok ban is meg áll ták a 
he lyü ket. Ahol né gyen-öten meg je len tek, oda ha ma ro san 
gyûl ni kez dett a nép. Tud ták, hogy jó mu zsi ka szól. 

– Szó val négy-öt ze nész ös  sze ha jolt. Az el sõ nyil vá nos 
fel lé pé sed biz to san nem örö kí tet ték meg fil mek, de idézd 
azért fel a han gu la tát!

– A hely szín a Royal Szál ló. Ja nó Csipével ját szott ká-
vé há zi ze nét du ó ban. Egy szer csak fel kon fe rált va la hogy 
így: „A kö vet ke zõ szá mot ba rá tom, »Pöcök« fog ja ját sza-
ni.” Lát ta, hogy iz gu lok, ezért ta nác  csal is el lá tott: „Ne ag-
gódj! Ha ki esel a rit mus ból, fi gyeld azt a pi ros vil lo gó gom-
bot, az ad ja a tem pót.”

– De hogy ke rül tél kap cso lat ba Ma gyar or szág gal?
– Ak ko ri ban az em ber, il let ve az em be ri agy kez dett ér-

de kel ni. A me mó ria, a tu dat, a paranormális je len sé gek – 
így ke rült a kép be az or vo si pá lya. Az fel sem me rült, me-
rül he tett ben nem, hogy a ze né lés bõl pró bál jak meg él ni. 
A ma gyar or szá gi or vo si egye te mek re ak ko ri ban a „kül föl-
di ek” szá má ra eny hébb volt a fel vé te li. Ez zel szem ben a 
kül dõ or szá gok erõ sen ros tál tak: a Dél vi dék rõl éven te tíz 
em ber jö he tett ide ta nul ni. Elõt te pe dig egy év ka to na ság 
várt. Elõt te már gyak rab ban meg for dul tam Sze ge den. Itt 
vet tem egy kla ri né tot, amit da ra bok ban csem pész tem Ju-
go szlá vi á ba. A ka to na ság az tán a ki kép zés után ab ból állt, 
hogy gya ko rol tam, gya ko rol tam és gya ko rol tam. Ma azt 
mon dom, meg ér te. 

– A ze né szek pá lyá ja az zal kez dõ dik, hogy meg ta nul-
ják az elõ dö ket, az tán meg ta nul nak kü lön böz ni. Ki ket hall-
gat tál?

– Akit fel tét le nül meg kell em lí te ni, az az Art Ensemble 
of Chi ca go. Az tán Archie Shepp, Stivin. De a leg fon to-

„Nem va gyunk fi lo dend ro nok”
Burány Bé lá val Iván Csa ba be szél ge tett

A ma gyar jazz tör té ne te nél kü le már nem írha tó meg. A mo dern improvizatív ze ne fon tos egyé ni sé ge. Egy prá-
gai sö rö zõ ben kez dõ dött a be szél ge tés, majd Gyõr nép sze rû bel vá ro si ven dég lõ jé nek asz ta la mel lett foly ta tó dott, hi-
szen vis  sza já ró ven dé ge az it te ni fesz ti vál nak. Fel lé pett tri ó já val, ját szott Szelevényi Ákos sal, és a Montanaru ve zet te 
workshop sta bil tag ja. Van nak, akik fon tos kér dé se ket fo gal maz nak meg éle tük ben. Burány Bé la te szi a dol gát, gyó-
gyít és ze nél, és a be szél ge tés bõl ki de rül, sok kér dés re ön tör vé nyû vá la szai van nak.
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sabb az volt, hogy rend sze re sen jár tunk az Új vi dé ki Jazz-
fesz ti vál ra. Telt há zas kon cer tek vol tak, s ott hall hat tuk Sza-
ba dost. Ak kor már tud tam, mit kell csi nál nom. ’84 kö rül 
meg is mer tem Dresch Mi sit Kisõrspusztán, egy kö zös mu-
la tás so rán. Mi kor Mis ka az egyik he lyi öreg as  szony tól ta-
nult nép dal fris sen meg is mert há rom vers sza kát éne kel te, 
én meg el da lol tam a vé gé re még hat stró fát, ös  sze ba rát koz-
tunk. Né hány éj sza ka rá ment az is mer ke dés re.

