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JEGYZET

Idézeteim Stoll Béla kritikai kiadásából (1984) és a Bokor László gy{íjtötte, Tverdota
György gondozta Kortársakjózse[Attitáról (1987)címíí gy{íjteményból valók. Benjámin Lászlót
az Új Tükör 1978.március 26-ai száma nyomán idézem. Az Ákácokhoz két változatának tanulsá-
gait a Tiszatáj 1980. áprilisi számában Tasi József elemezte. József Attilának proletárköltóból
nemzeti klasszikussá érése folyamatát már az Alföld 1962. novemberi-decemberi számában föl-
vázoltam. (Az Irodalomtörténeti Közlemények nem merte közölni; Mocsár Gábor merte.) Ezzel
párhuzamos józse! Attila a dogmatizmus ellen (Szegedi Egyetem, 1963. ápr. 10.) cím{i cikkem,
amely a bölcsészeti kar szektásainak dühét hívta ki ellenem. - Köszönöm Kiss Ferencnek a Mun-
kásokátdolgozott változatáról rendelkezésemre bocsátott fénymásolatot.

TASI JÓZSEF

"Ady em lékezete"
Ilia Mihálynak, szeretettel

Ez az egyetlen költemény, amelyet József Attila a Bartha Miklós Társaságnak írt.
Az alkalom: a MagyarifjúságAdy-emlékünnepélye 1930.március 23-án. Aznap, vasárnap
délelott 11 órakor leplezték le a Kerepesi temetoben Ady Endre síremlékét, melyet
Csorba Géza készített, az ünnepélyre pedig este negyed kilenckor került sor, a Vigadó
nagytermében.

A vers minden bizonnyal az ünnepély elotti utolsó pillanatban nyerte el végleges
formáját. Erre vall maga a Hatvany Lajos által megorzött kézirat, amelyen a költo még
a vers letisztázása után is javított-alakított; a sietos ajánlás: "Hatvany Lajosnénak szere-
tettel és szeretettel", valamint a keltezés: "Istenhegy, 1930. márc. 23. este 8-kor Hat-'k ál ,,1
vanye n .

Bizony, már sietni kellett a Vigadóba, a negyedórával késobb kezdodo ünnepély-
re. No, az se nagy baj, ha elkéstek, mert a költo a fennmaradt meghívó szerint a prog-
ram kilencedik eloadójaként szerepelt, Vajthó László, Földessy Gyula és Féja Géza
emlékbeszéde, fllyés Gyula ünnepi verse, Móricz Gyöngyi és Baló Elemér szavalata,
valamint néhány megzenésÍtett Ady-vers eloadása után. József Attilát viszont Veress
Sándor követte, aki Bartók- és Kodály-dalokat adott elo zongorán. (Hatvany Lajos té-
vesen tulajdonÍtja március 22-ét az ünnepség napjának.)

Az Ady emlékezete,ez a Szabolcsi Miklós szavával: "ódai formában tartott ünnepi
beszéd", N. Horváth Béla szerint "József Attila barthás korszakának talán legtisztább
tükre.,,2 Magam is nagyon fontosnak vélem, ezért rekonstruálom keletkezésének és
eloadásának körülményeit, a fennmaradt dokumentumok alapján.

Nem elhanyagolható, hogy Fábián Dánielt a BMT országos vihart kavart 1929.
december 15-i 1. Országos Kongresszusa után elbocsátották a budapesti Bethesda kór-
házból. Felkereste Varró Istvánt, a Századunk szerkesztojét, és eloadta gondjait. Varró
Jászi Oszkárhoz írott 1930. január 13-i levelébol tudjuk, hogy Fábián állása 1930. feb-
ruár 1-jén szunt meg.3 Ezután utazott Köveskálra, szülofalujába praktizál ni s egyben
kivárni, hogy a BMT helyzete normalizálódjék. Távollétében a helyettese, Könyves
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T6th Kálmán vitte a Társaság ügyeit, korántsem akkora elánnal, mint korábban Fábián.
Asztalos Mikl6s elnök a berlini Collegium Hungaricumb61 eresztett meg néha egy-egy
fejcs6vál6 levelet.

