
Mindketten egy másik élethelyzetben,
ugyanazt élik meg: a leleplezést, de ezt
éppen ellentétes mozgással ábrázolják.
Alomból fölriadó dühödt hím-üvöltözések
(Csillag, Török, Hájas, Pennás vacsorára
érkezése), a két cselédlány apró
szerepének intenzív és tartalmas magán-
játéka (csetlés-botlás, érthetetlen beszéd,
visítozás, szoknyaeltakarás-fellebbentés
stb.), remek, „obszcén" csattanók (a
zsákba bújt Hájas krumpliként való
tapogatásának szemmel látható, irdatlan
következménye, továbbá a kéjrévületben
tántorgó Pennás kábán beleütközik az
egyik cselédlányba, és magára rántja stb.).

A piros bugyelláris kaposvári előadása -
vállalkozás a szó nemes, és nyugodtan
mondhatjuk: vakmerő értelmében, annál
inkább, mivel borotvaélen táncolva mégis
végig sikerült azokat a lappangó
tartalmakat és öntudatlan vonásokat
kibontani a darabból, játékká változtatni,
amelyek a felejtő, álmodó és ön-magát
megfogalmazni képtelen, Világos utáni
Magyarországot - benne a nép-színművel -
számunkra oly képtelenné,
végzetessé és értelmezendővé teszik.
Befejező mottóul álljon itt a műsorfüzet-

ben idézett mondat a hatvanas évekbeli
Zenészeti Lapokból: „Csak a demonst-
rációra van tűz bennünk, és csak a
»csakazértis «-re van kitartásunk."
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Ádám - küzdés nélkül

Az ember tragédiája Szegeden

Köztudott, hogy A z ember tragédiájának
több értelmezése van. Nemcsak irodal-
márok, rendezők is kidolgoztak egy-egy
koncepciót, s különösképpen az utóbbiak
már több évtizede nemigen tekintik az
úgynevezett történeti színeket „autentikus
történelmi tablónak", miként a Szegedi
Nemzeti Színház műsorfüzetében állítják.

Manapság nem számítja magát ren-
dezőnek, aki nem tud egy régi dráma új és
legújabb előadásához valami új és
legújabb koncepciót kitalálni. Giricz
Mátyás is kötelességének érezte, hogy
újjal szolgáljon. A műfaji meghatározás-
ból - drámai költemény - a költemény szót
hangsúlyozza, s a fogalmat meglehetősen
furcsán értelmezi. Madách az egyes
színekben - írja a műsorfüzetben - „az
emberi történetben előforduló és még
előfordulható jellegzetes drámai helyzetek
variációinak füzérét nyújtja. Ha tetszik:
emberi és politikai zsák-utcákból álló
drámai etűdök soráról van szó, melyben a
»kor« laza és másodlagos jellegű". A
drámai etűdök füzére persze nem
költemény, még akkor sem, ha a szó
jelzője „drámai". Ha egy rendező ekként
értelmezi, föltehetően nem iro-
dalomelméleti pontosságra törekszik, ha-
nem a műhöz való egyéni viszonyát
kívánja kifejezésre juttatni. Végül is
elfogadható az a viszony és értelmezés,
amely a történeti színeket úgy tekinti mint
„jellegzetes drámai helyzetek variációinak
füzérét", illetőleg mint „drámai etűdök"
sorát, amelyekben az emberi életmód egy-
egy lehetőségének megjelenítését és
kritikáját kapjuk.

Minden műalkotás - s így a szín-
játékmű - egyik hiányozhatatlan jellem-
zője a szerves egység; ha helyzetek
füzéréről vagy etűdök soráról van szó,
azoknak is szerves egységgé kell válniok.

Véleményünk szerint a Szegedi Nem-
zeti Színház előadásából épp ez az egy-
ségesítő erő és elv hiányzik, illetve nem
elég markáns ahhoz, hogy a nézőtéren
érezhető legyen.

