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A  lengyel  rendező  levelező  
tagja  az  NDK  Művészeti  Aka-
démiájának,  amelynek  tudo-
mányos  piunkatársa,  Günter  
Adge  készítette  vele  ezt  az  in-
terjút.  A  szöveg  az  Akadémia  
irodalmi  folyóirata,  a  Sinn  
und  Form  1978 május—júniusi 
számában  jelent  meg.  

—  ön  egyaránt  dolgozik  filmben,  
színházban,  televízióban,  méghozzá  
már  évek  óta.  Milyen  különbsége-
ket  lát  e  három  műnem  között?  Va-
jon  mint  művész  egyformán  viszo-
nyul-e  hozzájuk?  

—  Véleményem  szerint  a  televí-
zió  eddig  még  nem  alakította  ki  sa-
ját  művészi  arculatát.  Ami  erede-
ti  a  televízióban,  és  csakugyan  jó,  
az  csupán  a  sport  és  a  politikai  in-
formáció,  ha  élő  adásban  közvetítik.  
Az  összes  többi  voltaképpen  csak  az  
egyéb  művészeti  ágak  átvétele.  Vagy  
film,  vagy  színház.  Az  a  vélemé-
nyem,  hogy  a  televízió  még  mindig  
nem  talált  magára.  Nagyon  érdekes  
volt  például  a  televíziózás  kezdeti  
időszakában  az,  ahogyan  nálunk  az  
élő  adások  folytak.  Akkoriban  sok-
ka),  de  sokkal  érdekesebbek  voltak  
a  színházi  közvetítések.  Az  ideges-
kedés;  az,  hogy  sosem  tudtuk,  sike-
rül-e  végigcsinálnunk;  az  előadás  és  
a  közvetítés  egyidejűsége  —  mindez  
és  még  sok  egyéb  tette  olyan  ele-
venné,  jobban  mondva  valódivá.  Ta-
nulságos,  hogy  a  japán  televízió,  
amely  elsőként  készített  playback  
felvételeket,  most  megint  elsőként  
kezd  letérni  erről  az  útról.  Amikor  
évekkel  ezelőtt  a  franciák  kivonul-
tak  Algériából,  kiürítették  az  ottani  
tévé-stúdiókat  is.  Az  algériai  nép  
beözönlött  a  stúdiókba,  birtokba  vet-
te.  Három  napig  játszottak  az  embe-
rek  felügyelet  nélkül,  szakértelem  
nélkül  a  tévé-technikával.  Mindent  
a  felvétellel  egyidejűleg  közvetítet-
tek.  Ez  énbennem  valami  egyedül-
állóan  szabad  műsorként  maradt  
meg.  Magától  értetődik,  hogy  min-
den,  amit  élőben  közvetítenek  ér-
tékesebb,  üzleti  értelemben  véve  is.  
De  hagyjuk  is  a  televíziót.  A  film  és  

a  színház:  két  különböző  dolog.  Én  
sohasem  próbáltam  összevegyíteni  
őket. 

—  Mi  vonzza  a  színházi  munká-
ban? 

—  Az  élő  színész  és  a  közönség  
közötti  kapcsolat.  Ez  a  lényeges,  az  
irányadó:  az  az  elektromosság,  
amely  —  hogy  úgy  mondjam  —  a  
nézőtér  és  a  színpad  között  áramlik.  
Nem  érdekel  engem,  milyen  drámát  
vagy  játékot  kell  színre  állítanom,  
nem  érdekel,  hogy  ilyen  vagy  olyan  
az  előadás  stílusa.  Engem  mindig  
csak  az  érdekel,  hogy  megtaláljam  
ezt  a  kapcsolatot  a  közönség  és  a  
színpad  között.  És  ezt  mindig  újra  
meg  kell  teremteni,  mert  például  
már  csak  azáltal  is  fölemésztődik,  
hogy  a  közönség  —  ahogy  mondani  
szokás  —  zártszékből  nézi  a  színpa-
dot.  A  közönség  bizonyos  fajta  hisz-
tériába  esik  a  színházban,  úgyhogy  
kénytelenek  vagyunk  valahogy  a  
„szabadságát"  visszaadni.  Pontosan  
ezt  a  hagyományos  rendet  kell  va-
lamiképpen  megbontani.  Vissza  kell  
térni  más  vonatkozásokhoz.  Leg-
utóbbi  rendezésemet,  a  Félkegyel-
mű-t  szerettem  volna  megmutatni  
nagy  írónknak,  Jaroslaw  Iwaszkie-
wicznek.  Csakhogy  ő  azt  mondta:  
„Tudod,  én  már  öreg  vagyok.  S  nem  
is  vagyok  már  egészséges  ahhoz,  
hogy  Krakkóba  utazzam  megtekin-
teni  ezt  az  előadást."  Mire  én  azt  
válaszoltam.  „Hát  majd  mi  elme-
gyünk  hozzád!"  Elmentünk  hozzá,  és  
a  lakásán  eljátszottuk  a  darabot.  
Ugyan  miért  is  ne  játszhatnának  
például  sokan  egyvalakinek?  