– Az egye tem rõl mi lyen em lé ke id ma rad tak?
– Fur csák. Mi kor apám köny vé nek tisz te let dí jai el fogy-

tak, ösz tön díj ért fo lya mod tam, de el uta sí tot tak, mond ván, 
el ve szem ma gyar di á kok tól a he lyet. Még az is fel ve tõ-
dött ben nem, hogy ott ha gyom az egé szet. Volt azon ban 
va la ki, aki jobb be lá tás ra bírt. Gye rek ko rom ban apám „ki-
adott” a bá ná ti, ma már 7–800 éves Mo nos tor ne vû fa lu 
mel let ti Ma ros-ta nyá ra, mond ván, ne vel je nek úgy, ahogy 
a boj tá ro kat. Na gyon sze ret tem ott. Ma ros Pé ter hez szök-
tem ak kor is, mi kor az egye tem rõl ki állt a sze ke rem rúd-
ja. Ott akar tam hagy ni az egé szet. Pa nasz kod tam is, pe dig 
nem ter mé sze tem. „Tu dod, mi a de mok rá cia? – kér dez te 
ak kor, le gel te tés köz ben, tõ lem. – Ha ez a 220 bir ka meg-
mond ja ne kem, hogy hol nap hol sze ret ne le gel ni.” Ez a 
mon da ta az óta is a fü lem ben cseng. Fõ leg, mert azt is hoz-
zá tet te: „Dok tor ként még rak hatsz szé nát, ha ked ved tart-
ja, de ju hász ként nem gyó gyít hatsz.”

– Az egye tem hez azon ban pénz kell. Nyil ván dol goz tál 
mel let te.

– Hall ga tó ként el vé gez tem egy men tõ tisz ti tan fo lya mot. 
Mel let te pe dig ut ca ze nész vol tam. Így adód ha tott olyan fur-
csa pil la nat a sze ge di vá ros köz pont ban, hogy egy ja pán 
orvoscsoportnak a vá ros ne ve ze tes sé ge it be mu ta tó ta nár se-
gé dünk meg állt egy szö kõ kút nál ezek kel a sza vak kal: „Itt 
lát ha tó a szö kõ kút, ez a JATE tri kó ja, õ pe dig az év fo lyam-
el sõnk!” El vé gez tem az egye te met, de nem azt adott, amit 
vár tam. Nem a gya kor la ti élet re ké szí tett fel iga zán.

– Az év fo lyam el sõk ál ta lá ban vá laszt hat nak a fel kí nált 
le he tõ sé gek kö zül.

– A men tõ sö ket vá lasz tot tam. Nem is akar ták el hin ni. 
De meg sze ret tem ezt a mun kát és meg is kel lett él nem va-
la mi bõl. Sze ge den kezd tem men tõ tiszt ként, még az egye-
tem alatt, az tán, vég zés után, ott ma rad tam ki vo nu ló men-
tõ or vos ként is. Ak ko ri fõ nö köm mel meg ál la pod tunk, ad-
dig dol go zom ná la, míg lesz mit en nem. Mi kor az tán más-
fél év után az utol só hú sza som mal fel hív tam, nem hí vott 
meg ebé del ni. Kény te len vol tam fel mon da ni és a gyógy-
szer ipar ban el he lyez ked ni, mint gyógy szer is mer te tõ. Fél 
év alatt kis sé sta bi li zá ló dott az anya gi hely ze tem, így el fo-
gad hat tam az ak ko ri Bács-Kis kun me gyei mentõfõorvos 
meg hí vá sát: Kis kun ha la son új ra ki vo nu ló men tõ or vos let-
tem rész ál lás ban. A kez de ti né hány év után 3 évig a ha la-
si men tõ ál lo más ve ze tõ je ként is tény ked tem, majd a szol-
gá lat me gyei szék he lyé re, Kecs ke mét re ke rül tem, ahol – 
im már fõ ál lás ban – he lyet tes fõ or vos ként részt ve het tem 
az ot ta ni men tés meg re for má lá sá ban. 2004 õszé tõl az Or-
szá gos Men tõ szol gá lat Fõ igaz ga tó sá gán dol go zom Bu da-
pes ten, a Szer ve zé si és Mód szer ta ni Osz tá lyon be lül, mint 
mi nõ ség ügyi szak ér tõ. 

