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A D I V A T 
Irta: Ferenczy Valér. 

IRT-E már valaki — kellő nyomatékkal — a divatról? Persze e kérdés 
nem úgy értendő, hogy van-e a divatnak szakirodalma — hisz elég 
beülni egy kávéházba s kérni az illusztrált lapokat, hogy asztalun-

kat telerakják divatlapokkal, sőt gyönyörű divatlapokkal, melyeknek nyom-
dai kivitelét megirigyelhetné akármelyik komolyabb folyóiratunk. . . 
Szembeszökő, hogy ilyen értelemben rengeteg irodalma van a divatnak ; 
más kérdés, írtak-e róla kellőképen mint kultúrtényezőről? Eléggé kidomborí-
totta-e a társadalomtudományi, kultúrtörténeti vagy műtörténeti irodalom 
a divat szerepét az emberi élet és fejlődés összes viszonylataiban? Ez az, 
aminek hiányát érezzük ; pedig ha a divatot kezdjük vizsgálni mint jelen-
séget, mint kultúrtényezőt, egyre jobban látjuk, milyen sok területet érint; 
köze van hozzá az esztétikának, nemkevésbbé a gazdaságtörténetnek ; aztán 
a lélektannak, sőt tömeglélektannak . . . És hogy miért nem kaptak mégse 
ezen az érdekes témán az írók, az kiviláglik tán, ha visszatérünk a szóhoz, 
mely fentebb kivánkozott tollam alá : a komolyabb irodalom épp e «komoly» 
(sőt tán gyakran komolykodó) jellegénél fogva méltóságán alulinak tartotta 
nagyon foglalkozni olyan múló, köznapias, «komolytalan» dologgal, aminő 
a divat. 

Mi a divat? Ami dívik. Vagyis amit gondolkozás nélkül követünk. 
Addig amíg divat, amíg mások is csinálják. Mert lennie kell valakinek, aki 
először csinálja, úgyszintén valakinek aki utolsóúl. 

Azt hiszem ez helytálló meghatározás ; hogy mennyire helytálló, az 
kiderül majd, ha végigvettük a területeket, melyeken érvényesül a divat. 
Igaz, hogy ez nagy feladat, mert ez a terület szinte végnélküli; bízvást azt 
mondhatjuk, hogy minden téren van szerepe a divatnak. Egészen sajátságos 
elképzelés, ha elgondoljuk, hogyan is működik a divat az emberi lét vala-
mennyi körzetében : ruhaviselet, viselkedés, munka, szórakozás, művészet, 
ipar, termelés, politika, jog, hit és balhit, világnézet. . . Kezdődik azzal, 
hogy valaki elindít valamit, valami újdonságot, hogy egy ember legelőször 
csinál valamit. Az újító lehet zseni, lángész, de más esetben lehet egész 
jelentéktelen ember, piperkőc, divatbáb, vagy tán merőben ügyes üzlet-
ember. Valaki tehát elkezd valamit (a tehetség, az alkotó elme belső diktá-
tumából kifolyólag, vagy feltűnési vágyból, vagy érdekből, üzleti vállal-
kozásból), de az ezzel még nem vált divattá ; ehhez az is kell, hogy a kezde-
ményezőnek meglegyen a kellő helyzeti előnye, hogy lanszirozni tudja amit 
elkezdett; szóval publicitás is kell hozzá. A divatnak létre kell jönni, olyan-
formán, mint amikor a birkanyáj vizbe ugrik a vezérkos után. Vezérkos = 
divatkreátor. 

