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Kritikai Napló. 

Claudel: Le soulier de satin. 

Ha meg kell neveznem azt a három 
írót, akik engem, a kritikust, legjob-
ban nyugtalanítanak : Claudel köztük 
van. Nem azért, mert nem tudok 
betelni vele, hanem, mert nem tudok 
behódolni neki. Amíg azt tartom 
jónak, amit a jobbak, nem kell ma-
gamra figyelnem, csak a műre ; meg-
van az a biztonságom, hogy a jó izlés 
sodrában úszom. De az író, aki ráerő-
szakolta magát a legjobbakra s engem 
nem tud meggyőzni, mert minden 
hódolási kísérletemet kijátssza egy 
szívós belső ellenállás : ez az író 
problematikussá tesz magamat ma-
gam előtt. Egy meg nem értett nagy 
író : szellemünk egyirányú csenevész-
sége ; hiány, amely minden ítéletünk-
ben ottkisérthet. De hátha ennek az 
ellenállásnak van igaza : a hiány több-
let s a mű többet követel, mint amit 
az írónak megadhatunk? 

Öt éve, hogy Gyergyai Albert kitünő 
Violaine fordítása a kezembe került. 
A L'annonce faite a Marienak ez a 
változata akkoriban nagyon fellelke-
sített. Azt hittem, a dráma rég a Mol-
nárok és Bernsteinek évjáradéka lett 
s lám a Claudel drámája megint az 
egész teremtés erőire szab új költői 
hierarchiát, a színész ezen a deszkán 
megint versben beszélhet, anélkül, 
hogy unalmas, pályadíjnyertes drá-
mák jambusát kellene megpenészedett 
szájában forgatnia. Volt ugyan ebben 
a műben valami feszélyező, amit nem 
mertem szimbolista nagyképűségnek 
nevezni. Részben a kicserélt nyelvet 
okoltam, részben a magam tompa-
ságát : eredeti költőkhöz edződni kell. 
Párizsban aztán összeszedtem vagy 
hét-nyolc Claudel-kötetet, azóta is 
próbálkozom vele, de a tompaság nem 
tompult, minél több érdemét nyug-

tázom, annál jobban idegenkedem 
tőle. Hiába beszélt az érdem világosan 
s az idegenkedés hiába dadogott, 
sosem tudtam a költőnek elismerni, 
hogy az, akinek mutatkozik. 

S most itt van előttem e nyugtala-
nító író friss főműve : a Le soulier de 
satin ; félelmetes arányú drámai köl-
temény (Faustja annak a Claudelnek, 
aki Goethét ünnepélyes szamárnak 
nevezte a háború éveiben) s a hódolás 
ma sem sikerült. Pedig ez a mű szinte 
utolsó ítélete Claudel drámáinak, 
mintha minden régi műve feltámadt 
volna s itt tolongana e négy estényire 
duzzadt színdarabban. A L'annonce 
teremtés-ismétlő szimbolizmusa, az 
Otage és a Le pére humilié-nek az 
emberi határát feszegető keresztény 
heroizmusa s a Deux farces lirique 
költő klaunkodása kibogozhatatlan 
fonódnak össze. A világirodalomnak 
kevés igényesebb műve van s melyik 
az, amelyben egy író minden motí-
vuma így visszajárna? Ez a dráma 
vagy százados remekmű vagy a da-
dogó idegenkedésnek van igaza az 
érdemek ékesszólásával szemben. 