– Egy ilyen kar ri er hez biz tos hát tér is kell. Nem ré gi ben 
büsz kén kür töl ted vi lág gá a ba rá ta id nak e-mai len, hogy 
meg szü le tett a gyer me ked. A csa lád ala pí tás ban ott volt 
elõt ted a jó pél da. Kö vet ted az apai ha gyo má nyo kat?

– Egye te mi is me ret ség a mi énk, de nem 
olyan egy sze rû, mint gon do lod. Az egye te mi 
évek vé ge fe lé ab ba is ma radt. Ma azt mon dom, 
nem vol tam elég érett ak kor még egy ko moly 
kap cso lat ra. Az tán tíz év múl va új ra ta lál koz tunk. Ne ki 
épp fel bom lott egy hat éves kap cso la ta. Ak kor már tud-
tam, csak õ le het a fe le sé gem. Hos  szan fu tot tam a kö rö ket, 
mi re vis  sza fo ga dott. Fe le sé gem gyer mek-kar di o ló gus.

– Meg le põd nék, ha Pes ten él né tek.
– Inárcson vá lasz tot tunk egy há zat. Az egye tem után 

na gyon sok szor fel me rült, hogy ha za me gyek, de ott a há-
bo rú mi att bi zony ta lan volt min den. Bi zony ta lan ság ra 
nem épít het tem. Ke res tem hát olyat, ami az ott hon ra em-
lé kez te tett. Az el sõ na pok ban büsz kén mu tat tam is az asz-
 szony nak, hogy már fel is rak tam a szú nyog há lót. Fur csán 
né zett rám. Mert ott nincs fo lyó. 

– A jazz nek az az irány za ta, amit ját szol, Sza ba dos tól 
és Dreschtõl szár maz tat ha tó. Em le get nek Worldmusic-ot, 
ethnojazzt? Me lyi ket hasz nál juk?

– Nem va gyok túl tá jé ko zott, ezt elõ re bo csá tom. Sze-
rin tem ezek a fo gal mak kény sze re dett pró bál ko zá sok. 
Va la mi ért az em be rek sze ret nek ka te gó ri á kat ki ta lál ni. 
Amik be az tán min den kit be le het so rol ni. Ezért ha ezt fir-
tat ják, mint most te, sla masz ti ká ban va gyok. Nem az én 
posz tom ez. Ha ra gasz kodsz hoz zá, ma rad junk an  nyi ban, 
hogy kor társ improvizatív ze nét ját szunk. Magyari ze nét, 
ahogy Sza ba dos szok ta mon da ni. Ki ta pos ták az utat elõt-
tünk a má gu sok. Szá mom ra más nem lé te zik, mert ez 
áll kö zel a szí vem hez. Nem ver se nye zünk egy más sal. Itt 
nincs gyõ ze lem. Ah hoz túl ke ve sen va gyunk.

– Zentán még be áll tál más for má ci ók ba, ha en ged ték. A 
Mediawave-en is ál lan dó sze rep lõ je vagy a workshopoknak. 
Nép ze né szek hez is be állsz ven dég mu zsi kus nak?

– Sze re tek. An  nyi ra nem tu dok, de tö rek szem rá. Má-
sok et tõl el zár kóz nak, de én sze re tek kí sér le tez ni. Két esé-
lyes a do log. Né ha be jön, más kor nem.

– A né pi es jazzt ját szó for má ci ók har ma dik ge ne rá ci ó-
já nak egyik leg ka rak te re sebb ze ne ka ra a Dél-al föl di Sza-
xo fonegyüttes. Te le öt le tek kel, vi ta li tás sal. A ke let ke zés hi-
te les tör té ne tét még sem is me ri min den ki.