A legérdekesebb az, hogy a divat megteremtőjét sokszor nem is ismer-
jük. A juhoknak látniuk kell a vezérkost; de mit tudom én ki lanszírozta a 
nyakkendőfajtát, melyet hordok, melyért pénzt adtam s amelyet szépnek 
találok, mert divat, mert «hordják»? Valaki elindította a divatot, beugratott, 
«bedűtött» egész csomó embert, egy újdonság — legyen az bármily buta vagy 
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izléstelen — végigmegy az egész földgömbön, a divat hullámai végigvonul-
nak országokon, népeken . . . És ne mondja senki, hogy «bezzeg ő nem találja 
szépnek», hogy ő nincs alávetve a divat szuggesztiójának ! Mert valamennyien 
alá vagyunk vetve ennek, csak éppen különböző mértékben. Ily vonatkozás-
ban mulatságosan emlékszem egy beszélgetésre, helyesebben vitára, mely 
évekkel ezelőtt folyt le köztem s egy ismerősöm közt s amely, bármennyire 
jelentéktelen eset önmagában véve, mégis alkalmas lesz illusztrálni azt, amit 
igyekszem megvilágítani. Mondom, évekkel ezelőtt folyt le az eszmecsere, 
abban az időben, amikor a férfiöltözködésben még dönthetetlennek látszó 
szabály volt, hogy amennyiben nem ugyanabból az agyagból van a kabát 
és nadrág, úgy föltétlenül a kabátnak kell sötétebbnek lenni, mint a nadrág-
nak (pl. fekete kabát, mellény, hozzá szürkecsíkos nadrág, vagy kék tennisz-
kabát, hozzá fehér nadrág stb.). A szóban forgó ismerősöm, aki jólszituált, 
előkelő állású, korrekt úr és persze mindig szigorúan a divat szerint öltöz-
ködik, esküdözött, hogy egyáltalában nem rabja a divatnak, hogy izlésében 
nem befolyásolja az, hogy valami divat-e vagy nem. Én igyekeztem őt meg-
győzni arról, hogy ez merő önámítás nála, autoszuggesztio, s a vita folyamán 
ezt kérdeztem tőle : hát akkor miért nem hordasz pl. sötét nadrághoz világos 
kabátot? «Mert csúnya», jelentette ki az illető mély meggyőződéssel. Azt 
aztán persze nem volt hajlandó megindokolni, miért volna a világos kabát 
sötét nadrággal csúnyább, mint vice versa, s ezzel a vita teljes holtpontra 
jutott. Azt nem tudom, hogy most, amikor egyszerre divat lett, még mindig 
csúnyának tartja-e az illető, nem kezd-e inkább rájönni, hogy ami azelőtt 
«csúnya volt», alapjában nem is csúnya, hanem ellenkezőleg szép? Bár lehet, 
hogy mivel az illető közben megöregedett, már nem veszi be az új divatot, 
nem tud haladni a korral(!) s így mint konzervatív öregúr kitart a régebbi 
divat mellett. 

Nyilván azért maradt meg oly élénken emlékemben ez a kis eset, mert 
valóban meglepő példáját szolgáltatta annak, mily fokig képes elmenni 
az elvakultság, az önkritika-hiány azokkal a véleményekkel szemben, ame-
lyek semmi egyeben nem alapszanak, mint a divaton. A tudatosság és ön-
kritika közbejötte nélkül, reflexszerűen, automatikusan követjük a divatot. 
Persze nem mindenki olyan fokban korlátolt, mint az említett úr, de min-
denkinek szüksége van a megfontolás kontrolljára, hogy lekalkulálhassa a 
beidegződést, az ösztönszerű automatizmust, mely a divat folyománya. 
Igy válik a divat hitté azoknál, akik önállóbb gondolkodásra képtelenek — 
tehát a többségnél, a csordaembereknél, akik a vezérkos után futnak, nem-
csak abban, amit viselnek s ahogyan viselkednek, hanem abban is, amit 
hisznek. Hit és divat : két ellenpólus, két szélsőség, a legfenköltebb s a leg-
mindennapibb, de mint ellentétek találkoznak, les extrèmes se touchent. 
A divat hitté válik, viszont a hit is válhat divattá; amit elsőizben mély 
meggyőződéssel kezdtel el, azt sokan sablonszerűen követik, mint divatot. 
Nem kell a behavioristák tanát vallanunk, hogy a divatban valóban a be-
haviorizmus felfogását lássuk példázva. Az amerikai behavioristák tudva-
levően az emberi viselkedésből igyekeznek a lélektan törvényeit levezetni, 
az értelem funkciójának kis szerepet juttatnak lélektani rendszerűkben, 
vajmi kevéssé kiváncsiak arra, mit gondol az ember, inkább csak azt figyelik, 
mit cselekeszik, hogyan viselkedik. Innen behavioristák : behavior az angol-
ban viselkedést jelent, de a magyarban még jobb a kifejezésképp kapóra jön 
nekünk, mert a közös nyelvi szógyök éppen arra utal, ami mind a divathoz 
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tartozik, ennek van alávetve : az is amit viselünk s az ahogy viselkedünk — 
sajnos, lelkiekben is . . . 