Az Ady-ünnepélyt néhány nappal megel6zte az ún. koszorúbotrány. A Sarl6sok
1930. március ls-én Pet6fi szobrának megkoszorúzását tervezték. A koszorút magyar,
cseh, román, szerb, horvát nemzetiszín\í szalagokkal - a Duna menti népek színei - és
egy vörös szalaggalkötötték át - valamennyi botrányk6 és kihívás az irredentizmusnak
és az ellenforradalmi rendszernek. A hat6ságok a koszorút s az ez alkalomra tervezett
beszéd elmondását nem engedélyezték, ezért a koszorút Táncsics szobra elé helyezték
a pozsonyi fiatalok.4

Az ügy el6zményér61,és fejleményeir61 Könyves T6th Kálmán folya~atosan tá-
jékoztatta Fábián Dánielt. Igy 1930. március ll-i levelében, amelyben az Uj Magyar
Föld 3. számának kiad6i gondjair61 is beszámol. Ugyanitt az Ady-ünnepély gondolatá-
nak fogantatását is megírja: "A leleplezéssei kapcsolatosan az az ötletem támadt, hogy
kellene egy m\ísoros Ady-estet rendeznünk helyiségünkben, minden költséges befekte-
tés nélkül, utána Csorba tiszteletére rendezend6 bankettel. Az eszme az6ta nagyon
megdagadt, s szétnyomta az elképzelt kereteket. A több ízben összehívott értekezlet
kapcsán az ötlet hatalmas mozgalomcsírává dagadt, olyannyira, hogy már szervezzük
az ifjúságot és egy impozáns Ady-estet rendezünk (mármint a Bartha Mikl6s T.) a Viga-
d6 nagytermében. Ez estén ünnepeljük Ady édesanyját is, akit Ady Lajos útján már
meg is hívtunk. Számos el6kel6séget fogunk meghívni, s hisszük, hogy telt házat csiná-
lunk. Féja el6adást tart Adyr61, Kodolányi a szobor történetét ismerteti. Szaval Ady
verset: Somody, Bal6 Elemér és mások. Fellépnek J6zsef Attila, Simon Andor. M6ricz
leánya Simon-verset szaval. nlyés versét szavalja nem tudom ki. Lesz ének és zeneszám.
Sz6val egy impozáns nagyszeru megnyilvánulás Ady mellett. Délel6tt pedig a leleple-
zés. Plakáton hirdetve. Eddig a tervek a legnagyobb részletességgelki vannak dolgozva
s a szerepl6k vállalják is, csak még a pénz hiányzik, de annak el6teremtése is kilátásban
van. Somodyt és Dr6zdyt bíztuk meg teljhatalommal a rendezés lebonyolításával. A le-
leplezésen és ünnepélyen a Társaságot az összbizalom érdekében nekem kell kép-
viselnem hivatalosan, bár én nagyon szeretném, és erre kérlek is, hogy mivel az vasár-
nap (23-án) lesz, ha fel tudsz jönni, gyere fel, vedd t6lem át eme megbízatást, amit Te
sokkal jobban tudnál ellátni. A temet6ben koszorút kell elhelyeznünk. A Vigad6ban pe-
dig megnyit6 beszédet és az üdvözléseket megtartani. Nagy lázban vagyunk, nagy mun-
kát ad most a leleplezés és ünnepély, de hisszük mindannyian, hogy nemcsak a B.M.T.-
re, de az egész magyar ifjúságra nézve nagy jelent6ség\í demonstráci6 lesz. A plakát
A
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Fábián azonnal válaszol Könyves T6th Kálmánnak. Az Új Magyar Föld ügyében
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba Száva Istvánnal, aki, tegyük hozzá, j6 Népszavás
kapcsolatokkal rendelkezett, 6 szerezte a nyomdát is. Ez Fábián Dániel szociáldemok-
rata orientáci6jának els6 bizonyítéka. A röpiratban Száva István két tanulmánnyal is
szerepel!