– A nyolc va nas évek vé gé tõl kezd tünk együtt ját sza-
ni Szokolay „Don gó” Ba láz  zsal, és, kis sé ké sõbb, Ágos-
ton Bé lá val. Õk ak ko ri ban a Kündü ze ne kar tag jai vol-
tak. A Dél-al föl di meg ala pí tá sá ban Ré vész Ró bert és Vi-
rág Ti bor is je les ke dett, ké sõbb Resch Bé la is csat la ko-
zott a csa pat hoz. Már az ele jén úgy lát tuk, jó gyü möl csöt 
te rem a mun ka, gon dol kod tunk, ho gyan ta lál koz hat nánk 
gyak rab ban. A ki lenc ve nes évek ele jén így szü le tett meg 
az együt tes. A ne vet sze rin tem Ba lázs mond ta ki elõ ször 
’92-ben. Mond ván, kon zerv gyár is van ilyen, mi ért ne le-
het ne szaxofonegyüttes is. Ak kor nem tet szett a név, ma 
már igen. Most Ba lázs ve tet te fel a vál toz ta tás öt le tét, de 
el le nez tük. A vi ta li tás egyéb ként, amit em lí tet tél, a ze né-
szek men ta li tá sá ból adó dik. Nem én ta lál tam rá juk, egy-
más ra ta lál tunk. 

– A há rom sza xo fon kü lön le ges hang zást tesz le he tõ vé.
– Ez a fõ sa já tos sá ga a for má ci ó nak. A há rom prí más 

kom po nál, s aki ír ta a dalt, az mond ja meg, mi rõl és ho-
gyan szól jon. Az tán min den ki hoz zá te szi a ma gá ét. Fel fûz-
zük a gyön gyö ket. S et tõl más lesz a vég ered mény, mint 
kü lön-kü lön a gyön gyö ké.
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– Jár tál már Zentán a ze ne kar ral?
– Ér tem a cél zá so dat. Kü lö nös ki hí vás ott ját-

sza ni. Tar tok tõ le, mit szól nak hoz zá. Ez a ze ne 
úgy az övé ké, hogy még sem az. Mert nem úgy 

játs  szuk, ahogy meg szok hat ták. 
– Egy nyelv két nyelv já rá sa?
– Jó meg fo gal ma zás. Ci te rál is a lá bam min dig, mi kor 

oda me gyünk fel lép ni.
– Az azért kü lön le ges ség, mert ke ve sek nek si ke rült, 

hogy Ang li á ban je lent meg le me ze tek. En nek mi az elõz-
mé nye?

– Pallai Pé ter itt hon járt egy szer, s be ment a Fo nó ba. A 
kér dé sé re, hogy mi új ság, ke zé be nyom ták a le me zün ket. 
Ott hon hall gat ni kezd te, s az el sõ szám után fel hí vott. Ösz-
 sze ba rát koz tunk. Ké szí tett egy in ter jút, az ügyünk mel lé 
állt. Meg kér dez te, hogy ki vi het né-e ma gá val Lon don ba, 
meg mu tat ni a ki adók nak. A No vem ber Music il le té ke sei 
rá ha rap tak. Ez egy taj va ni cég an gol le ány vál la la ta. Ki ad-
ták, meg vet ték a kül föl di ter jesz tés jo gát is. Az tán fel ve-
tet ték egy új al bum el ké szí té sé nek öt le tét. Két kész anya-
gunk is volt. Lí rai le mezt sze ret tek vol na. Olyan is volt raj-
ta, meg más is, de nem til ta koz tak. Tet szett ne kik.

– Hol vet té tek fel?
– Ma gyar or szá gon. Csak az utol só si mí tá sok ra vit ték 

ki a kész anya got Lon don ba. 
– A ter jesz tés men  nyi re meg ol dott?
– A tel jes for má ció utaz ta tá sa sok ba ke rül. Egy-egy ze-

nészt hív tak meg, aki ját szott az ot ta ni ak kal. Ke let-eu ró-
pai mu zsi kát Nyu ga ton el ad ni hos  szú fo lya mat. Pa ra dox 
mó don a ki adó tõ lünk kér dez te, hogy ját szik-e még va la-
ki ilyen mu zsi kát? Mi aján lot tuk Sza ba dost és Drescht a 
fi gyel mük be. A mes te re in ket.