Ezt  a  kérdést:  „Miért  dolgozol  a  
színházban?"  — gyakran  nekem  szö-
gezik.  Azt  mondják  például:  „A  
színházban  százaknak,  a  moziban  
ezreknek  és  millióknak  dolgozol."  
De  hát  egy  kis  közönség  éppolyan  
jó,  mint  a  nagy.  Semmi  okunk  azt  
hinni,  hogy  amikor  többen  vannak,  
akkor  jobb,  amikor  kevesebben,  ak-
kor  rosszabb.  Hisz  egészen  pontosan  
tudjuk,  hogy  a  költészet  indít  meg  
bennünket,  amely  voltaképpen  csak  
egy  kicsiny  csoportjára  hat  az  em-



bereknek.  A  film  meghódítja  a  leg-
nagyobb  közönséget,  de  sohasem  hat  
olyan  mélyen.  Jóval  nagyobb  erővel  
hat  ránk  a  színház,  de  a  színház  sem  
helyettesítheti  soha  az  irodalmat.  
Amikor  az  ember  nem  tudja  ponto-
san,  kinek  és  mi  végett  dolgozik,  
akkor  formálissá  kezd  válni  a  mun-
kája.  Én  olyan  színházról  álmodom,  
amelyik  lakásokon  is  játszhat,  egy-
egy  személynek.  Olyanoknak  persze,  
akikről  tudnám,  hogy  csakugyan  
szükségük  van  a  színházra.  Az  ilyen  
színház  bizonyos  választást  jelente-
ne  részünkről  éppúgy,  mint  a  nézők  
részéről.  Ne  legyen  semmilyen  kény-
szere  a  színházbamenésnek,  se  tár-
sadalmi,  se  intellektuális  kénysze-
re!  Ellenkezőleg,  a  közönség  hívjon  
engem,  s  nekem  kelljen  a  színésze-
immel  hozzája  mennem!  

—  Elmondaná  részletesebben,  mi-
lyen  különbséget  lát  aközt,  ha  a  
színházban  vagy  a  filmben  dolgozik?  

—  Amikor  otthagyom  a  színházat,  
mindig  azt  mondom  magamban:  
„Soha  többé  nem  jövök  vissza  ide.  
Mostantól  fogva  csakis  filmet  csi-
nálok !"  Nagyon  nem  szívesen  dol-
gozom  ugyanis  zárt  térben,  már-
pedig  a  színház  zárt  tér.  Valahol  egy  
nyílt  téren,  szabad  ég  alatt  kellene  
színházat  csinálni.  Csak  hát  a  mi  
éghajlati  viszonyaink  mellett  ez  le-
hetetlen.  Tudja,  a  fiilmmunka  napon-
ta  más-más  helyre  vezet.  A  film-
munka  amellett  valahogy  felületes  
és  gyors  művelet.  Amikor  egy-egy  
filmben  végzett  munkám  a  vége  felé  
közeledik,  kezdek  arról  ábrándozni,  
hogy  milyen  jó  is  lenne  megint  egy-
szer  színházban  rendezni,  jobban  
összpontosítani  a  figyelmemet,  ma-
gamba  zárkózni;  hogy  egyszer  már  
ne  ezzel  a  gépezettel  legyen  dolgom,  
ami  nélkül  a  film  elképzelhetetlen.  