Pedig milyen könnyű volna ezt a 
Le soulier de satint mint remekművet 
magasztalni. Hát igazán nem ez az a 
nagy katholikus dráma, amely szét-
vet minden drámai hagyományt, hogy 
az Isten felé áramló lelkek sokkörű 
világát a színpadon újra megteremtse? 
Vannak képek, amelyeknek igazi 
tárgya a fény higuló eloszlása a vász-
non. A Le soulier de satin igazi tárgya 
az isteni kegyelem eloszlása az em-
berekben, azontúl az ég csillagaiban, 
az üdvözültekben és a kövekben. 
A világ tarka és összevissza ; a Le 
soulier de satin világa azonban csak 
tarka, de nem összevissza. Mint a 
velencei Paradicsom-képen az Isten 
felé áramló boldogok, úgy rendeződik 
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e drámában minden teremtett dolog 
Isten irányában. Claudel világa egy-
irányú, nincs ördöge, csak Istene ; 
minden embernek megvan a maga 
Isten-telítettsége s minden dolog maga-
sabb telítettségű helyek felé törekszik. 
Az erény nem cselekedet, inkább von-
zalom, sebesség, a bűn sem pozitívum, 
inkább renyheség, hiány. A Le soulier 
de satin világa a sebesebb és renyhébb 
körök, az egyenes pályán és körözve 
közelítő lények örvénylése Isten kö-
rül ; örvény, amelynek nem elég a 
francia dráma négy fala s nem elég 
a Shakespeare-drámák kerek hori-
zontja : az egész föld, a teremtés egész 
sátra kell. A dráma abban a században 
játszik, amelyben az ismert világ egy 
új kontinenssel tágul s a megnőtt élet 
az emberek szárnyait is megnöveszti ; 
gócába a tizenhatodik század nagy 
népe, a kitágult földön szétfolyó 
spanyolság kerül, e szélsőséges nép, 
amely maga is elég volna, hogy az 
eloszló isteni kegyelem köreit statisz-
tákkal és hősökkel tömje meg, ha 
Claudel nem szabadítana e körökbe 
kínaiakat, négereket, olaszokat, in-
kákat és nem szólaltatná meg a holdat, 
a védőszenteket, az angyalokat s két 
ölelkező és szétváló test pillanatigélő 
árnyékát is a falon. Több mint negy-
ven jelenésben vagy hatvan tarkán 
összekapkodott alak forog itt, hogy 
minél tarkábban éreztessék Isten 
mégis csak egy felé néző világát. 

Ebben az örvényben, amely az 
egyes embert nem az egyéniségével, 
inkább kozmikus helyével s üdvössége 
sebességével jellemzi, a két hős : 
Dona Prouhèze és Don Rodrigue kép-
viselik a legállandóbb és legnagyobb 
erőfeszítést Isten felé. Az asszony 
szerelmes Rodrigueba s midőn öre-
gedő ura egy kísérővel Cadizba küldi, 
hogy onnan együtt hajózzanak Afri-
kába, elhatározza, hogy kijátssza kísé-
rőjét és útközben szerelmeséhez szö-
kik. De még mielőtt elhagyná férje 
házát, könyörög Máriához, hogy tartsa 

őt vissza, ha szökni fog s a védőszent 
kezébe teszi atlaszcipőjét a Le soulier 
de satint, hogy így szökésre szánt lába 
is a Szűz kezében maradjon. És Mária 
csakugyan fogja az atlaszcipőt : a két 
szerelmes sosem egyesülhet. Prouhèze 
mint az Otage hősnője, megizleli az 
áldozat örömét, Afrikában egy sötét 
renegát oldalán edzi boldogsággá hő-
sies boldogtalanságát. Az ő útja Isten-
hez az egyenes út. Amikor az atlasz-
cipőt Mária kezébe teszi, tudja már, 
merre van az Isten s látja, merre esne 
ő. Attól a perctől fogva, hogy a kegye-
lem megmenti őt a szökéstől s a von-
zalom a zuhanás fölé kerül, egyenesen 
száll üdvössége felé. Donna Prouhèze 
egyenesével szemben Don Rodrigue 
jelenti a kalandor férfilélek tág spirá-
lisát. Amerika alkirálya, Japán 
ostromlója és foglya, szentképfestő 
és szentképárus : föld és érzelem min-
den vizét bekalandoztatja vele a 
szívébe tört szerelem és tétova Isten 
vágya. El kell vesztenie a földi Donna 
Prouhèzet az égiért, féllábát egy fél 
szárnyért, a király kegyetlen tréfájá-
ban önérzetét és szabadságát a rab-
szolga sorsért. Tulajdonosai, durva 
katonák ingyen kótyavetyélik el a 
hajdani alkirályt egy irgalmas nővér-
nek, sőt még egy rézüstöt is adnak 
ráadásul, csakhogy szabaduljanak 
tőle. Ennyire kell züllenie, hogy az 
alázat odajuttassa, ahova Prouhèzet 
az önmegtagadás. 