– A kon cer tek kö zön sé ge ho gyan fo gad ja ezt a ze nét 
Eu ró pá ban?

– Vál to zó. Né hol meg döb be nést vál tunk ki, más hol ez 
áll kö zel hoz zá juk. Nem le het elõ re el dön te ni. De nem is 
ez ér de kel min ket. Adott egy váz la tos prog ram, s az a né-
zõk re a gá lá sa és a mi ked vünk alap ján mó do sul hat. A ze-
ne kar kö zö sen imp ro vi zál. Gyak ran nem be szél jük meg 
elõ re, hon nan ho va vi gyük a ze nét. Egy kon cert is ki tölt he-

tõ ve le, ha jó. Azt min dig ér zi az em ber. Nem a kö zön ség 
ke gye it kell ke res nünk, nem fe lé jük kell min denáron meg-
ha jol nunk. De nem is hi báz tat ha tók a gyen gébb pro duk ci-
ó ért. Ha jól fel ké szül tünk, ak kor ér de mel jük ki, hogy köz-
ve tít hes sünk.

– A Burány Trió más vi lá got kép vi sel. Sze ret tél vol na 
egye dül prí más len ni?

– Meg hit tebb a ze ne, na gyobb az egyes ze né szek sze re-
pe. Meg per sze a ve ze tõ sza va dönt min den ben. 

– Ez de mok ra ti kus?
– Nem. De mû kö dik.
– A gyimesi ze nét hogy fo gad ták az ot ta ni ak?
– Ját szot tunk egy csán gó bá lon. Ba rá tom hal lot ta, 

hogy két hely be li azon ta na ko dott, mi kor a Csil lag ta lan 
sö tét éj jel cí mû ke ser gõt ját szot tuk ép pen, hogy va jon le-
het ne-e er re tán col ni. Ab ban ma rad tak, hogy nem. „Ak-
kor ez egy si ra tó” zár ta le a dis kur zust a má sik. Meg érez-
ték, mi rõl van szó. Más nyel ven be szél tünk ugyan ar ról. 
S ha ezt ér tet ték, nem jár ha tunk rossz úton.

– A nép ze ne a nem ze ti ön tu dat ré sze. Még a nó ták is 
megdobbantják a szí vét an nak, aki mes  szi re ve tõ dött a vi-
lág ban. Ke rül het ez ve szély be va la ha?

– Ve szély ben van. Nem rég Fran cia or szág ba hív tak 
min ket. Kér dez ték, a Him nuszt el tud juk-e ját sza ni. Egy 
na pig gya ko rol tunk, hogy a fenn költ és szent han gu la-
tát meg tud juk te rem te ni. Kér dez tük, mi kor kel le ne el-
ját sza ni? Ki de rült, hogy volt ott egy ze ne kar ko ráb ban. 
Az egye sü lés má mo rá ban kér ték õket, hogy játs  szák el, 
sze ret ték vol na hal la ni az unió, az egy be tar to zás je gyé-
ben. Ki fo gá so kat ke res tek, nem ját szot ták el. Kér dez tem, 
hogy kik vol tak, de nem árul ták el. Ten ni kell ér te, hogy 
fon tos le gyen. Itt hon kell ját sza nunk. Ez a dol gunk. Ezért 
nem for szí ro zom annyi ra a kül föl di le he tõ sé ge ket. Ott ez 
mást je lent. 

–  Mit je lent szá mod ra a ma gyar ság tu dat?
– Cs. Si mon Ist ván nagy bá tyám, akit na gyon be csü-

lök, min dig azt mond ta ne kem: „Nem va gyunk fi lo dend-
ro nok, hogy meg él jünk a lég gyö ke re ink bõl. Bár ho va ves-
sen a sors, a gyö ke re ink ott ma rad nak, ahol an nak ide jén 
le eresz tet tük õket.”