Fábián az Ady-ünnepélyen nem tud részt venni, de az a véleménye, hogy csak
Ady neve tudja egységesen mozg6sÍtani a fiatalságot. A rendezéshez pénzt kellene sze-
rezni, ezért - javasolja- "beszéljJ6zsef Attilával az említett m6dr6l.,,6

Err61 tud6sÍt Könyves T6th Kálmán következ6 levele: "Csorba [Géza] szintén
dolgozik. Különben minden neki köszönhet6, hogy idáig elérkezhettünk és barátunk-
nak, akinek 200 P-ért eladtuk Csorbának a B.M.T. céljaira felajánlott egy Ady-szobrát.
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József Attila közvetítette a dolgot s többed magammal ünnepélyesen meg is hívtuk az
ünnepélyre, s el is jön. Ugyanakkor az összeg kiutalványozását is megkaptuk, amit
Attila másnap föl is vett."7

Nem tudtam felderíteni, kinek adta el József Attila Csorba Géza kicsinyített
Ady-síremlékét. Többen úgy vélik, hogy a Hatvany család egyik tagjának, de nem Hat-
vany Lajosnak. Csorba Géza összesen3 Ady-szobrot ajánlott fel a BMT céljaira. A BMT
pályázatot hirdet középiskolások számára. A legjobb Ady-tanulmány írója kapja az
egyik szobrot, gimnáziuma pedig a másodikat. A pályázatról részletesen tudósít az Új
Magyar Föld 3. számának h~tsó borítóbelsoje, ahol a szoboravatásról és emlékünne-
pélyrol is olvashatunk. Az Uj Magyar Föld 4. számában tervezték az Ady-ünnepség
irodalmi anyagának közlését. Ez a füzet Csorba Géza Ady-síremlékének fotójával je-
lent volna meg.

Ady Endre édesanyja, Ady Lajos és felesége március 22-én érkezett a Nyugati
pályaudvarra. "Az ifjuság nevében Földessy [Gyula] köszöntötte a Nagyasszonyt, míg
a Bartha Miklós Társaság nevében Somody Pali, aki virágcsokrot nyújtott át - írja
Könyves Tóth Fábiánnak, március 26-án. [...] Délután tisztelegtünk náluk a Britanniá-
ban, ahol 2 óra hosszat beszélgettünk. Féja is ott volt. [...] Ady Lajossal folytatott be-
szélgetésbol megtudtam, hogy Debrecenben elrettento hírünk van s a feltámadt Galilei
körnek kereszteltek minket el és nagyon veszedelmes bandának tartanak." Könyves
Tóth azonban hamarosan meggyozte Ady Lajost, hogy ez az állítás téves.

Március 23-án, vasárnap délelott ll-kor volt a szoboravatás a Kerepesi temetoben,
körülbelül 600 résztvevovel. A fováros nevében Liber Endre tanácsnok avatta fel a
szobrot, majd Ady Lorincné, Ady Lajos, Csinszka koszorúja következett. Fenyo
Miksa hozta a Nyugat piros szalagos koszorúját, ot követte Hatvany Lajos. Vajthó
László az ifjúságét, Könyves Tóth a BMT-ét, Csoma Jeno az Erdélyi Fiatalokét tette le, 8a SIrra.

A Vigadó-beliünnepélyrol írt beszámolók érdekessége,hogy a Pesti Napló és a Ma-
gyar Hírlap tudósítója szerint József Attila elszavalta "Meghalt?"cím{íkölteményét.9

A Népszava tudósítását idézem: .,.Azintellektuális fiatalság Bartha Miklós Társa-
sága és más egyesüléseivasárnap este a Vigadóban tartott ünnepségen is hódoltak a költo
emlékezetének. Az ünnepség m{ísora:a világnézetétolmegtisztítottAdy. Mi volt ez? A ha-
tóság volt tapintatlan, vagy az ifjúság tapintatos? Ez az ifjúság egyébként három cso-
portra oszlott: az egyik az önképz6köröktol a Petofi Társaság felé lendült (Vajthó
László bevezet6 beszéde), a másik a fascista-nacionalistaforradalmiság ködében tévelyeg
(FéjaGéza különben színes emlékel6adása), a harmadik a mi szívünkb61, a koldusok és
rabszolgák szívébol megszólaló hang (JózsefAttila szép, mély és bátor verse, amelyet
a Népszava mai száma közöl). ,,10

Ez a szép, mély és bátor vers az Ady emlékezete.A vers címét József Attila Féja
Gézától kölcsönözte, a nyomtatott meghívó - melynek költségét. egyébként a költo
által eladott Ady-szobor árából fedezték - 8. pontja ugyanis "Ady emlékezete. Tartja:
Féja Géza. A 9. pont: József Attila saját versét mondja el."