Igaza volt a kritikusnak, aki e 
művet, mely barokk-században ját-
szik, barokk székesegyházhoz hason-
lította. A kép fejleszthető : ha a 
claudeli színpad szabja ki a templom 
roppant méreteit s a két Istenkereső 
ember a templom falában feszengő, 
az emberiből kiszakadó erőt, a költő 
kiapadhatatlan ötletei : a félelmetes 
oszlopokat befolyó virágkelyhek, állat-
fejek, indák, domborművek. Ezt a 
templomot alig lehet látni az al-
kotó lelemény kifogyhatatlan dagá-
lyától, amely minden jelenetből önálló 
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drámai költeményt akar kerekíteni, 
a főmotívumokat mellékmotívumok 
buja füzéreibe fullasztja, a felségest 
és a bolondost egyforma bőkedvvel 
faragja rá a tömött oszlopfejekre. 
A Le soulier de satint nem lehet csak 
olvasni ; olvasni és összeállítani kell. 
Nagyobb terjedelmű és több ágú, 
semhogy olvasás közben az egészet 
láthadnád. Elébb el kell felejteni egy 
csomó részletet az egészért, aztán az 
egészre megint rá kell rakni a letör-
delt részleteket, hogy ezt a barokk 
gazdagságot méltányolhasd. A dráma 
olyan nagy, hogy az olvashatóság 
határán jár. Nem mert terjedelmes, 
hanem, mert dús. 

E székesegyházhoz vedd Claudel 
anyagát : az egyenletes nyelvet, amely-
nek negyven jeleneten át nem kell 
lejtést váltania : ugyanaz a dikció 
birja el a szentek himnuszait, amelyik 
a nápolyi őrmester jókedvét s a koca-
tudós ostobaságait. A költemény végig 
ugyanaz a vers, mint a székesegyház, 
ugyanaz a kő ; bár ahogy a kő két-
értelművé válik a mű lendülete és 
saját természet közt, Claudel verse 
is meg tudja őrizni félprózai tartóz-
kodását, noha a mű sugallásaihoz is 
igazodik. 

Mit dadoghat e barokk székesegy-
ház előtt a mi idegenkedésünk? Nem 
jártunk úgy, mint a szószékről pole-
mizálgató falusi pap, aki annyira bele-
gabalyodott a természettudósok ér-
veibe, hogy nem birta őket megcá-
folni? Könnyen megeshetik. Egy mű 
tendenciáihoz mindig könnyebb hozzá-
férni, mint valódi természetéhez. Mo-
dern írókra meg különösen jellemző, 
hogy nemcsak a művet írják meg, 
hanem belelopják a művet védő érte-
kezést is. A Le soulier de satin van 
annyira a Le soulier de satin méltatása, 
mint amennyire maga a Le soulier 
de satin. Claudel nemcsak művésze, 
de elméleti szuggerálója is a «nagy 
katholikus költeményinek. Érthető 
hát, hogy könnyebb e drámába dugott 

kritikus sugalmazását átvenni, mint 
a magunk homályos ellenkezését meg-
magyarázni. 

Ez a mentség különben a Claudel 
ellen felhozható érvek legnagyobbiká-
tól vemhes : Amit az író bejelent, több, 
mint amit csinál ; a mű nem méltó a 
műben szuggerált méltatáshoz. A Le 
soulier de satin nem annyira irodalmi 
alkotás, mint irodalmi szándék. A ki-
jelölt keretek nagyok, de az alkotás 
nem tölti ki a kereteket. 