A színpadi látványban különösen erős
jelentést hordoz Rodinnak A gondolkodó
szobra. Egyszer rajzát láthatjuk a szín-

padnyílás fölött: ebben végződik a
nézőteret körülfogó ábra, amely az
életfejlődés fáját, illetőleg az ember
törzsfáját ábrázolja. A szobor rajza így a
homo sapienst reprezentálja. Másodszor a
színpad közepén is látható, s a mű
eseményei mindig körülötte zajlanak. Az
európai kultúrkörben ez a szobor nem az
embert mint egészet reprezentálja, hanem
egyik aspektusát, a gondolkodást.
Ismeretes, hogy Az ember tragédiája nem egy
értelmezés szerint filozofikus mű, épp
gondolatisága a legfontosabb. Így teljesen
logikus lenne, ha az írott drámának ezt az
aspektusát a színjátékban ezzel a szoborral
hangsúlyoznák. Azonban a rendezés épp a
mű filozófiáját tekinti fölöslegesnek.
„Madách filozófiája - írja a műsorfüzet-
ben Giricz Mátyás - meglehetősen túl-
haladott, természettudományos tárgyairól
hovatovább az iskolás gyermekek is többet
tudnak, mint Lucifer. Viszont maradandó,
ma is ható Madách költészete, drámai
szituációérzéke." A rendezés számára nem
a filozófia a fontos, hanem a drámai
helyzetek, s mégis olyan alapjelet állít a
színtér közepére, ami a gondolkodást, a
filozófiát jelöli, azt tehát, amit a műből nem
akarnak kifejezni. Így a szobor jelentése
mind-addig zavaró és zavart keltő, amíg
speciális jelentése meg nem szűnik. Egy
idő után ugyanis csak bútor lesz, a
színjátékműnek éppen olyan tárgya, mint
amilyen egy emelvény lenne.

Az Angyalok Karának Urat dicsérő
szavait magnetofonról halljuk, iskolás-
gyerekek kántálásában. Nem tudhatjuk
pontosan, mi ezzel a szándék, csak az
eredményről, a hatásról beszélhetünk. Nos,
nem fejezi ki sem a hízelgést, sem az
alázatosságot, sem a valódi dicséretet, de a
gyermeki naivitást sem; marad az, ami: a
szöveg suta kántálása. Mivel ez nem
hordoz határozott jelentést, az előadásba
nincs szervesen beépítve.

Az Úr és Lucifer vitájában a későbbi
összes szereplő a színen van már - bal
hátul, csoportot alkotva -, nagyjából
azonos zöld pulóverben, mintha már ott és
ekkor megvalósult volna a falanszter. A
Kórus egyes szövegrészeit ők mondják, de
így és ekkor vajon kit képviselnek? Az
Angyalok nem lehetnek, Ádámon és Éván
kívül pedig nincs ember. Már az Úr és
Lucifer vitájában megmutatkozik az egész
előadás gyengéje. Nagy Zoltán Luciferje
mintha lényegében érdektelen lenne abban,
hogy mit ad neki, vagy mit mér rá az Úr,



s ebből következően valami mellékes,
esetleges üggyé válik, hogy az emberpárt
eltéríti-e az Úr hűséges szolgálatától avagy
nem. Ifj. Újlaky László számára sem jelent
drámai etűdöt, hogy megtagadja-e az Úr
parancsát, csak épp felötlik benne a hűség
lehetősége, s elmondja az erre vonatkozó
szövegeket.
Ők hárman, Ádám, Éva és Lucifer

farmeröltözetben játszanak. Az „Ádám
farmerben"-koncepció ellen elvileg sem-mi
kifogásunk nincs. Sőt, csak dicsérni lehet
azt a szándékot, hogy a szövegekben, a
szöveg hordozta eseményekben mintegy a
ma szemszögét, a mai huszonévesek
véleményét vagy értelmezését halljuk és
lássuk. A farmer határozott és pozitív
kíváncsiságot ébreszt: mi a véleménye a
farmerruhás fiataloknak mindarról, amiről
Madách írt, melyik értelmezést emelik ki
ebből a sokrétűen interpretálható műből;
illetőleg a maguk látásmódjából és Madách
szavaiból milyen életértelmezést adnak.
Mert világos, ha egy-egy szín „az emberi
történetben előforduló és még
előfordulható jellegzetes drámai helyzetek
variációinak füzérét nyújtja", s ha
mindegyik helyzet az élet lényeges
helyzeteinek egyike, akkor valójában
idézőjelbe kerül a kor, vagy teljesen el is
tűnik, s az emberi élet különböző lényeges
helyzeteinek értelmezése, értékelése
emelhető ki. Ugyanakkor, ha ezeket a
helyzeteket minden színpadi jel szerint -
öltözködésben, frizurában,
hanghordozásban és modulációban - mai
fiatalok teszik színészi-színházi
műalkotássá, mindezekről az ő
véleményüket, értékelésüket, ítéletüket
kellene látnunk. Sajnos, a mondani-valóról
jobbára a műsorfüzetből érte-sülünk, az
előadásban csak gyanítjuk a szándékot,
pedig látni, átélni szeretnénk a szándék
megvalósítását. Mintha a mai ruha és az
egyéb „maiság" valami érdektelen
magatartást ruházott volna első-sorban
Nagy Zoltánra, majd ifj. Újlaky Lászlóra s
kisebb mértékben Vajda Mártára. Persze
lehet, hogy ez a problémáktól bizonyos
távolságot tartó, azokba bele nem merülő
magatartás a teljesen köznapi stílusú,
ritmusú és melódiájú beszédnek a
velejárója. A következmény mindenesetre
az, mintha Lucifer és Ádám nem lenne
igazán érdekelt a történetben. Ennek
további eredménye, hogy a nézőtéren nem
érezhetni, mi a farmeröltönyösök véle-
ménye, ítélete az általuk elénk állított
problémákról, mi a viszonyuk azokhoz.