Az Eloörs anonim tudósítása dicséri Féja Géza eloadását, mely "a magyar ifjúság
teljes Adyját állította a hallgatóság szeme elé", a többi szereplorol is van véleménye, de
József Attila versét meg sem említi.11Erre két oka is lehetett: a Féja Gézától bizonnyal
az utolsó pillanatban kölcsönzött verscím és az, hogy a költeményt a Népszava már
közölte.
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Az ünnepély programjában Raith Tivadar verse és Kodolányi János Ady szobra
címu eloadása is szerepel. Mindkettó elmaradt, Kodolányi - Könyves T6th tud6sÍtása
szerint - azért nem jött el az ünnepélyre, mert internacionalistaként nem tudta elfogad-
ni a Himnusz és a Sz6zat eléneklését.12

Somody Pál késobbi visszaemlékezése szerint a Vigad6-i est szünetében J6zsef
Attila arra kérte ót, hogy dedikáltassa számára Ady Lórincnével Csorba Géza Ady-
szobrának a szereplok számára már korábban aláírásával ellátott fényképét. Mivel Ady
édesanyját körülállták tekintélyes h6dol6i, a dedikáci6ra nem kerülhetett sor, J6zsef
A

'
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ttl a nagy szomorusagara,

Az Ady-ünnepély elókészületeinek és történetének e hosszas, bár korántsem tel-
jes tárgyalása ut~n - nem sikerült például felderÍtenünk, melyik versét szavalta Illyés
Gyula (talán az Uj Magyar Föld 4. száma közölte volna) - vessünk egy pillantást J6zsef
Attila költeményére.

Ady emlékezete

- Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta
szóval, tettel és hallgatással is?
Mért békitik a símák alattomba '

lány-duzzogássá haragvásait?
Földön a magyar ésföldben a költó,
dühödt markába rögöket szorit,
mellérol égre libbentföl afelhó,
de tovább vívja forradalmait.

A televény titokzatos honában
izgat tovább, nem nyugszik, nem feled.
Ezer holdon kiált és haragjában
szeleket uz a Hortobágy felett.
Szeleket, melyek úri passzióból
a begyüjtött kis szénát szétszedik
s a sülyedt falun fölkap ják a hóból
Dózsa népének zsuppfedeleit.

Teste aföldé. Földmívesé lelke,
ezért koppan a kapa néhanap.
Sirja három millió koldus telke,
hol házat épit, vet majd és arat,
Verse törvény és édes ritmusában
ko hull s a kastély ablaka zörög, -
eke hasit barázdát uj husában,
mert virágzás, mert élet és örök,

A költemény nyolcsoros, tizenegy és tÍz sz6tagos jambusokb61 áll, Keresztrímek,
a rímképlet a bab c d c d. Már Gáldi Lászl6 figyelmeztetett J6zsef Attila versének
a korszak hazafias 6dadömpingjével val6 formai rokonságára és természetesen külön-
bözésére is.14A pár nap híján huszonöt éves poéta ugyanis a feladatot, a tole elvárt
alkalmi verset rendkívül magas színvonalon oldotta, azaz írta meg. Kodály Zoltán, aki
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fennmaradt jegyzetei szerint a magyar költészet rákfenéjének tartotta a jambust és kü-
lönösen kifogásolta azt József Attila számos versénél; az Ady emlékezete esetében el-
tekintett a bírálattól. 15Bizonyára a költemény tartalma, hírértéke, üzenete miatt.

Ezek közül a legfontosabb, hogy a "Földmívesé lelke" Szabó Dezs6sen hangzó
szavaival - a két évvel korábbi Ifjú szívekben élek címu röpiratot is idéz6en - a paraszt-
ságra testálja Adyt.16József Attila voltaképpen az egész röpiratot összegezi a vers há-
romszor nyolc sorában. Az els6 két sor hangütése - ,,-Meghalt? Hát akkor mért ölik
naponta / szóval, tettel és hallgatással is?" - visszautal az Ady halála után eltelt évtized
csatározásaira, de Kosztolányi és az urbánusok Ady-revízióját is elutasÍtja, sokkal hatá-
rozottabban, mint AToll vitasorozata idején.17

A harmadik és negyedik sor - "Mért békitik a símák alattomba' / lány-duzzogás-
sá haragvásait?" - a már felvetett kérdés további árnyalása, egyben minden Ady-revízió
kérdve tagadó elutasÍtása is.