Mindez a behaviorizmust látszik igazolni. S ezzel függ össze az is, hogy 
nemcsak a hitnek, a divatnak is lehetnek s voltak vértanui. Az első pipások-
nak orrukon döfték keresztül a pipát; aki nem riad vissza az ily irányú 
adatgyüjtéstől, azt hiszem sok példát kutathatna fel arra, hogy a legártat-
lanabb új divatot is olykor mily szörnyű kegyetlenkedésekkel büntették. 
Az újító szerepe tehát még akkor is hálátlan, ha nem akar világfelforgató 
lenni: a szegény dohányos annak idején csak pipázni akart s még ez se volt 
szabad, még ezért is üldözték ! Jól emlékszem arra, hogy a háború előtti 
években mint szenzációs divatújdonság feltűnt a jupe culotte, a nadrág-
szoknya. Egy-két előkelő párisi divatszalon kezdte, lanszirozta ; az egész 
világ tele volt a szenzációs hirrel, mindenki erről beszélt, vitatta, szép-e, 
nem szép? Az élclapok tele voltak élcekkel a nadrágszoknyáról; hordani 
csak maroknyi merész, vállalkozó szellemű nő hordta, akiknél erősebb volt 
a feltűnés vágya, mint a feltűnéstől való félelem. De nem soká hordhatták, 
a divat nem bizonyult maradandónak, az újító nőknek nem volt nyugtuk a 
tömegektől; gúnyolták, inzultálták, itt-ott tettleg is bántalmazták őket, 
ha nadrágszoknyában mertek mutatkozni. 

Az új divat ellen, az egyformaságtól való eltérés ellen irányuló vak 
gyűlölet nem emberi tulajdon, illetve nemcsak emberi: nagy mértékben 
megvan az állatvilágban is. Az állatok kimarják, üldözik, meg is ölik a társu-
kat, amelyik más valamilyen tekintetben. Azt olvastam pl. valahol, hogyha 
egy sirályt megfognak, a lábára valami élénk színű gyürüt erősítenek s aztán 
megint eleresztik, a többi sirály nekiesik s csőrével addig-addig verik, míg 
a szegény állat — különc, akaratlan divatújító a társai között — el nem pusz-
tul. Az állatok viselkedése e tekintetben csak annyiban tér el az emberekétől, 
hogy mi nevetünk is azon, aki nem követi a divatot, míg az állatok nem tud-
nak nevetni. Az ember ellenállhatatlanul komikusnak találja sokszor azt, 
ami még nem divat, de főleg azt, ami már nem az. Ha az állatok nevetni 
tudnának, micsoda homéri hahotát kelthetne teszemazt az utolsó bölény ! 
Igy azok az embertársaink, akik valami elmult divathoz ragaszkodnak, a 
divat kihalófélben lévő bölényei, utolsó mohikánjai. Ezek részben szánalmat, 
részben derültséget keltenek. Mindaddig, amíg aztán bizonyos idő multán 
bevonulnak a történelembe s akkor kapnak valami nemes patinát, akkor 
már nem komikusak. Egy röneszansz-portré, abban nincs számunkra semmi 
komikus, egy vasruhás vitézben sem, főleg annak a szemében, akinek az 
ősei közt akad ilyen vasruhás portré, melyet büszkén mutogat látogatóinak. 
De ki ne tapasztalta volna, hogy amennyiben valamely Biedermeier-kori 
vagy Biedermeier utáni, a X IX . század második feléből való fényképalbumot 
nézeget, az abban szereplő előkelő arszlánok és delnők egyenesen kopottas, 
«sébig» benyomást keltenek s egyben komikusak is és ez ugyanaz a komikum, 
amelyet annyira kultiválnak a cirkuszi vagy orfeumi bohócok, artisták : 
az uraságoktól levetett divat, a kopott elegancia, divatjamult gigerliség 
komikuma. Sőt a moziban is nagy szerepre jutott a komikumnak ez a fajtája, 
pl. Chaplinnél is, aki tudvalevően variété-artista volt, mielőtt mozihiresség 
lett s épp a közismert Chaplin-maszkot, mellyel a szánakozással vegyes 
derüt oly nagy mértékben tudja fölkelteni, kétségkívül artista-multjából 
hozta magával. Ne feledjük, hogy pl. a Chaplin-féle jellemző lábtartás, amint 
erősen kifelé rakott lábakkal kacsázik, ugyancsak nagy divat volt, a tánc-
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és illemtanárok tán még nem is olyan nagyon régen mint különösen kecses 
tartást tanították. Chaplin kiváló művészete épp abban is nyilvánul, hogy a 
hagyományos artista-trükköt is — az ódivatúság komikumát — oly bájjal 
és eredetiséggel tudja telíteni; de maga a trükk egyáltalán nem új, minden 
csepürágó tudja, hogy az a bizonyos divatjamult dandység ellenállhatatlanul 
nevetésre ingerli a közönséget. Lásd pl. Zoro szűk nadrágja, Vatermörder-
gallérja, lelógó, de pödrött bajusza stb. A porlepte fényképalbumban tehát 
a hajdan híres gavallér mondhatnám valami Zoro és Huru-szerű toprongyos-
ság benyomását kelti bennünk, az unokákban és dédunokákban. Igaz, hogy 
a Biedermeier-utáni kor, az angolok Victorianus kora, alighanem sokkal, 
sde sokkal izléstelenebb is volt, mint más, akár előző, akár következő idők ; 
mégis tény, hogy általában a relatíve közeli mult az, amely mint túlhaladott 
álláspont, a komikum hatását gyakorolja ránk, hiszen pl. Cervantesnél a Don 
Quichote-ban a lovagkor, mely akkor még nem állt oly messze a multban, 
a humor és szatíra legjobb tárgyaként szerepelt; mi már inkább vagyunk 
hajlandóak a lovagvilágot a történelem dicsfényével övezni, amellyel a 
X IX . század második felének nem adózunk — vagy még nem adózunk. 
De csak türelem, ez is jöhez még, a divathullámzás terén semmi se lehetetlen, 
sőt mint hallom, már kezd is mutatkozni: Angliában már kezd divatbajönni 
a Victoria-korabeli tárgyak gyüjtése ! Pedig még az is jó időbe telt, míg az 
angolok rájöttek, hogy ezeknek a közelmult évtizedeknek, a Victoriánus-
kornak emlékei nagyrészt az izléstelenség netovábbjai; még újság, vívmány, 
hogy már végre a nyárspolgár is mint az építészet torzszüleményét emlegeti 
a Hyde-Parkbeli Albert Memorialt... és ime, a divat kiszámíthatatlan 
hullámzása folytán az ujdonságkeresők, a dernier cri hivei közt máris lábra-
kapott az, hogy a Victoriánus tárgyakat mint ritka csecsebecsét gyüjtögetik. 

