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Rába György

ÍGY LÁTTAM GYERGYAIT

Tapostam a ködöt, ahogy átvágtam a Vérmezőn. 1940. október végét írtuk. Nemrég 
döntöttem el, hogy a magyar mellett a gimnáziumban tanult német és olasz helyett a 
franciát választom egyetemi szaktárgyamnak. De két év se volt hátra érettségiig, és 
francia nyelvismeretemet legföljebb hézagosnak nevezhettem. Nagybátyám baráti 
kapcsolatban állt Gyergyai Alberttel, valamikor a húszas évek elején egy időben s közös 
baráti körben töltöttek néhány hetet Párizsban. így aztán rávette Gyergyait, hogy he
tente egyszer társalogjon velem franciául.

Gyergyai apró, vese alakú padlásszobában élt a Logodi utcában, minthogy, más em
lékezésekkel ellentétben, már akkor kilakoltatták az Eötvös Kollégiumból. Egy kézi 
mosdó képviselte a komfortját, a falakon végigfutó könyvespolcok fölött egy gyönyörű 
Egry-tájkép a szépséget. A bejárat melletti vasajtó már a padlástérbe nyílt. Aki abban 
a tető alatti odúban lakott, maga is már lom volt, a közösség félrevetette.

Az „öreg” nyomban közölte, sürgős munkán dolgozik, a Révai Kiadó megbízásából 
Edouard Estaunié regényeiről kell elemzést írnia: akad-e köztük magyar megjelen
tetésre érdemes mű? (Amint hazaértem, el is olvastam a Benedek-féle lexikonban az 
Estaunié címszót.) Ezért egy hónappal elhalasztotta beszélgetéseink kezdetét, de ad
dig házi olvasmányul kölcsönadta Mérimée La Vénus D’Ille című elbeszélését. Ez 
volt az első remekmű, amit francia eredetiben olvastam. Befolyásolta is ízlésemet. Nem 
a különöset és a párját ritkító környezet vonzását hasonítottam magamba, hanem a 
formafegyelmet, sőt az iróniát, mellyel úrrá lehetünk a fantasztikumon.

Úgyszólván csakis irodalomról beszélgettünk. Leginkább Baudelaire-ről és Flau- 
bert-ről. Baudelaire-képzeteimet, az elátkozott költő legendáját átváltoztatta egy für
késző elme szigorú formateremtésének tiszteletévé. Magánszorgalomból elolvastam 
A MAI FRANCIA REGÉNY-t, s bár nem hatott rám olyan villanyozóan, mint Szerb Antal 
paradoxonokkal, aforizmákkal fűszeres stílusa, szemhatáromat kitágította annyira, 
hogy Mauriacról, Julién Greenről, Duhamelről tudtam végszavakat mondani. Nyelv
tani hibáimat ritkán javította, hagyta, hadd lendüljek bele a folyamatos beszédbe, de 
meg-megajándékozott egy-egy gallicizmussal, pontosította valamely szólásban rosszul 
használt vonzatomat. Megtanított rá, hogy a „mintha skatulyából húzták volna ki” 
franciául űré á quatre épingles, és a „következésképpen” pár conséquent vagy en consé- 
quence. Véleményeimet előbb helyeselte, olykor dicsérte, majd kifejtette egy eltérő né
zetjogosultságát. így nevelt arra, mennyire fontos egy gondolat körüljárása, a mér
legelés, de nem kevésbé a nézetek sokaságának az elfogadása. Irodalomszemléletét 
utóbb csigalépcső-gondolkodásnak neveztem magamban: körbejárva tört fölfelé cél
jához, ahol a személyiség belső zugaiba léphetett, egyszersmind egy re tágabb teret te
kinthetett át. Ebben a fölfogásban később példaképének, Charles du Bosnak a min
táját, a „megközelítések"eljárását fedeztem föl, de alighanem lelkialkata is megnyilvánult 
benne, egy riadozó, állandó ugrásra kész, alapjában szorongó és visszahatásként in
gerlékeny természet. Ellentétekkel, ellentmondásokkal is számoló egyéniségének le
nyomata az állításokra kérdéssel, fenntartással is visszhangzó, csupa inda stílusa.
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1941 nyarán megelégelte az egyenlőtlen társalgást. Közölte, utolsó gimnáziumi 
évemben az érettségire kell összpontosítanom, ezért fölfüggeszti heti rendszeres tár
salgásunkat. Hébe-hóba ezután is meglátogattam. Már semmi sem feszélyezte, hogy 
személyesebb témákat is megpendítsen; legszívesebben Babitsról ejtett szót. Egyik al
kalommal együtt indultunk el, s pár lépés után rákiabált az akkor már özvegy Török 
Sophie: megint baj volt az iskolában Ildikóval, menjen be Gyergyai, aki tanárként in
kább megérteti magát kollégáival. Az „öreg” valóban szerzett újabb türelmi időt a kis
lánynak. A francia témakör sem került le napirendünkről. Sokat forgattam az ő szer
kesztésében s a Nyugat sorozatában megjelent Francia dekameron-l Az én kedven
cem Roger Martin du Gard Afrikai VALLOMÁs-a volt, a kényes tárgyat szob- 
rászujjakkal fegyelmező műve, az övé A jászol szamara meg az ökre, Supervielle- 
nek a fenséges tárgyat gyöngéd játékossággal egyesítő elbeszélése. A dekameron elő
szavában Gyergyai a bőség zavarára panaszkodik, de élőszóban a szűkösséget emle
gette, az amerikai meg az orosz kötetet dicsérte: irigykedett a „short story” mester
műveinek seregére. Egyik legtartalmasabb eszmecserénket erről a témáról folytattuk. 
Megkockáztattam azt a véleményt, hogy a francia hagyomány szerint az írót minde
nekelőtt ajellem érdekli, a lelki élet kinövéseit, földrengéseit is ideértve, ehhez pedig 
a műfaj belső ideje kell, a „jellemfejlődés”, s ennek csak a regény ad teret. Gyergyai 
arra hivatkozott, az angol próza is, ellentétben az oroszok drámai érzékenységével, 
emberábrázolásra épül, csakhogy a gall emberszemlélet fő alkotóeleme a moralista 
gondolkodás, az eseten túlmutató indíték.