Ez a valódi - vagy látszólagos -,

de eredményként megjelenő „lezserség"
még azzal a következménnyel is jár, hogy
az egyes színek, illetve drámai helyzetek
szétesőek. A szövegből kihúzták azt a
mondatot, hogy „az ember célja e küzdés
maga", s mintha e mondattal a színeket
összetartó erőt, egységesítő elvet is
kihúzták volna. Az események így nem
drámai etűdökből álló sort alkotnak,
hanem csak etűdökből álló sort;
amelyekben a speciális problémákat, az
adott helyzetek lényegét sem dolgozták ki
markánsan.

Ebből következően ifj. Újlaky László
Ádámja csak érdektelen szemlélődő s
legföljebb kommentáló lesz. Pedig egé-
szen a londoni színig Ádám belefoglalt a
történésekbe, azok résztvevője, nemcsak
látja, de éli a fáraó, Milthiádész stb.
alakját. Mégis, az alakítás jellegéből
következően nem hordozza, nem jele

níti meg az adott helyzet problémáit, s
azokat nem is ítéli meg; a drámai hely-
zetek kérdéseitől távolságban marad. Nem
érdekelt igazán abban, ami „csődbe
került", mert nem is hitt az adott lehe-
tőségekben. Sem korról korra, sem élet-
helyzetből élethelyzetbe nem vándorol. Az
élethelyzetek egymásutánja nem is
„kényszerül" rá, s ezért is esnek szét a
jelenetek. Azt éreztük, hogy aki nem
ismeri kellő alapossággal a művet,
nemigen értheti, miféle jelenetek vagy
helyzetek követik itt egymást. Így aztán a
drámai helyzetek hordozta életkérdések
sem harcot nem kínálnak, de azt sem
tudjuk meg, mi a farmernadrágosok
véleménye.

Nagy Zoltán Luciferje még súlytala-
nabb. Semmiféle értelemben nem ura még
annak a talpalatnyi helynek sem, amit az
Úrtól kapott, nem ő mozgatja

Ádám (ifj. Újlaky László) és Éva (Vajda Márta) Az ember tragédiája szegedi előadásában



az álomhelyzeteket, itt ő nem tagad, és
nem is irányít. A problémáknak és a
színjátéknak csak a perifériáján járkál.

Látható tehát, hogy egyáltalán nem a
maiságot s nem a farmert kifogásoljuk,
hanem épp azt, hogy a rendezői nyilat-
kozatban meghatározott célokat nem
valósítja meg markánsan az előadás
különösen Lucifer és Ádám alakjában. A
magunk részéről el tudjuk képzelni, hogy a
színjátékmű, amely Az ember tragédiája
szövegével épül egységgé, nem az írott mű
történeti színeit jeleníti meg, hanem
bizonyos drámai helyzeteket: „a személyi
uralom csődjét", „az áldemokráciát", „a
szexuális túlhajszoltság céltalanságát", „az
egy táboron belüliek tragikomikus
nézeteltérését" stb. De ha ezt akarja,
valósítsa is meg határozottan.