Hogy értem ezt? Kiderül, ha szét-
nézünk Claudel színpadán. Helyes, 
hogy egy drámaíró szétrugja a racinei 
vagy akár a shakespeari színpadot is, 
ha több levegőre van szüksége. Clau-
del színpada előtt azonban egy elmé-
leti gondolat jár : a mai színpad kicsi-
nyes, a nagy művészet nem ismeri a 
színpad kicsinyességeit. Nem kellenek 
tehát a felvonások, a költő minden 
ötlete megér egy jelenetet ; a színtér-
ről sem kell elhinni, hogy szoba vagy 
táj, az égbolt lyukas lehet és öltözködő 
színészek vagy színpadi gépek tünhet-
nek át rajta, a kellékesek szemünk 
előtt tolhatják be a színfalakat ; a 
színészt sem muszáj összetéveszteni a 
királlyal vagy kínaival, akit játszik; 
maradjon ő színész, aki királyt játszik, 
ha kedve tartja, belenézhet a kezébe 
tartott szerepbe s udvariasan tessé-
kelheti a nézőközönség elé az új jele-
netben játszó kollegáját. Mit jelent ez? 
A költő többre becsüli Shakespeare és 
Calderon színpadát a mainál és a 
klasszikus franciánál. Ebben talán 
igaza is van. Claudel azonban túlságos 
szerepet juttat a darabban ennek az 
elméleti gondolatnak. Egy hyper-
shakespeari színpadot erőltet rá a 
darabjára, beszélő holddal s életükért 
küzdő árnyékokkal. Minden oldalon 
legalább háromszor céloz rá, hogy ő 
mennyire nem kicsinyes, olykor egész 
kicsinyes trükköket talál ki, csakhogy 
bebizonyítsa. Claudel színpada így 
nem is belülről keletkezik, hanem 
kívülről, nem a dráma követeli ki 
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magának, hanem az elméleti szándék 
kényszeríti rá a drámára. A nagy 
művészet ilyen, gondolja Claudel. 
A nagy művészet azonban belső okok-
ból ilyen s nem mert a nagy művészet 
ilyen szokott lenni. Claudel túlozza 
az etikettet, de mi nem érezzük kény-
szerítő erejét. A falak hatalmasak, de 
csak papírból vannak. 

Valami hasonlót kell mondanom 
Claudel katholicizmusáról. Nem tu-
dom, nézett-e már valaki ennek a 
katholicizmusnak a mélyére. Ez a 
katholicizmus mintha csak néhány 
fenséges hangzású mondatból állna, 
amely mögött egy kényelmes nyárs-
polgár hajtogatja : senki sem szökhet 
meg az Isten elől ; a világ többé-
kevésbbé Isten műve ; nem vagyunk 
mi rosszak, csak a jóból nem jutott 
hozzánk elég. Egy igazi nagy katho-
likus mű, mondjuk Dante mellett, 
rögtön kitűnik e nagyigényű költe-
mény belső üressége, mi több : ciniz-
musa. Claudel a teológus épúgy mint 
Claudel a drámacsináló, sokat csicsi-
gatta szívében ezt a szót a «Nagy 
katholikus költemény», de nem elég 
nagy ember és nagy katholikus ahhoz, 
hogy ezt a költeményt vággyal, szo-
rongással, kétségbeesett reményke-
déssel s az isteni kegyelem dantei 
kegyetlenségével töltse meg. Hőseit 
is inkább a keresztény heroizmus reto-
rikája, mint a valódi augusztusi heroiz-
mus löki Isten felé. Egyszer már fel-
hívtam rá a figyelmet, hogy a sze-
rényebb André Gide «Porte étroite»-ja 
mennyire ugyanaz a mű, mint Claudel 
«Otage»-a. Ma megint meg kell mu-
tatnom, hogy Gide szerelmet Istenért 
áldozó hősnője vergődésében mennyi-
vel igazibb, sőt keresztényibb is, mint 
a mi Donna Prouhézeünk az ő ismé-
telten bejelentett önfeláldozásával. 

Kétségkívül a részletek a legjobbak 
ebben a költeményben, de itt se 
felejtsük el, hogy nem a kritikusok 
biggyesztették rá a Le soulier de 
satinre a barokk jelzőt, hanem maga 

a szerző akart barokk-drámát írni. 
Nem azért fáradhatatlan a teremtés-
ben, mert nem fér a bőrébe, hanem, 
mert ráparancsolt magára : teremts 
ide valamit, egy barokk-drámában 
az emelkedett után valami bolondos 
következik. Claudel kétségkívül ötle-
tes, de az ötletessége ép olyan kívülről 
rávezényelt, kötelességszerű, mint 
amilyen az Otageban volt a szigorú-
sága. Mint a rossz barokktemplomo-
kon ; a gazdagság itt sem lényeges, 
nem a kőből kifej lő, hanem ráagga-
tott. Ne ijedjünk meg kimondani : 
ennél az írónál a «nagy művészet» 
inkább «nagy modor», mint nagy 
lélek. 