A háború végkifejletében átélt viszontagságairól csak beszámolójából tudok egyet- 
mást. Szeméremből vagy a gyerekember iránt érzett távolságtartásból, nem tudom, 
de megpróbáltatásairól hallgatott, ám hálával hozta szóba ismételten is, hogy Németh 
László két lányával küldött neki csomagot a táborba.

A háború után fél lábbal az Eötvös Kollégiumba kerültem. Mint budapestit csak 
bejárónak vettek föl, s amikor még hadifogságban szerzett mellhártyagyulladásom so
rozatban újult ki, tagságomról le kellett mondanom. Ezért Gyergyai benti óráin csak 
egyszer-kétszer jelenhettem meg, de otthon, betegágyamnál meglátogatott, és anyám 
elképedésére déligyümölccsel kedveskedett -  akkortájt nem is emlékeztünk ilyesmire. 
Még a fordulat éve előtt utazott Svájcba; onnan küldte el nekem szabad verseit, ju t
tatnám el Kassáknak, akivel ő szíves barátságot tartott, én meg külső munkatársa vol
tam. Kassák az Alkotásban közölte a verseket.

Hazatérte után már Fillér utcai otthonában látogattam. Babitsról már olykor igen
csak személyes élményeket, sőt intimitásokat is mesélt. Elbeszélte, hogy Proust főmű
vével a világháború alatt találkozott. Svájci háziasszonya hívta föl rá figyelmét, de 
ahogy restelkedve mondta, „falhoz vágta a könyvet”. Itthon Babits magasztalta neki 
Proustot, mire újra elővette a regényfolyamot. „Mihály útmutatására fedeztem föl ma
gamnak igazán Proustot” -  érzékenyedéit el. Jóllehet a költő eredetileg francia sza
kosnak készült, és folyamatosan olvasott ezen a nyelven, minden francia levelét Gyer
gyai fogalmazta. Az évek múltával bizalmasa lett, ha nem alakult is ki köztük olyan 
szoros barátság, mint Babits és Schöpflin közt. A költő egyszer azt is elpanaszolta Gyer- 
gyainak, felesége egy idő után ahhoz a feltételhez kötötte a házaséletet, hogy fájós há
tát alkalomról alkalomra megdögönyözze -  bár lehet, a szégyenlős regemondó ezúttal 
eufemizmussal élt.