Szerencsére az előadás másik „vonu-
lata", a főszereplőkön kívüli alakok jóval
határozottabbak, erőteljesen meg-rajzoltak.
Magatartásuk, mozgatásuk,
gesztusrendszereik a színjátékmű mon-
danivalóját is pregnánsabban hordozzák,
mint a főszereplőkéi. Mintha az egész
előadás az „egyiptomi", az „athéni" stb.
szín vagy helyzet mellékalakjairól szólna.
Igen jó az athéni polgárok
„véleményváltozásának" bemutatása, a
hithű katolikusok és az „eretnekek" vitája
Konstantinápolyban. Kevésbé hatásos
viszont a két prágai kép. Ezek ben-
sőségesek és intimek, ám ez a jelleg a
nagy térben elvész, s ezáltal nincs
atmoszférájuk. Kissé zavaró, s pusztán
dekorációnak hat a francia forradalom

jelenetének függönye: az események
zömét e mögött játsszák el; s itta „kort" is
visszacsempészik.

A legjobb, a legmaibb, a mondani-
valóval leginkább telített a londoni kép. A
Gyárosok olajsejkeknek öltözve jelennek
meg, a Katonák a katonai rendőrség tagjai,
a Tanulók ifjú huligánok stb. De látható és
hallható is itt táncdalénekesnő és
utcalánysereg; s a jövendőmondó
cigányasszony a mai nyugati asztrológu-
sok öltözékében. A megfelelő pillanatban
a tömeg átalakul tüntető diákokká, s a 68-
as megmozdulásokból ismert harci
formációban támadnak a rendőrökre. Az
egész színpadkép tehát a mai kapi-
talizmust idézi fel, s nem a múlt századit.
Ehhez hasonló modern gondolatokat és
mondanivalót jóformán csak a fa-
lanszterjelenetben vehetünk észre. Ami-
kor Ádám közbelép Éva és gyermeke
érdekében, az egész falanszter fellázad a
mechanikus és merev életforma ellen.

Ha a rendezés alapvéleménye szerint a
drámai helyzetek lényegében csőd-
helyzetek vagy zsákutcák, talán hasznos
lett volna, ha a műben rejlő haláltánc-
motívumot jobban kiaknázzák. Az írott
műben a haláltáncmotívum minden je-
lenetben megtalálható, s a londoni szín
végén csúcsosodik. E motívum az elő-
adásban csak a londoni kép végén jelenik
meg, ezt viszont az előadás egyik leg-
szebb jelenetévé formálták. Csak egyet-
len ellenvetésünk van: Éva végső szavai
nem szólnak annyira az életerőről, a női
vitalitásról, illetőleg ennek is szexuális

aspektusáról, mert ez derül ki abból,
ahogy Éva a sír fölött félig levetkőzik.

Á „történelmi" színekben igen fÍgye-
lemreméltó alakításokat láthatunk, első-
sorban Szendrő Iván Tanítványában,
Mentes József Rudolf császárában. Kátay
Endre jó-figurát farag Péter apostolból, a
Pátriárkából és a falanszter tudósából,
csak kár, hogy szövegeinek egy részét
nem érteni tisztán.

Az előadás mellékszereplői és a két férfi
főszereplő között stílusbeli különbségek
vannak. Ez abból adódik, hogy a „többiek"

az egyes helyzetek eseményeiben,
cselekményeiben határozottan benne
vannak, azzal együtt élnek, az alakok
érzelmi hullámzásait is megmutatva.
Alakításaikat, szerepformálásaikat nem
jellemzi tehát az a „távolságtartás", mint a
két férfi főszereplőét. Az előadás
mondanivalóját ezért a mellékalakok ala-
kításából sejthetjük meg.

Nehéz helyzetbe került Éva alakítója,
Vajda Márta. Éva erőteljesen és határo-
zottan benne él az adott korban, vagy ha
tetszik, az adott helyzetben. A színész-
nőnek tehát az adott egyéniséget és az
általa hordozott problémát mindenképp
„magára kell vennie", nemigen
produkálhat olyan alakítást, amely csak
szövege szerint van az eseményekben,
magatartásában viszont kívül, távol él
attól. Ugyanakkor azonban azok az
alakok, amelyeket Éva megtestesít, eb-ben
a rendezői koncepcióban szükségképpen
szorulnak a gondolatiság perifériájára.
Hiszen a Rabszolga feleségé-nek alakját
nehéz összekötni a személyes