Ezután a hátralev6 húsz sorban a költ6 tizenkétszer is hasonló vagy rokonértel-
mu szavakkal és metaforákkal fejezi ki az Ady-örökségr61, az "örökösök" hovatarto-
zásáról alkotott véleményét: "Földöna magyar ésföldben a költ6", "markába rögöket
szorÍt", "A televény titokzatos honában", "Ezer holdon [azaz szántóföldön] kiált", "sze-
leket uz a Hortobágy [a puszta, tágabb értelemben a magyar föld szimbóluma] felett",
"a sülyedt falun", "Dózsa népének" [azaz a lázadásra kész parasztságnak]; "Teste a földé.
Földmívesé lelke", "Sirja három millió koldus [más szóval földnélküli zsellér] telke",
végül: "eke hasit barázdát uj husában» - vagyis a szántóföldön.

A paraszti élet, a paraszti munka rekvizitumaiból is felsorol néhányat: széna,
zsúpfedél, eke, kapa, vetés, aratás.

A vers hetedik sorában kijelenti: Ady "mellér61 égre libbent föl a felM", vagyis
szinte föltámasztja Ady szellemét, a tizenhetedik sorban meg is nevezett lelkét.
A nyolcadik sor közli, mi végre történt a föltámadás: a költ6 "továbbvívja forradalmait".
A tizedik sorban megismétli: "izgat tovább", majd ezt a továbbizgatást részletezi a má-
sodik strófa ezutáni soraiban.

Az els6 két versszak olyan, mintha egy sebes folyású folyó újabb és újabb akadá-
lyokat lerombolva törne utat magának. A harmadikban, úgy érzem, a romboló-tom-
boló ár megcsendesedik, és az építés, vetés, aratás, virágzásképei jelzik az Ady-befogadás
várható következményeit. Ezt absztrahálja a huszonegyedik sor kezdete: "Verse tör-
vény". József Attila azonban még egyszer visszakapcsol az els6 és második strófában
interpretált permanens forradalomhoz és izgatáshoz, a csendesü16 áradathoz illeszke-
d6en: "édes ritmusában / k6 hull s a kastély ablaka zörög".

A vers harmadik szakaszát úgy is értelmezhetjük, hogy az Ady egyedüli örökösé-
nek megtett földmíves nép szinte eggyé válik, beletagolódik a költ6nek az anyaföldbe
szétszórt és implicite azt megtermékenyít6 testével. Ezt nyomatékosÍtja az utolsó el6tti
sor: "eke hasit barázdát uj husában", mely engem a totemáldozatra emlékeztet. Való-
ban, 1930-banAdy a barthás ifjúságszámára már maga a megtestesült Ige.

Az Akácokhoz! címu fél évvel korábbi vers elemzésekor hét alliterációt regisztrál-
tunk.18 Az Ady emlékezetében, bár négy sorral hosszabb, az ódai hangvétel miatt eggyel
kevesebbet találunk, ezek közül is négyet az utolsó versszakban: "Földön a magyar és
földben a költ6", "A televény titokzatos honában", "Teste a földé. Földmívesé lelke",
"koppan a kapa", "k6 hull s a kastély ablaka zörög", "eke hasit barázdát uj husában".

Szabolcsi Miklós megfigyelte, hogy a vers els6 fogalmazványában "élesebb a jelen
kritikája". Idézi az alábbiakat: "Ez az emberölt6 / nyoszolyán vívja forradalmait.,,19
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Idézhetjük a következ6 sorokat is: "a nyoszolyán, de nem a szalmazsákon / hol már
zizegni sem mer a nyomor, / aranyszalmával ékes rónaságon [NB! Pet6fi-reminiszeen-
eia!], / hol öt millió ember haldokol."

A vers els6 változatában még nem olyan egyértelmden a parasztság Ady örököse,
mint a mdvészibb végs6 kidolgozásban (melyet a költ6 változtatás nélkül felvett a
Döntsd a tokét kötetbe). Az "öt millió ember haldokol" Oláh György szállóigévé vált
könyvdmének mdvészi versbe emelése révén "három millió koldus telké"-vé alakult,
egyértelmden a nincstelen földmdvesekre utalva. Gáldi László felfigyelt a vers utolsó
sorának - "mert virágzás, mert élet és örök" - Ady híres verssorával való összecsengé-' M " If ,.,., ,,2°Sal ' b b' Ad " dai 1sere:" egts gyoztes, megts UJes magyar. v o an, ar y nem irt o nyo caso-
kat, a Góg és Magógfia vagyok én dmd verse utolsó szakasza metrumaiban is azonos
József Attila költeményével.