Persze elsősorban irodalmi anekdotákat mondott el Babitsról. Ismeretes, hogy az 
1924-ben született Pesti éj záróakkordjának hasonlata, „mint két ing közt egy meztelen
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kebel”, áthallás Valéry Charmes (1922) kötetében föllelhető Le sylphe című verséből: 
„Le temps d'un sein nu /  Entre deux chemises. ” Gyergyai ezt megemlítette Babitsnak, aki 
tagadta, hogy olvasta volna a francia verseskötetet. „De a Nyugatnak já rt a Nouvelle 
Revue Frangaise -  így Gyergyai -, magam teremtettem a cserepéldány kapcsolatát a 
két folyóirat között, márpedig épp a szerkesztő, Jacques Riviére Valéry-tanulmánya 
idézte ezt a két sort is, tehát Babits ott olvashatta.” Én sem voltam rest, föllapoztam 
az NRF-ben az említett cikket, de az idézet ott nem fordult elő, úgyhogy Babits igenis 
a könyvet magát forgatta. A kölcsönös bizalom más természetű megnyilvánulására 
vall, hogy tanárom közlése szerint ő figyelmeztette Tamási Áron kivételes tehetségére 
Babitsot, így közvetve szerepet játszott abban, hogy az 1929-es Baumgarten-díj az er
délyi írót az anyaországban ismertté tette.

A katolikus költészetről folytatott vita a Nyugat 1933-as évfolyamában zajlott, részt
vevői Illyés, Babits és Gyergyai. A krónikás beszámolója Babits megosztottlelkűségére 
vetett fényt, de rávallott az elbeszélő engesztelhetetlen érzékenységére is. A Nyugatnak 
egyébként is paprikás száma, az 1933. április l-jei közölte Illés Endre szigorú rostáját 
szlovenszkói magyar regényekről, s az érintettek kisebbségi sérelemre hivatkozva 
azonnal szervezték tiltakozásukat. Ebben a számban Katolikus költészet címen 
Illyés négy papköltő líráját boncolta, s kivált Mécs László költészetét vetette mélyre
ható műtét alá. De a franciával összehasonlítva általában is elmarasztalta a hazai ka
tolikus lírát, s a két világháború közti magyar egyház hatalmi szerepében nevezte meg 
a magas művészet akadályát. Babits hithű katolikusként és bölcselő hajlamú művészeti 
bíróként egy hónap múlva szembeállította a felekezeti művészetet magának a katoli
cizmusnak egyetemességével; a cikk kicsinyelte a kortárs papköltőket, de a látszatát 
is kerülte, hogy szembehelyezkedjen saját egyházával. Gyergyai szerint Babits való
sággal rábeszélte, hogy kapcsolódjék a vitába, mégpedig a katolikus álláspont védel
mében. Gyergyai a Disputa rovatban csakugyan szembeszállt Illyésnek szinte vala
mennyi állításával, még francia arcképvázlatainak pontosságát is kétségbe vonta. Vi
szonválaszában Babits kifogásolta Gyergyainak az ő nevéhez fűzött pontatlan hivat
kozását, közbelépésének természetével, úgymond, Gyergyai a másik fél hadállását erő
sítette, azaz -  ismét a krónika szerint -  tartott attól, hogy Illyés megbántódik, ezért őt 
hagyta cserben.

Illyés a Franciaországi változatóK-ban idézi föl, miként ismerte meg Párizsban 
Gyergyait. A hibátlan franciasággal fejtegető úr „zengő” kiejtése erre a kérdésre kész
teti: „Uraságod nem Somogy megyei?” Gyergyai választékos franciasággal beszélt; 
emlékirataiban Sauvageot az őszinte elismerés után csak egy ritka múlt idejű ige
egyeztetés olykori hibáját rója föl neki. Nem kevésbé igaz azonban, hogy ezt a szép 
gall szövegfűzést somogyi hanghordozás torzította. Az „öreg” mindhalálig neheztelt 
is Illyésre ezért a mondatért, noha tehetségét sosem vitatta. Viszont egyszer-egyszer 
döfött rajta, például így: „Illyés kora hajnalban kel, és csákányozza, csákányozza a 
nyelvet.” IIpioche, ilpioche la langue...