A londoni szín a szegedi Tragédia-előadásban (Hernádi Oszkár felvételei)



uralom csődjével, ha a fáraó nem kapcsolja
hozzá; illetőleg mint Izórának vajmi kevés
köze lehet az egy táboron belüliek
tragikomikus nézeteltéréséhez. Így
természetesen Vajda Márta, talán
öntudatlanul, figurákat Ígyekezett te-
remteni. Ezzel a színészi megoldással,
magatartással Éva határozottan elkülönült
a másik két főszereplőtől, noha ő is
farmerben játszott. A ruha mint jel viszont
azt kommunikálta, hogy a rendezés
koncepciójában, a színjáték gon-
dolatiságában Ádámmal és Luciferrel
azonos síkon van. Ifj. Újlaky László - mint
Éva társa - csak Kepler-alakításában
faragott meg figurát, minden külsőség
nélkül igen jól, egy öregemberét. Vajda
Márta alakjai közül Borbáláé kissé
szokványos volt - jelzett tükör,
hajigazítások és kacarászás - a párizsi
forradalmárnőé viszont teli volt erővel,
energiával; s bensőségesen szép volt a
falanszterjelenetben.

Az előadás úgy végződik, ahogyan
kezdődik, a három főszereplő és az Úr
zárójelenetében is ott van mindenki, hal
hátul csoportot alakítva. Ám itt már
értelme és jelentése van jelenlétüknek: ők
az emberi helyzetek jövendő részt-vevői.
Mivel azonban már láttuk, milyen sorsot és
milyen helyzeteket fog Ádám-ember
végigélni, s azok, akik a negatív
helyzeteket, a zsákutcákat megteremtik, itt
vannak már, az Úr és a mű biztató
szavainak hitele teljesen elvész. Ezt persze
az is okozza, hogy „az ember célja a
küzdés maga" szöveget kihúzták.

Giricz Mátyás elképzelése, felfogása,
értelmezése - véleményünk szerint -
fenntartásokkal fogadható el. Sajnos az
előadás nem tudta nyilvánvalóvá, egy-
értelművé tenni saját mondanivalóját; erről
csak a mellékalakokból, illetőleg a londoni
és a falanszterjelenetből lehetnek
sejtéseink. Így az elvi koncepció valódisága,
helyes vagy helytelen volta még
bizonyításra szorul.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Szegedi
Nemzeti Színház

Rendezte: Giricz Mátyás.
Díszlet-jelmez:

Gyarmathy Ágnes. A rendező munkatársa:
jachinek Rudolf.

Szereplők: ifj. Ujlaky László, Vajda Márta
m. v., Nagy Zoltán, Bagó László, Barta
Mária, Brillmann István, Dózsa Erzsébet,
Egerváry Klára, Faluhelyi Magda, Fogarassy
Mária, Fekete Alajos, Garay József, Gyürki
István, Huszár Ferenc, Kárpáti Tibor, Réti
Attila, Kátay Endre, Kovács jános,
Lőrinczy Éva, Mentes József, Nyáry Attila,
Ruzsik Csaba, Szabó István, Szakonyi
János, Szendrő Iván, Zámori László.

SZÁNTÓ JUDIT

A kritikai realizmus
rendezői kiigazítása

Maróti Lajos színműve Szegeden

A közhelyet, mely szerint a rendezés
minősége már a szereposztásnál eldől,
avagy a rendezői koncepció első és legfőbb
hordozója a szereposztás, ritkán bizonyítja
csattanósabban produkció, mint Maróti
Lajos új színműve Léner Péter szegedi
rendezésében. Vannak esetek, mikor az író
már eleve bizonyos színészekben
gondolkodik. Máskor a szereposztás csak
egy-egy szereplő hagyományos vagy
kézenfekvő felfogásán változtat, avagy az
egész drámát érintő, de csak viszonylagos,
a hangsúlyokat alapvetően nem módosító
eltolódásokat
hoz létre. Az Egy válás története című

dráma esetében ennél több történt. Léner
Péter a mű minden szerepét az írói
instrukciók rendkívül szabad értel-
mezésével osztotta ki, és ezzel nemcsak a
dráma alapvető hangsúlyait módosította,
hanem egy műfaji, sőt, esztétikai kérdéshez
is alkotó módon szólt hozzá.