—  A  színházban  lezárt  cselek-
ménnyel  van  dolga,  amit  „egyfolytá-
ban"  visz  színre,  „egyfolytában"  
mesél  el.  A  filmnél  megvan  a  lehe-
tősége,  hogy  a  különböző  jelenete-
ket  eltérő  időben,  sőt  gyakran  kü-
lönböző  helyeken  forgassa  le.  A  vég-
leges  film  csupán  a  vágóasztalon  
alakul  ki.  Nem  okoz  ez  nehézséget  
a  művészi  munkában?  

—  Nem,  ez  csöppet  sem  nehéz  ne-
kem;  én  fiatal  koromtól  fogva  fil-
meket  csinálok:  huszonhét  évesen  
forgattam  első  filmemet.  De  szeret-
nék  még  egy  különbségre  rámutat-

ni  a  színház  és  a  film  között.  Neve-
zetesen:  a  színház  formát,  korláto-
zást  kíván.  A  film  viszont,  amely  
voltaképpen  a  természet,  a  valóság  
utánzása,  mindig  szabadság,  egysze-
rű,  de  nyitott  kompozíció  után  ki-
ált.  Véleményem  szerint  ez  a  legna-
gyobb,  legfontosabb  különbség  a  
színházi  és  a  filmrendező  munká-
jában.  Ezért  én  sohasem  transzfor-
málom  filmre  azokat  a  dolgokat,  
amiket  egyszer  már  színházban  
megcsináltam,  mert  mindig  mindent  
elölről  kellene  kezdenem,  és  az  egé-
szet  másképp  kellene  megcsinálnom.  

—  Milyen  jelentősége  van  a  szín-
nek  az  ön  számára,  amikor  filmet  
készít? 

— Amikor  a  filmben  színnel  kezd-
tünk  dolgozni,  jócskán  volt  elmélet  
arra  nézve,  hogy  s  mint  kellene  szí-
nesfilmet  csinálni.  Csak  hát  ezekkel  
az  elméletekkel  párhuzamosan  a  
filmtechnika  is  fejlődött,  s  a  vegyé-
szek  mind  jobb  és  jobb  nyersanya-
got  állítottak  elő.  Ügy  gondolom,  
hogy  ők  nagyobb  hatást  gyakoroltak  
a  színesfilm  esztétikájára,  mint  mi,  
rendezők.  A  lengyel  színesfilm  job-
bára  festői.  Gyakran  kérdezik  tő-
lünk  nyugati  filmforgalmazók,  ho-
gyan  csináljuk  ezt,  s  mi  azt  vála-
szoljuk:  Nagyon  egyszerűen.  East-
man-Color  negatívról  ORWO-Color  
pozitív  kópiákat  csinálunk.  Így  ér-
jük  el  ezt  a  hatást,  ami  tőlünk  füg-
getlenül  jön  létre.  És  ez  a  tény  —  
stílust  teremtett.  

—  Melyik  képzelőerő  a  fontosabb  
az  ön  számára,  az,  amelyikkel  a  
szerző  megírja  a  színdarabot  vagy  
a  forgatókönyvet,  a  színész  fantáziá-
ja,  vagy  pedig  az  ön  sajátja?  

—  Én  mindig  a  szerzővel  kezdem.  
Tudnom  kell,  ki  az,  és  mit  akar.  
Természetesen  azért  választom,  mert  
mélységesen  meg  vagyok  győződve  
róla,  hogy  amit  mondani  akar,  az  
ma  nekünk  fontos.  Akkor  már  csak  
az  a  feladatom,  hogy  amit  ő  mond,  
azt  saját  magamon  keresztülbocsát-
va  fölerősítem.  Persze,  nem  én  ma-
gam  lépek  föl  színpadon  vagy  fil-
men,  hanem  a  színészek.  Tehát  a  
legnehezebb  terhet  a  színészek  vise-
lik.  A  rendező  mindig  a  színészek  
háta  mögé  rejtőzik.  Aki  nem  érti  
meg  ezt,  az  véleményem  szerint  nem  
rendező,  mivel  nem  rendelkezik  az-
zal  a  szerénységgel,  amit  ez  a  fog-
lalkozás  megkíván.  Ezért  én  első  he-



lyen  az  íróról,  másodsorban  a  szí-
nészekről  és  csak  harmadsorban  
beszélnék  a  rendezésről.  

—  ön  számos  rendezéséhez  ma-
ga  készítette  a  színpadképet.  Brecht-
től  származik  a  mondás,  amely  sze-
rint  a  színház,  a  képzőművészet  és  
a  zene:  három  nővér.  Mondana  va-
lamit  ezzel  kapcsolatban?  