Persze téves, elhibázott dolog volna ilyen jelenségekből a divathullám-
zásoknak holmi erőszakolt törvényeit levezetni s mindenáron rendszerbe 
foglalni oly nehezen megjósolható jelenségeket, aminőek a divat meglepeté-
sei. Hogy mi miért és hogyan válik divattá, nagyon is rejtélyes folyamat. 
Hogyan is lanszirozzák a divatokat? Kreálóik oly sokszor maradnak rejtve 
előttük, a beavatatlan többség előtt. . . Egyszerre csak látjuk, hogy valami 
divat lett, hogy a nők megint valami más, új formájú ruhát kapnak fel, 
terjed mint a futótűz, mindenki tudja már, hogy «most ezt hordják», mert 
«most ez a divat». Érdekes az is, hogy régen a divat sokkal lassabban válto-
zott (figyelemreméltó, hogy a parasztok, akik még a legutóbbi időkig nagyon 
kitartottak népviseletük mellett, mely nemzedékeken keresztül alig változott, 
szokásaikban is szinte zsarnokian követelik meg az egyformaságot, a hagyo-
mány-szentesítette normát; marják, gúnyolják, aki eltér ettől, sokkal inkább 
mint a nagyvárosban). Régen az egész élet üteme hasonlíthatatlanul lasubb 
volt; ma nyilván a gyorsult életritmushoz tartozik, hogy a nőknek minden 
évadban mást kell hordaniok s ezt mindenki természetesenek is tartja, senki 
se lázadozik a divat zsarnoksága ellen. Sőt mi több : pénz is van rá mindig. 
A divat koronázatlan fejedelmei valahol a művelt nyugaton, nagyobbára 
Párisban, trónolnak az Olympuson s eldöntik, hogy az idén pl. hosszú legyen-e 
a szoknya vagy rövid, sőt olykor valóban gyatra, torz divatötleteket is 
rákényszerítenek a türelmes emberiségre. Az idei női kalapdivatra például 
véleményem szerint nem illett más szó, mint hogy ocsmány; a pár év előtti 
is vetekedett vele szörnyűségben. Az még hagyján, hogy pl. több szem élet-
nagyságon felüli aszpirintabletta volt a kalapra ráapplikálva (nyilván taliz-
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mánnak fejfájás ellen), de volt aztán nagy mintájú, szines (vörös, barna 
vagy lila !) fátyol, mely néhány lépés távolból megtévesztésig úgy hatott, 
mintha valami csunya bőrbetegség virítana az illető nő arcán ! A divat terén 
nyilván ugyanaz áll, mint az újságírás terén : csak ötlet legyen, újdonság, 
szenzáció ! ha nincs talpraesett, hát legyen gyatra, mindegy, hisz a közönség 
mindent bevesz. Quandoque et magnus dormitat Homerus : a divatdiktáto-
roknak se juthat mindig eszükbe jó öltet, itt is van ugorkaszezon. A férfi-
divatban annak idején a velszi herceg, a későbbi VII . Edvárd, diktált rá 
sok mindent a férfiakra, csak az egysoros Ferenc József-kabátot, melyben 
általános meglepetésre egy szép napon megjelent (the single-breasted miracle 
— az egysoros csoda, írták az angol lapok), nem tudta közkedveltté tenni. 
Ez az ötlet — valamint az előbb említett jupe culotte — nyilván túl merész 
volt, nem csinált iskolát. 