Maróti Lajos színvonalas, szellemes,
elegáns színpadi játéka ugyanis egy új-fajta
kritikai realizmus lehetőségeit próbálgatja.
Különös jelenséggel állunk itt szemben,
amelyet írásunk keretein belül úgyszólván
csak érinthetünk. Mindnyájan betéve
tudjuk a kritikai és a szocialista realizmus
közötti különbség klasszikus
meghatározását. Újabb időkben azonban
különböző műfajú alkotások serege utal
egy újfajta, az épülő vagy már felépült
szocializmus feltételei között életképessé
váló kritikai realizmus lehetőségére. A
művészi alkotás eszerint bizonyos
esetekben beérheti a negatív jelenségek
ábrázolásával, mellőzve ama bizonyos kiút
vagy perspektíva konkrét, személyekben
vagy cselekménymozzanatokban testet öltő
felmutatását, lévén, hogy ezt a perspektívát
úgyis megadja az élet, a nézőben, olvasó-
ban felhalmozódott élet- és tapasztalati
anyag és meggyőződés. A megoldás tehát
általánosan adott: a stabil és fejlődő
szocializmus mint a bemutatott konflik-
tusok közege, amely (nem utolsósorban
épp a művészi demonstrációk közre-
működésével) hosszabb távon képes ki-
dobni magából a szóban forgó negatív
jelenségeket. Eszerint a művész részéről

elegendő, ha e jelenségekkel szemben
megfelelő álláspontot foglal el, és ezt az
álláspontját kellő felelősségérzettel és
természetesen magas művészi színvonalon
nyilvánítja ki.

Ilyen típusú alkotások napjainkban
minden műfajban teremnek. Az epika és a
líra kérdéseibe nem kontárkodom bele, s
ami a drámát illeti, ott is úgy vélem:
általános törvényeket csak hosszabb idő
múltán, megfelelő számú színvonalas
alkotás létrejötte után lehet levonni. A
dogmatikus esztétika a mai tárgyú
művektől is megkövetelte a perspektíva
konkrét ábrázolását, a pozitív hős
szerepeltetését, még a szatíra területén is.
Ma, szerencsére, ilyen elvárások nem
fogalmaztatnak meg; vannak mércéink,
van ítéletünk, de előzetes merev
szabályaink nincsenek. A műhelyeket
fÍgyeljük: mi kerül ki belőlük, és milyen,
általánosabb gondolatok meg-pendítésére
ösztönöznek. És így a dráma területén
egyelőre azt regisztrálhatjuk, hogy a
művészi szabadság lehetőségeit a
legmagasabb fokon kihasználó, a leg-
inkább „szókimondó" alkotásokban
úgyszólván spontán belső igényből szü-
letnek meg azok az Orbán Erzsik, Bodók,
I. Örömanyák, I. és II. díszítő-munkások,
akiket hajdan pozitív hős-ként könyveltek
volna el (bár aligha minősültek volna
eléggé pozitívoknak); és épp így
regisztrálhatjuk, hogy vannak becsületes
szándékú, nekünk szóló, „értünk haragvó"

művészi alkotások, melyekben ilyen
figurát nem találunk.

Maróti Lajos az utóbbi típusú szín-
művel kísérletezett. Keserűen ironikus
diagnózist ad a mai értelmiség válság-
pszichózisáról. Művében nihilista, ki-égett,
új értékek létrehozására képtelen lázadók
élnek egymás mellett megalkuvó
konformistákkal. Az első típus a Doktor
úr, a férj; a második Vera doktornő, a
feleség és Jenő, a televíziós fődiszpécser:
mind 35 és 40 közötti, kialakult emberek,
az értelmiség derékhada. Az utánpótlás
sem kecsegtet több reménnyel: a
huszonéves Zsu, a pszichológus-nő,
üresfejű hisztérika, aki kétségbe-esetten
próbálja harmincas éveire biztosítani
magának azt, amit Jenő és Vera elértek.
Nem nyújt több vigaszt a végképp
megállapodottak, az ötvenesek
értékskálája sem. Menyhért elvtárs a kor
és a hatalom sáncai mögül, jóindulatú
fölénnyel néz a mögötte iparkodókra, az
életben, hite szerint, tökéletes bizton-
sággal igazodik el, lelkiismerete jó, amit
megkapott, arra rászolgált, s joga van