Atyai barátságaiban nemegyszer megnyilatkozott a pedagógus feljebbvalói ösztöne, 
gyakran jóindulatú, hébe-hóba tüskés beavatkozási törekvése más sorsba. Két év le
forgása alatt természetének mindkét szélsőségét megtapasztalhattam. 1956 elején le
hetősége nyílt egy vendégprofesszori ciklus eltöltésére a Sorbonne-on. Maga elé idé
zett, és elmondta, a francia tanszéken működnek ugyan jó  tanerők, de az ő kollégiu
mait és szemináriumát mégis pótolni kell. Két lehetséges helyettesítője közt habozott, 
X. és köztem. X. ugyan ügyesebben beszél franciául, de maga „mélyebb”, mondta,
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ezért magát jelölöm helyettesemül. Zárójelben: ez ajelző romanista szájából romanis- 
tára alkalmazva legalábbis kétélű. Mindenesetre Gyergyai azt javasolta, kezdjem meg 
francia beszédkészségem olajozását, ő már, tette hozzá, meg is kérte Madame Kassait, 
társalogjon velem hetente egyszer. A megtisztelő elhatározásnak néhány diszkurzív 
készségemet valóban fejlesztő, kellemes hónapot köszönhettem, de mivel az „öreg”- 
ről a kor szokása szerint valaki kedvezőtlen politikai jellemzést adott, elutazására nem 
kerülhetett sor, a forradalom s az utána következő események az én életemet is meg
változtatták. Két helyről is elkértek tanári posztomról: a Szépirodalmi Könyvkiadó s 
akkori nevén az Irodalomtörténeti Intézet egyaránt állást ajánlott föl. Az utóbbit vá
lasztottam, és a világirodalmi osztály jövendő francia „előadójaként” október 20-án 
meg is jelentem a Ménesi úton, ismerkedési est címén. A következő hetekben megne
hezült, meg is szakadt az emberek közti érintkezés. Aggodalmam Gyergyaiért a böl
csészkarra hajtott, meg is találtam a szobájában. Ki-ki a télikabátjába burkolódzva, jó 
másfél órát csevegtünk. Én föltártam, írósztrájk lévén, erkölcsi akadályát érzem an
nak, hogy az Intézetbe menjek, azaz épp most magasabb társadalmi helyzetbejussak, 
belőle a földindulás számos keserűségét hozta felszínre, és ontotta epés panaszait kol
légáira. Mehetnékem támadt, Nagy Géza is betoppant, már ült a helyemen, mikor 
Róna Ilus benyitott pár szóra. Egyre idegesebb lettem, amikor Gyergyai kezet adott, 
és rám szólt: „Ugye mindaz, amit mondtam, köztünk marad?” Feszültségemben azt 
böktem ki, amit magamba fojtani akartam: „Ugyan, professzor úr, vagyok én is olyan 
rosszmájú, mint ön, mondhattam volna én is hasonlókat.” Ezután ész nélkül elira
modtam.

Gyergyai egy hónap múlva fölhívott telefonon. Akkor még a kádári államirányítás 
nem szilárdult meg, exlex állapot jellemezte az Akadémiát is, ezért a kétes helyzetű 
Sőtér helyébe Eckhardt Sándor személyében homo regiust küldtek ki. Nos, Gyergyai 
közölte, előadta Eckhardtnak, mégpedig motiváció fölfedése nélkül, én habozom, 
egyáltalán elmenjek-e az Intézetbe. Éckhardt ugyan nem volt az az ember, aki egyéni 
problémákkal bíbelődik, ám időszerű erkölcsi aggályaimat megértette volna, ez a cso
magolás azonban fölbőszítette. így aztán dühöngött, és Gyergyai tolmácsolása szerint, 
fente a fogát, hogy vélt fennhéjázásomért megtanítson kesztyűbe dudálni. Egy szó, 
mint száz: Gyergyai megfúrt. A megoldást az jelentette, hogy -  nem utolsósorban Né
meth László fölhívására -  az írósztrájk megszűnt, megkezdődött a társadalom kény
szerű konszolidációja, s elfoglaltam állásomat az Intézetben.