A divat irányítói, ha nagyobbára névtelenek maradnak is, mégis 
nagyra tartják ténykedésüket, ami ebből a kifejezésből is kiviláglik : kreáció. 
Ők kreálnak, alkotnak, ők is művészek. A különbség csak az, hogy nem 
vászonra festenek, mint a festő, nem papirra írnak, mint az író, hanem élő 
alapra, a mozgó emberi testre komponálják műveiket. Sőt magát az emberi 
alakot is gyúrják, változtatják, a nőket soványító kurára fogják. Érdekes, 
hogy a szépségideálnak — tehát a divatnak is — föltétlenül van köze az 
emberi faj kialakulásához, a természetes kiválasztódás nem maradhat e 
téren hatástalan. Még nincs eléggé kikutatva, de vannak csalhatatlan 
adataink pl. arra, hogy az emberiség magasabb s erősebb lett a századok 
folyamán, hisz a középkori vasruhákat alig tudná ma valaki hordani, csupa 
apró emberre szabták ; ez derült ki Angliában, ahol annyira szeretik a törté-
nelmi játékokat, parádés felvonulásokat, «pageant»-eket. Egy ilyen közép-
kori pageant alkalmával a szereplő mai angol urak eredeti régi vasruhában 
akartak megjelenni, de nem lehetett, mert valamennyi kicsi volt. 

Ugyancsak érdekes, még kiderítésre váró kérdés, mennyire és mennyi-
ben felel meg a művészek alkotásaiban érvényesülő emberi szépségideál 
a valóságnak. Az embertípus, melyet a középkor vagy akár még a korai 
röneszansz, a quattrocento művészeinél is látunk, ha nem is nevezhető gyen-
gének, de mindenesetre karcsú volt, nyulánk ; a cinquecentóban ez hirtelen 
megváltozik. A változás persze nem egyetlen művész műve, inkább általános 
irányzat, mely kétségtelenül összefügg az antik szobrászat atlétikus alakjai-
nak kultuszával, melyet a röneszansz magával hozott; mégis, ha egyetlen 
művészt kellene megneveznünk akinél rendkívüli nyomatékkal lép fel s 
uralkodóvá válik, az atlétikus típus az emberábrázolásban, férfinél és nőnél 
egyaránt, akkor ez Michelangelo. Lehet mondani, hogy Michelangelo nyomán 
támadt a művészetben az a szokás (mondhatnók divat), hogy minden emberi 
alak, legyen az keresztény szent, aszkéta, remete vagy bárki, aki a képeken 
vagy szobrokban szerepel, rendkívül hatalmas, atlétikus izomkolosszus. 
Pedig bajosan képzelhető, hogy az 1500-as években, Michelangelo idejében 
lényegesen több izomember és izomnő szaladgált Firenze utcáin s szolgált 
a művészeknek élőmintául, mint teszem azt egy emberöltővel előbb Boticelli 
idejében, aki ugyancsak Firenzében élt és munkálkodott. És egy századdal 
Michelangelo után Rubens ugyan egész más emberfajtát látott maga körül 
flamand hazájában, mégis kétségtelen, hogy — ha befolyásolta is ember-
ábrázolását a tényleges flamand típus — nem tobzódott volna olyan hallat-
lan mértékben a hústömegek ábrázolásában, ha nincs előtte Michelangelo, 
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aki az izomkolosszusokat, a gigantikus embertípust divattá tette a művé-
szetben. Hiszen Flandriában is ugyancsak egy századdal előbb Brueghel 
dolgozott, akinél nyoma sincs ennek a hatalmas testű embertípusnak — 
egyszerűen azért, mert ő még nem került a michelangelói szépségideál be-
folyása alá. 