—  Brechtben  éppen  az  a  szép,  
hogy  minden,  ami  csak  tőle  szár-
mazott:  színház  volt.  A  legnagyobb  
szerencse  emellett,  hogy  egyúttal  író  
is  volt,  és  „az  összes  többi"  úgyszól-
ván  kiegészítése  volt  ennek,  nagy-
szerű  harmónia  a  szerző  és  a  rende-
ző  között.  Ez  mind  egyetlen  ember-
ben  valósult  meg.  Az  a  tény,  hogy  a  
színház  különböző  elemekből  áll,  
irodalomból,  képzőművészetből,  ze-
néből,  táncból,  véleményem  szerint  
nem  erőssége,  hanem  gyöngesége  a  
színháznak.  Mit  tekintettek  a  mű-
vészetek  királynőjének  a  XIX.  szá-
zadban?  Az  operát!  Mivelhogy  az  
opera  mindezeket  az  elemeket  ma-
gában  foglalta.  S  mi  ölte  meg  az  
operát?  Mi  változtatta  múmiává?  
Éppenséggel  az,  hogy  az  opera  min-
dent  elnyelt  és  magába  szívott:  az  
irodalmat,  a  zenét,  a  táncot  és  a  
képzőművészetet.  És  ezáltal  elnyelte  
saját  magát.  

—  ön  éveken  át  mindig,  újra  meg  
újra  ugyanazokkal  a  színészekkel  
dolgozott.  Miképpen  fedezi  fel  a  szí-
nészt:  színházban,  vagy  próbafelvé-
telekkel? 

— Mindenekelőtt  sokat  járok  szín-
házba,  és  sok  filmet  nézek.  Így  kü-
lönböző  színészeket  van  alkalmam  
megfigyelni.  S  aztán  színházi  és  
filmfőiskolákra  is  el-elmegyek,  s  
megnézem  magamnak  az  ottani  fia-
tal  színészeket.  Én  nagyon  sokat  
dolgozom,  ezért  sok  színésszel  van  
dolgom.  Nagy  szereposztással  dolgo-
zó  filmeket  csinálok.  Mármost  nem  
gondolom  azt,  hogy  én,  csakis  én  
vagyok  az,  akire  a  rendezés  tartozik,  
már  ami  a  színészeket  illeti.  Kü-
lönbséget  tudok  tenni  aközt,  amit  
a  színész  csinál,  s  amit  a  rendező  
tesz  ezért  a  színészért.  Munkám  so-
rán  sok  tapasztalatot  szereztem.  így  
fokozatosan  kialakul  a  szememben  
a  színészeknek  egy  olyan  csoportja,  
amellyel  filmben  vagy  színházban  
dolgozni  szeretnék,  s  megpróbálok  
összejönni  velük.  Magától  értetődik,  
hogy  jó  olyan  színészekkel  dolgozni  

filmben,  akiket  már  korábbról  
ismerünk.  Hiszen  a  filmben  semmi-
re  sincs  ideje  az  embernek.  
Wojciech  Pszoniak  például  játszott  
az  ördögökben,  amikor  először  vit-
tem  színre,  azelőtt  pedig  egy  olyan  
színdarabban  láttam  őt,  amit  Kon-
rád  Swinarski  rendezett.  Már  akkor  
tudtam,  hogy  ezzel  az  emberrel  
előbb-utóbb  össze  kell  találkoznom.  
Minden  különösebb  töprengés  nélkül  
nagy  szerepet  adtam  neki  az  Ördö-
gökben.  Amikor  tehát  már  játszott  
nálam  az  Ördögökben,  s  én  Az  ígé-
ret  földje  szereposztását  készítettem,  
tudtam,  hogy  az  egyik  szerepet  neki  
kell  eljátszania.  Próbafelvételt  csi-
náltam  vele,  ahol  is  félelmetesen  
rossz  volt,  értelmetlenül  játszott.  Ha  
nem  ismertem  volna  őt  a  színházból,  
nem  választottam  volna  őt,  hiszen  
csakugyan  a  napnál  világosabb  volt:  
rosszul  játszik.  De  nekem  ez  mái-
nem  számított.  Tudtam,  hogy  kicso-
da  ó  valójában.  