Éles mondat, de nem akar Claudel 
kétségtelen kvalitásaiba vágni. E költő 
képzeletének gyakorlott merészségét 
én is érzem, az elvontat pompásan 
sejtető képeiben gyönyörködöm, sze-
rencsés fogalmazónak tartom, akinek 
a humora jobb, mint a teológiája s 
egy-egy dialógusa drámaibb, mint az 
egész drámája. Ennyi képességgel 
szemben az én tételem : az a mű, amit 
Claudel bejelent, egyáltalán nem az, 
amit megcsinál. Talán minden műve, 
de ez épen : ál-remekmű, amint hogy 
ő legbonyolultabb esete az írói hamis 
nagyságnak. 

Mindenki megérti, mire gondolok, 
ha egy tőle nagyon elütő embert emlí-
tek : Szabó Dezsőt. Durva, rikító pél-
dája a hamis nagyságnak, akiben a 
nagy kvalitások organikusan félre-
nőttek. Szabó Dezső az az író, aki 
zseni akart lenni s fényes képességeit 
ennek a magára erőszakolt zavaros, 
torz zsenikényszerképzetnek áldozta 
fel. Claudel sokkal raffináltabb, nehe-
zebben ellenőrizhető példa. De ő neki 
is megvan a maga kényszerképzete 
(kényszerképzet, amely rokonszenve-
sebb, mint ő maga) : a kor kicsinyes-
ségeitől ment nagy művészet. Nagy 
művészet, amelyhez ő nagyon is egye-
nes utat talált. Nagy művészet, amely-
hez nem volt elég nagy művész. 
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Mencken: In defence of Woman. 

A nők védelmében : nem az a cím, 
amely a könyvet különöskép kinál-
tatja. Szerencsére, aki az ügyvédségre 
vállalkozik, Amerika legkiválóbb kri-
tikusa ; — kritikusa vagy pamfletis-
tája, odaát a kettő úgy látszik egyre-
megy. Az ember kiváncsi lesz : mire 
használja fel ezt a fölöslegesnek tűnő 
apológiát a kérlelhetetlen hadakozó, 
akinek féltucat könyve jelent meg 
Előítéletek címen, Amerikának jófor-
mán minden élő bálványát kikészí-
tette s szálláscsinálója volt az új, 
Amerika-gyülölő amerikai irodalom-
nak. 

A könyv lovagiasan indul : a szerző 
a nők értelmi képességeit veszi védel-
mébe. A nők intelligensebbek mint a 
férfiak. Bizonyíték : egy igazi nő nem-
csak azokra a technikai együgyűsé-
gekre, üzleti svindlikre képtelen, ame-
lyekre a demokrata század dolgozó 
férfija annyi kicsinyes ügybuzgalom-
mal veti magát, de a házi munka 
alól is lehetőleg kihúzza magát. Életbe-
vágó dolgoknál viszont elsőrangú te-
kintély, ha társat kell választani egy 
üzlethez, nevelőt a gyerekek mellé, 
férjet az eladólánynak, minden férfi 
a felesége «intuició»-jához folyamodik. 
Ez az «intuició» persze csak a férfiak 
szemében «ösztön» : valójában élesebb 
ítélő erő. A nők realisták, mentek min-
den fölösleges érzelgősségtől, pontosan 
meg tudják különböztetni a látszatot 
a lényegestől, ott fogják meg a dolgot, 
ahol kell. Hogy a bók teljes legyen : 
a zseniben, az elsőrendű férfiben min-
dig van valami nőies : az élet ostoba 
szorgalmi feladatai elől ő is az élet 
központi jelenségeihez menekül. 

A nők értelmességét és realizmusát 
azonban csak egy bizonyos határig 
illik dicsérni s Mencken nem nagyon 
tiszteli ezt a határt. Pokoli az a cso-
dálkozó tisztelettudás, mellyel szel-
lemi fölényüket és józanságukat a 
«nemek harcá»-ban, a házasságban s a 

nőfelszabadítás jelenségeiben hono-
rálja. Mindenütt a nők a kezdeménye-
zők, az élvezők, és — az üldözöttek. 
Néma szabadkőművességükkel szem-
ben a férfi-szentimentalizmus tehetet-
len. Az utolsó évszázadban különösen 
nagyot haladtak : tartják «gyengesé-
gük» hajdani előjogait, melyet a férfi-
hiúság biztosított számukra s a föl-
szabadulás nevében megtagadják régi 
kötelezettségeiket : a háztartás gond-
ját, a nevelést, az engedelmességet. 
Ennek ellenére is boldogtalanok és 
nyugtalanok. Míg a férfit hiúsága 
többé-kevésbé elvakítja a feleségével 
szemben, ők, noha az alkalmazkodás 
művészei, keserűn érzik, hogy a férj 
szomorú kompromisszum az óhajtott 
és a kinálkozó közt. 