Felmerülhet a kérdés, miért válik a parasztság az Ady-örökség kizárólagos birto-
kosává az Ady emlékezetében. Hiszen erre jogosan igényt tarthatnak többek között
a Páris, az én Bakonyom, a Küldöm afrigyládát vagy a Halá/virág:a csók megszóHtottjai
és várományosai is. Bizonyosan azért, mert a költ6 ekkorra már és még teljesen azono-
sult a Bartha Miklós Társasággal, "amelynek örvendetesen tagja vagyok", vallotta éppen
a költemény születésének idején, a Magyar Szemlével polemizálva.21Ehhez bizonyára
az is hozzájárult, hogy bár a Bartha Miklós Társaság, 1929. december 15-eiels6 Orszá-
gos Kongresszusán hitet tett a tudományos szocializmus eszméinek vállalása mellett,
ennek hangoztatása azonban a retorziók miatt 1930 els6 hónapjaiban már nem volt
lehetséges. A Társaság vezet6je, Fábián Dániel-láttuk - teljesen visszavonult, az Ady-
emlékünnepélyen se vett részt, "visszatérésekor" pedig azAdy emlékezeteszellemiségével
rokon Ki afaluba dmd röpirattal jelentkezett, József Attila aktív közremdködésével.
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N. HORVÁTH BÉLA

Varázsvers
vagy fi lozofi kus létértel mezés?

JÓZSEF ATTILA:A HETEDIK

J6zsef Attila egyik legismertebb verse. Nemzedékek dúdolták.dúdolják a Seb6
együttes sodr6 lendületo dallamát, amely az illogikusnak ton6 sorokat összefozte,
s amely mintha maga is a varázslás, a révülés állapotát és dinamikáját tükrözné. A hetedik
mindazonáltal nem tartozik a gyakran értelmezett muvek közé. Hogy a forráskutatá-
son túl nem vonzotta különösebben az elemz6k figyelmét, az alighanem a sztereotip
értékeléssel magyarhhat6, amely nem látott mást a muben, mint folkl6r-parafrázist,
hasonl6an a többnyire együtt emlegetett Regösénekhez, Medvetánchoz. Másrészt az ar-
chaizmusokb61, népnyelvi kifejezésekb61,mágikus célzatú alliterál6 sz6kapcsolatokb61
építkez6 movékre már a kortárs kritika kitalálta a varázsszert, a varázsvers megneve-
zést, mint amellyel az elemz6 logikának nemigen érdemes foglalkozni, hisz az irracio-
nális összefüggések és illogikus kapcsolatok az "ésszel mérhet5 túl" világát jelentik.

A hetedik a Külvárosi éj-ben jelent meg, a kötet hetedik (1)darabjaként. A J6zsef
Attila pártos korszakát val6színúleg lezár6 verseskönyv (mindössze két ún. munkás-
vers találhat6 benne) pontosan tükrözi a világkép és a politikai rokonszenv polarizált-
ságát, hisz paraszti témájú és folklorisztikus versek is helyet kaptak benne. Olyannyira
- s ez a kötetszerkeszt6i koncepci6nak tulajdoníthat6-, hogy a nyit6verset, a dmad6
Külvárosi éjt, ellentmondva a megjelenés kronol6giájának, a Holt vidék követi. A hete.
dik, s a vele együtt tömböt alkot6 Emlék, Medvetánc nyilvánval6an a költ6nek a pa-
raszti világ, s a folkl6r iránti érdekl6dését és elkötelezettségét tükrözi. A kötetet -
tudjuk - nem fogadta különösebb lelkesedés, s6t jelent6sebb kritikai visszhangja sem
volt. Az Egyéniségés valóságvégleges szakítást el6idéz6 afférja után az illegális kom-
munista mozgalom részér61nem is igen volt más elvárhat6, mint amit Pákozdy Ferenc
képviselt, s hogy sem 6, sem a lényegesen tárgyilagosabb osztályszempontú értékelést
ad6 barát, Danzinger Ferenc sem említi A hetediket, a Medvetáncot, teljességgelérthet6.