—  Amikor  színészekkel  dolgozik,  
előjátszik  nekik,  vagy  mindenekelőtt  
elmagyarázza  az  előzményeket?  

—  A  művészettel  kapcsolatos  is-
mereteimet  főleg  a  képzőművészet-
ből  szereztem.  Sohasem  voltam  szí-
nész.  Nem  is  tanultam  soha.  Ez  nagy  
balszerencse,  tenném  hozzá,  mert  
hiszen  az  a  rendező,  aki  maga  is  szí-
nész,  gyakran  előnyös  helyzetben  
van,  s  rövidebb  idő  alatt  érhet  cél-
ba,  mint  én.  Nekem  sokat  kell  ma-
gyarázkodnom. 

—  ön  Lengyelország  határain  kí-
vül  is  szokott  színdarabot  rendezni.  
Milyen  tapasztalatokkal  járt  ez  az  
ön  számára?  

—  Időről  időre  olyan  nyelveken  
is  rendezek,  amelyeket  nem  tudok,  
angolul,  németül,  oroszul,  franciául  
Ez  nagyon  nagy,  sokszorta  nagyobb  
fáradság,  és  ezért  igyekszem  is  mi-
nél  ritkábban  csinálni,  és  nem  is  
szívesen  csinálom.  De  az  ilyesfajta  
tapasztalat  roppant  fontos  nekem,  
hiszen  ilyenkor  a  színésszel  kell  ma-
gamat  megértetnem,  nem  a  közön-
séggel.  Amikor  színházban  ülök  és  
rendezek,  érzem,  hogy  mögöttem  ül  
a  közönség,  és  én  ennek  a  közönség-
nek  a  nevében  rendezek.  Tudom  mi  
a  komikus,  mi  a  mulatságos,  min  
fognak  nevetni,  mi  fogja  riasztani  
őket,  mi  itt  a  nagyon  jó,  mi  itt  a  na-
gyon  rossz.  Amikor  viszont  idegen  
színházban  ülök,  elfog  az  aggodalom.  



hogy  nem  fogok  hallani  a  hátam  
mögül  semmilyen  nevetést,  semmi-
lyen  sóhajt.  A  külföldi  munka  igen  
jó  iskola.  Amikor  ismét  a  lengyel  
színházban,  lengyel  filmben  dolgo-
zom,  könnyedén  elkerülöm  azt  a  ve-
szélyt,  amely  rendszerint  leselkedik  
a  rendezőkre,  nevezetesen,  hogy  
egész  idő  alatt  azon  tépelődjem,  va-
jon  meg  fognak-e  érteni  engem.  
Vagyis:  amiről  azt  szeretném,  hogy  
megértsék,  annak  el  kell  jutnia  a  
közönséghez. 

—  Elmondaná  milyen  irodalmi  
hagyományokhoz  kapcsolódik  legin-
kább  a  színházban  és  a  filmben?  
Van  netán  valamilyen  példaképe?  

—  Számomra  az  az  irodalom  a  
legfontosabb,  amelyikkel  felnőttem.  
Nagyon  boldog  volnék  például,  ha  
Sigmund  Freud  könyveivel  nőttem  
volna  fel.  De  „sajnos"  Mickiewicz,  
Slowacki,  Wyspianski  művei  voltak  
azok,  s  ez  kezdettől  fogva  meglehe-
tősen  nagy  korlátot  emelt  közém  és  
a  „világ  többi  része"  közé.  Mivel  ha-
zafi  vagyok,  megpróbálom  félretolni  
ezt  a  korlátot.  Ezért  vagyok  nagyon  
boldog,  ha  egy  lengyel  drámát  len-
gyel  előadásban  bemutathatunk  kül-
földön,  s  így  valamicskét  közvetíte-
ni  tudunk  a  lengyel  művészetből,  
talán  többet  inkább  a  tárgy  iránt  
táplált  szenvedélyünk  által,  mintsem  
a  dráma  tartalma  által.  De  ez  lé-
nyegtelen,  s  az  a  célom,  hogy  tovább  
haladjak  ebben  az  irányban.  Az  élet  
rövid,  s  még  annyi  lengyel  darab  
akad,  amit  szeretnék  színre  vinni.  
Valahányszor  választanom  kell,  mit  
vigyek  színre,  mindig  szívesebben  
választok  lengyel  darabot.  