Az „öreg” pedagógiai jótéteményei mellett eltörpült ez a parányi merénylete, le is 
vettem emlékezetem napirendjéről. Intézeti beosztásom, ami a Világirodalmi Figyelő -  
a Helikon jogelőde -  francia rovatának gondozását is jelentette, megkívánta, hogy ál
landó kapcsolatot tartsak a romanistákkal, így a francia tanszékkel s immár nemcsak 
magánemberként Gyergyaival. Akkoriban a tájékozódás és beszerzés szűkössége miatt 
a Világirodalmi Figyelő nemcsak monográfiákat, hanem tudományos cikkeket is ismer
tetett, szükségem volt munkatársakra. Gyergyai figyelmeztetett egy-két érdemes volt 
tanítványára, például Somogyi Pál Lászlóra, Balzac és mások későbbi kitűnő fordító
jára, de mindenekelőtt az Eötvösben volt tanártársára, a nagyszerű Kenéz Ernőre, aki 
annak idején nyelvgyakorlatokat tartott a kollégiumban, folyóiratunknak azonban 
nagy fölkészültségre valló, intuitív, egyszersmind árnyalt stílusú könyvkritikákat 
adott. Akkor az Intézet könyvtárosaként dolgozott, majd az Akadémiai Könyvtár osz
tályvezetője lett. Az ő mellőzöttsége szemlélteti, egy kis ország hogyan prédálja el a 
birtokában levő kincseket.
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A forradalom történelmi vízválasztója után Gyergyai félhivatalos minőségben Pá
rizsban kereste a magyar irodalom népszerűsítésének lehetőségét. Útjáról az Intézet
ben számolt be. Tolmácsolta Raymond Queneau-nak, a nagy regényírónak, a Galli- 
mard lektorának és a Pléiade-sorozat szerkesztőjének véleményét: róla nem sokkal 
utóbb portrévázlatot is adott közre. Queneau azt tanácsolta, a magyar irodalom vagy 
„egzotikus”, azaz egyedülállóan jellegzetes remekeiveljelenjék meg franciául, vagy az 
új stílusvívmányokat az eredetinél is jobban megvalósító művekkel. Azt már én teszem 
hozzá, az a bökkenő, hogy itthon mindmáig a múlt századi romantikus vagy éppen 
naturalista „Kraftausdruck”-okat tartják eredeti magyar megnyilvánulásoknak, hol
ott ez a legavíttabb kozmopolitizmus, melynek nemcsak magánvaló értéke nincs, ha
nem a külföld le is nézi. Intézeti szervezésben, de a bölcsészkaron vett részt Gyergyai 
egy Szerb Antal-emlékülésen. Sőtér mint elnök a kötelező normák szerint a méltatott 
érdemeiről és korlátáiról adott elő. A kiporciózás bántotta Gyergyait, és életkora vé
dettsége mögül kilőtte nyilát Sőtérre, egykori tanítványára. Ha Isten és a szerencse 
úgy akarja, mondta, akkor most régi, kedves barátja, Szerb Antal mérlegeli az elnöki 
székből Sőtért, és mutat rá a másik fél esetleges korlátáira. Egyébként, folytatta, ő is 
elsősorban szépírónak készült, akárcsak Sőtér, és tudományos tevékenységüket egy
aránt ebből a szempontból kell megítélni. Ezt az emlékbeszédet a Fellegjárás írója 
aligha sorolta kedves tapasztalatai közé, de Szerb Antal se köszönte volna meg.