Az elismerés ezen a fokon persze 
már rágalmazás. De ne horkanjon fel 
bennünk a gavallér, amin különben 
Mencken nevetne legnagyobbat, a tü-
kör nem a nőknek készült, hanem ne-
künk. Voltakép a nő a tükör, amelyben 
a férfi, vagy ahogy Mencken szereti 
hinni, az átlagférfi megcsodálhatja 
magát. Ez az átlagférfi belebutult fog-
lalkozása ostoba fogásaiba ; féktelenül 
hiú ; érzelmes bombasztjaitól nem is-
merheti meg a valóságot ; kezdemé-
nyezni gyáva, de boldog, ha üldöző 
szörnyetegnek hiheti magát, aki ellen 
novedő törvényeket kell hozni; meg-
eszi felesége rossz főztjét, nevelőt fo-
gad gyerekei mellé s elhiszi, hogy a 
természettől hideg nőnek nagy áldozat 
egy férfit elviselni s erre kizárólag az 
ő vonzereje tette hajlamossá. A mai 
férfi lovagias, ami máskép azt jelenti, 
hogy állandó, kacér készenlétben várja 
a pillanatot, amikor egy nő füttyenteni 
talál neki. 

Azonban azt ne higyjük, hogy az 
átlagférfinek ez a beállítása teoritikus 
szórakozás vagy nagyon is átlagfér-
fira valló dicsekvés, hogy ő nem átlag-
férfi. Mencken átlagférfije elsősorban 
amerikai polgár. Az In defence of 
Women voltakép Amerika ellen írt 
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pamflet, a nők csak arravalók, hogy 
megmutassák, milyen mértékben nő-
hetnek egy elhülyült civilizáció nya-
kára a hajdani rabszolgák, akik hely-
zetüknél fogva kevésbbé hülyülhettek 
el. Mencken nem győzi eléggé meg-
vetni Amerikát, a demokráciát, a 
Roosevelt és Wilson féle «fajankókat». 
Ez az az ország, ahol a felületesség 
nemzeti betegség és az ostobaság nem-
zeti erény. Alaposan megváltoznak a 
fogalmaink a szabad és gazdag konti-
nensről, ha azt halljuk, hogy ez az 
ember, akit majd szétvet a féktelen 
és gyülölködő gúny dinamitja, Ame-
rika legkiválóbb fiataljainak a tanító-
mestere. 

Engem különösen egy szempontból 
nyugtalanít a könyv. Sohasem szeret-
tem az olyanfajta írásokat, mint a 
nőknek ez a vitriolos védelme. Az 
ilyen írás nem is annyira azt karikati-
rozza, ami ellen harcol ; inkább magát 
az igazságot. Ahogy a fogalmazás vas-
tagodik, úgy vékonyodik az igazság. 
Ami a kritikában igaz, a pamfletben 

igaz és azonkívül túlzott, egyoldalú. 
Minek keverjünk ilyen elbizonytala-
nító fintort az igazsághoz. Mégis mos-
tanában gyakran kapom magam rajta, 
hogy egy-egy mondatomnak, amely 
véleményemet konok pontosan akarta 
kikalapálni, gonosz, szatirikus csen-
gése támad. Az ember felfülel : az 
igazság ilyen kegyetlen, vagy minket 
ront a keserűség pamfletistákká? A leg-
gyilkosabb komikum : az őszinteség. 
Vannak helyzetek, melyekben egy 
ember, aki úgy beszél, ahogy gondol-
kozik, féktelen bohózati hangulatot 
teremt. Nem leszünk-e mi kritikusok 
is e mai világban akaratlan szatiriku-
sok? Csak azzal, hogy pontosan akar-
juk kifejezni, amit emberekről és je-
lenségekről gondolunk? 

Ennek a kissé barbár könyvnek az 
olvasása közben megvolt az a rossz 
érzésem, hogy az író pontosan azt 
mondja, amit gondol. Az igazságnak 
nincs szüksége komikus fogalmazásra, 
ő maga is komikus. Többé-kevésbé 
mindnyájan Amerikában lakunk. 

Németh László. 
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