—  És  hogyan  van  ez  a  filmben?  
—  Elhatároztam,  hogy  a  filmben  

végképp  búcsút  veszek  az  irodalom-
tól,  és  mostantól  fogva  csakis  erede-
ti  dolgokkal  foglalkozom.  Mindin-
kább  arra  a  nézetre  jutok,  hogy  a  
film  egy  bizonyos  valóság  fotográ-
fiája.  Egy  regényből  készült  film  
nagyjából  azáltal  hat,  ahogyan  az  
ember  megkomponálja,  mindinkább  
mesterkélten.  Ügy  vélem,  ez  nem  
helyes,  ez  hamis  dolog.  A  filmnek,  
véleményem  szerint,  val óságfölötti 
irányba  kell  haladnia,  s  ehhez  már  
az  irodalomból  sem  meríthet  sem-
mit.  Nagy  felelősség  egy  szép-
irodalmi  könyvhöz  nyúlni,  hogy  
megfilmesítsük.  Olyan  nehezére  esik  
az  embernek  átdolgozni  azt,  ami  

nem  a  film  számára  íródott.  És  mos-
tanában  az  az  érzésem,  hogy  az  
ilyesmi  meglehetősen  haszontalan  
dolog.  Egy  példa:  nagyon  sok  mun-
kát  fektettem  a  Joseph  Conrad-Kor-
neziowski-regény  után  készített  Ár-
nyékvonal  című  filmemben,  s  az  
eredménye  nagyon  rossz.  Már  a  for-
gatási  munkák  közepe  táján  világos-
sá  vált  előttem,  hogy  valami  nincs  
rendjén,  hogy  egyszer  már  csináltam  
egy  ilyesfajta  filmet.  Csak  arra  nem  
tudtam  visszaemlékezni,  hogy  mikor  
csináltam  azt  a  filmet,  s  mi  volt  a  
címe.  Amikor  aztán  kész  voltunk  a  
felvételekkel,  eszembe  jutott,  hogy  
Csatornának  hívták  azt  a  filmet,  és  
jó  húsz  évvel  ezelőtt  készült,  össze  
lehet  vetni,  ami  az  irodalmi  részét  
illeti.  Joseph  Conrad  nagyszerű  mű-
vét  Jerzy  Stawinski  Csatorna  című  
elbeszélésével.  Mindkettő  ugyanazt  
a  témát  tárgyalja.  És  Stawinski  ter-
mészetesen  Conrad  hatása  alatt  írt.  
Csak  hát  Stawinskiból  lehet,  Con-
radból  viszont  nem  lehet  filmet  csi-
nálni. 

—  Utolsó  kérdésem:  össze  tudná  
egyetlen  gondolattal  foglalni,  mit  
szeretne  elérni  művészetével  szín-
házban  és  filmben?  

—  Meglehetősen  nehéz,  minthogy  
azt  sem  tudom  egy  mondatban  meg-
válaszolni,  miért  élek  voltaképpen.  
Minden,  amit  erről  mondani  tudok,  
meglehetősen  általános.  Ha  én  a  
rendező  mesterségét  választottam,  s  
nem  a  költőét  vagy  a  festőét,  akkor  
ez  azért  történt,  mert  létfeltételem,  
hogy  megértessem  magam  másokkal.  
Ügy  kell  gondolkoznom,  ahogyan  
sokan  mások,  legalábbis  megközelí-
tően  úgy,  ahogy  ők  gondolkoznak.  
Ezért  én  csak  addig  lehetek  rendező,  
amíg  munkám  sikeres.  Ha  a  közön-
ség  nem  jön  be  a  moziba  vagy  a  
színházba,  abba  kell  hagynom  a  
munkát.  Tehát  nem  valami  eredeti  
módon  tudok  válaszolni  az  ö n  kér-
désére.  De  úgy  gondolom,  hogy  amit  
mondok,  annak  minden  rendező  kö-
teles  a  tudatában  lenni,  persze  csak  
ha  nem  afféle  magának  való  ren-
dező  akar  lenni.  Az  viszont  nevet-
séges.  Ellenben  nem  nevetséges,  ha  
például  egy  festő  vagy  egy  költő  
ilyen  magának  való.  Azoknak  talán  
joguk  van  hozzá,  nekem  azonban  
nincsen. 
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