Ha későn is, az akadémikusi rang híján Gyergyai elérte, amit öregkorára tudósi 
teljesítményéért, pedagógiai tevékenységéért s nem utolsósorban írói alkotásaiért a 
társadalom neki adhatott. Nem hallgathatom el, az Állami Díjnak nem örült. „Azt a 
díjat kaptam, amit a kiváló tehenészek” -  panaszolta. Nyugdíjas állapotát tevékenyen, 
ám fokozott sebzékenységgel viselte. A Fillér utcai lakásban immár egyedül élt, de a 
legkisebb udvari szobában tanyázott, talán azért, mert ott nagyobb volt a csend, talán 
azért, mert onnan olykor legalább a ház lakóira, felületes ismerőseire láthatott, legin
kább azonban valószínűleg azért, mert onnan a szomszéd lakásba, egy kedves isme
rőshöz csengőt vezethetett közvetlen az ágya felől, hogy a magányos agglegény vész
helyzetben így kérjen segítséget. Puritánul berendezett, de furcsa szoba volt. A széles, 
fekete-arany lábazatú, empire heverő állandó bevetetlenségét pokróc takarta, egyet
len falát födték be könyvek, köztük a vaskos kötetekkel teljes Flaubert, még az ijesz
tően impozáns levelezés is, jeléül annak, hogy utolsó percéig sem adta föl dédelgetett 
s nyilván épp a vállalkozás túlméretezettsége miatt eleve kudarcra ítélt tervét, a Bo- 
varyné szerzőjéről írandó monográfia gondolatát. O maga igen kényelmetlenül, egy 
kerek asztal mellett, az udvari ablak világosságában kucorogva írt, mellette székeken 
könyvek, már beírt kéziratlapok, kívül időről időre az élet illúziójaként a jövés-menés 
közelsége. Miért dolgozott ennyire kényelmetlen helyzetben? Meglehet, korábban 
kényszerűségből szorult ebbe a testhelyzetbe, aztán lelki nehézkességből nem módo
sított rajta. Amióta egyszer együtt ebédelvén, azt tapasztaltam, igencsak édesszájú, mi
vel virágot mégsem vihettem neki, látogatásaim alkalmával cukrászsüteménnyel pró
báltam meglepni, amit sértetten, méltatlankodva hárított el, akárcsak azt a fölajánlá
somat, hogy amikor egyre nehezebben mozgott, bevásárolok helyette. Hiányzott neki 
a tanítványok tisztelete, szavaira nyitott lelke és füle, alkalmasint ezért is billent meg 
belső egyensúlya. Jóságát, segítőkészségét kevésbé gyakorolhatta, epéje ezért műkö
dött hevesebben. A méltatlan és méltó elismerés egyaránt fölkavarta, indulatainak élét 
mind kevésbé tompította. Szállóigeként keringett a jelek szerint ismételten hangozta
tott kijelentése: „Rónay György milyen derék, tehetséges, rokonszenves em ber-volt,
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amíg elnyomták. ” Viszont joggal bántotta, hogy a Sorbonne-on vendégprofesszorként 
olyanok oktattak, akik a franciában nem voltak otthonosak. Egyszer megkérdeztem 
tőle, akkor épp ki a magyar vendégprofesszor Párizsban. „Most fogja elfoglalni a posz
tot Y.” -  felelte. Mire én: „De hiszen Y. nem tud franciául!” Gyergyai észrevétele: „Mit 
akar? Már két hónapja tanul!”

„ Gyönge vagyok, együgyű, hiszékeny és tehetetlen” -  vallotta önmagáról önkínzóan túl
hajtott alázattal egy interjúban. Aggkorára gyöngeségét csakugyan érezhettük egyik
másik túl engedékeny kritikájában, de életrajzában a környező világra és emberi tu
lajdonságokra változatlanul fogékony elméje nyilatkozott meg. Proust-fordításán úgy
szólván utolsó percéig dolgozott, bár akik gondozták kéziratát, úgy vélekednek, ezek 
a kötetek nem érik el az előzmény színvonalát. O maga kritikusként sosem azonosí
totta az írót és az embert, a klasszikusok megértésének módszerét mégis a személyi
séghez és az alkotói szándékhoz szabta. Amikor Babits-monográfiámon dolgoztam, 
megkérdezte, milyen módszert alkalmazok, s amikor azt feleltem, Babitsot saját költői 
törekvéseiből próbálom megérteni és megértetni, elégedetté tettem. A könyv alakban 
megjelent monográfia még eljutott hozzá a kórházban, s engem megnyugtat, hogy 
hozzá közel álló látogatóitól tudom, egyik utolsó örömét szerezte, hogy a szívének leg
kedvesebb kortársáról, Babitsról szóló könyvemet tarthatta kezében. Ez a mondat szép 
kicsengése lehetne egy Gyergyairól írott megemlékezésnek, de van ennél lényegesebb 
is. Személyétől, életművétől napokra, órákra sem búcsúzhatunk másképp, mint ha 
kijelentjük, hogy a francia irodalom és szellem magyarországi hatásáért senki sem tett 
többet, ezt a hatást senki nem terjesztette tanítványokban, követőkben, olvasókban 
nála gyökeresebben és szélesebb körben, márpedig a színes, fantáziában gazdag hazai 
literatúrának ha van egyáltalán valamire szüksége, az a kartéziánus gondolkodásnak 
az ojtása.
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SZÁLFA

De aztán mint a szálfa!

A nád maradhat állva, 
de csakis imbolyogva.
Te dőlj, ha dőlni kell 
és tő íj, ha törni kell 
-  kettőbe vagy szilánkra.

De addig mint a szálfa!