Michelangelo tehát, a klasszikus ókori szobrászat hatás alatt századokra 
kiható divatot kreált az emberábrázolásban. Erre is céloztam fentebb, fejte-
getéseim elején, amikor azt mondtam, hogy a divatkreátor lehet lángelme is. 
És ha nem is volna igazságos Michelangelót felelőssé tenni a mai akadémikus 
szobrászat termékeiért, de tény, hogy még ma is megmaradt az izomkolosszu-
sok divatja a művészetben ; a mai szobrász is egész természetesnek tartja, 
hogy az államférfit, aki az életben sovány, közepes testi erejű ember volt, 
az emlékszobron, melyet róla készít, olyan nehézsúlyú atlétának ábrázolja, 
hogy annak a ruháján keresztül látható, duzzadó izomtömegeit akármelyik 
világbajnok, Hackenschmid, Czája vagy Schmeling is megirigyelhetné. 
A divat tehát, melyet Michelangelo az emberábrázolás terén kreált, igen 
maradandónak bizonyult, legalább is a monumentális plasztikában már kb. 
400 éve mondhatni változatlanul tart. Ilyen tartós divatra nehezen talál-
hatnánk más téren példát. 

Fentebb arra a jelenségre utaltam, hogy az újító, aki valamiben eltér 
a tömegtől, az állatvilágban, valamint az emberek közt is gyakran gyűlölet 
s üldözés tárgya. Bármennyire igaz ez, mégis ez is olyan megállapítás, amely-
nél óvakodni kell az általánosítástól, amelyet csak fenntartással, minősítés-
sel állíthatunk fel szabály gyanánt. Főként pedig azt kell hozzá tennünk, 
hogy e tekintetben korunk igen erős változást mutat, az újítástól való félelem 
sok tekintetben az újdonság nagyfokú értékelésének adott helyet. Igy jóban, 
rosszban a határtalan lehetőségek képét mutatja a kor, melyben élünk. 
Az ipari forradalom (hogy ezt a nem nagyon szerencsés kifejezést használjuk), 
a találmányok, a technika óriási rapid fejlődése korunkban természetszerűen 
hozta magával az újítást, a divatváltozás nagyban meggyorsult s egyre 
gyorsuló tempóját. A világháború is igen sokban kihatott erre ; ma már 
a létfenntartás, a megváltozott viszonyokkal való leszámolás is kényszerít 
bennünket arra, hogy feladjuk a változással szemben érzett idegenkedésün-
ket. Maradiság azért kétségtelenül van még nagyon sok a világon ; mégis 
tény, hogy ma már szokásban, divatban oly nagy változásokat vettünk s 
veszünk be, hogy az még néhány emberöltővel ezelőtt elképzelhetetlen 
lett volna. 

KÖDDEL KÜZDŐ KÉK HEGYEK. 
Kék hegyek húztak, ködbe vesztek, 
De fény várt félszáz év után. 
Az alkony pírja félve reszket. 
Kék hegyek húztak, ködbe vesztek. 
A hívő szív sohase veszteg. 
Egy-egy kék hegy tovább fut ám. 
Kék hegyek húztak, ködbe vesztek, 
De fény várt félszáz év után. 

Petri Mór. 


