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Domonkos László
Amit lehetett, amit kellett

Cs� Szabó László veretes sorait valamikor 
a múlt század nyolcvanas éveinek legele-
jén élhettem át úgy istenigazából, noha 
1974-ben, 23 éves koromban jártam 
életemben először az Erdőn Túli Földön� 
A szegedi Délmagyarország szerkesztősé-
ge, ki tudja miféle, akár isteni áldásnak 
is tekinthető internacionalista vezérelv 
elvárása jegyében, testvérlap-kapcsolatot 
létesít(het)ett a kolozsvári Igazság című 
lap szerkesztőségével� Az akkori szegedi 
főszerkesztő-helyettes – később, sajnos, 
főszerkesztő – a majdan a szemembe is 
mondott „nacionalista” kitételnek meg-
felelően, nyilván egyféle taktikai-prakti-
kus meggondolásból is, engem szemelt és 
nevezett ki a kapcsolattartás felelősének 
és bonyolítójának� Ez nemcsak azt jelen-
tette, hogy – kezdetben, egy darabig éven-
te kétszer-háromszor, később egyre rit-
kábban – a Tisza-partra (és Budapestre) 
érkező kolozsvári kollégákat nekem kel-
lett adjusztálnom, de viszonylagos rend-
szerességgel és gyakorisággal el is kellett 

látogatnom a kincses városba és környé-
kére� Persze mások segítő közreműködé-
sével, de mindvégig határozottan egyféle 
„vezető szerepben”, mint afféle „gőzösfejű 
vadmagyar” (hogy a későbbi klasszikus 
vezetői minősítések egyikét idézzem)�

Írni ekkor, 1982–86-ban legföljebb szigo-
rúan kulturális vonatkozású cikkeket le-
hetett az erdélyi világról, azokat is jócskán 
megrostáltan és cenzúrázottan� (Esetleg 
kiállításról, színházi előadásról, de ezek-
ről is módjával, minél rövidebben, minél 
kevesebbet, minél ritkábban� Inkább sem-
mit� Abból nem lehet baj�) Mivel 1981 óta 
többé-kevésbé folyamatosan dolgoztam 
az Élet és Irodalomnak és az Új Tükörnek, 
meg-megpróbálkoztam olykor a főváros-
ban elhelyezni ezt-azt: a szegedihez tulaj-
donképpen tökéletesen hasonló végered-
ménnyel, legföljebb csak a „körítés” volt 
más… Ha később, kissé nekibátorodván, 
itt-ott rákérdeztem, hogy egyeseknek az 
ÉS-ben vagy az Új Tükörben vajon miért 
szabad mégis néha ezt-azt írnia Erdéllyel 
kapcsolatban (az Új Tükörnél például Fe-
kete Sándornak), már jött is a tipikus-ci-
nikus szerkesztői válasz: „Hja édesapám, 
neki meg van engedve…”

A jég abban az Élet és Irodalomban tört 
meg, amit Csoóri Sándor – méltán – a ma-
gyar szellemi élet könnyűlovassági lapjá-
nak nevezett� Az akkori ÉS tényleg olyan 
is volt, akár egy elit harci alakulat: fölé-
nyesen elegáns és imponálóan könnyed, 
hallatlanul hatékony, szinte átütő erejű 
– és igen-igen nívós, felkészült, abszolút 
professzionalista� Már ’87 nyarán-őszén 
megjelent ez-az – nekem is egy, mai szem-
mel jócskán illedelmesnek vagy naivnak 
minősíthető délvidéki riportom –, azután 
jött 1988 varázs-esztendeje� Az a tavasz, 

A szerző író, szerkesztő, a RETÖRKI 
külsős munkatársa.

„Erdély egy ódonabb Magyarország, Erdély a mélyebb tengerfenék, 
telehintve gyönggyel, amiket a vihar az Alföldről rég elsodort. Erdély a 

füstösebb magyar tükör, kissé kopott aranyrámában.”
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amely sokunk életének csúcspontját je-
lentette, amire oly borzongatóan gyönyö-
rű visszaemlékezni még ma is� Egy ko-
rábbi kolozsvári-kalotaszegi látogatást 
megörökítő írásom világ csodájára – a leg-
kisebb változtatás, húzás, „csont nélkül” 
– megjelent az Élet és Irodalom május 6-ai 
számában� A párom (akkor még mindössze 
alig három hete a feleségem) a főhős ifjú 
hölgy nevének megváltoztatását javasolta� 
Raffay Ernő akkori felesége ajánlotta a 
Sebestyén Borbála Emese elnevezést… 
Feleségem elolvasás után kijelentette: 
ha valaha lányunk lesz, Borbála Emese 
lesz a neve� (Hét évvel később, 1995-ben 
született lányunkat Borbála Emesének 
keresztelték�) A június 27-ei Erdély-tün-
tetésre készülődve már – jelképesen és va-
lóságosan is – időről-időre ezt az írást is 
meg-meglobogtathattuk… Lehetett már� 
És kellett is� Mint mindig�

A felgyorsult események a következő egy-
két évben már egyre gyakrabban fordítot-
tak – különféle írásokkal is – Erdély felé, 
1989 végétől aztán, jó hároméves kény-
szerszünet után, már újra sűrűn meg is 
fordultam arrafelé� („Nem ajánljuk, hogy 
Raffay Ernő barátjához hasonlóan nagyon 
járkáljon most már oda”, fi gyelmeztettek 
anno az illetékes elvtársak�) A ’88-tól ’90-
ig tartó „sűrű” események egyféle erdélyi 
foglalatának készült, Apor Pétertől köl-
csönzött címmel az alább közölt Metamor-
phosis Transylvaniae című írás� És azután 
még jó néhány… Erdély pedig azóta is 
(mindig, egyfolytában, mindörökre) jelen 
van� Figyelmeztetve arra, ami 1945 után 
először 1988-ban, az én nevem napján, 
azon az emlékezetes László-napon, június 
27-én mutatkozott meg a maga fenséges 
pompájában: hogy mindig tenni kell, amit 
csak lehet – hát tegyük is�

Levél Sebestyén Borbála Emesének, 
Kalotaszegre1

Négy éve ismertelek meg, Sebestyén Bor-
bála Emese� A keresztelődet tartották 
akkor a református templomban, ott, 
Inaktelkén, a kopár kalotaszegi dombok 
között� Csípős, hóolvadásos télvége volt, 

1 Élet és Irodalom, 1988.05.06.

te pedig annyira aprócskának látszottál, 
hogy alig lehetett észrevenni, amint édes-
anyád karjában fekszel� Tehetetlenül és 
kiszolgáltatottan, mint egy darab fa és 
fenségesen, mint egy uralkodó féltett, ősi 
és utánozhatatlanul gyönyörű koronája� 
Nem tudtál semmiről�

Ahogyan elképzelni próbállak, milyen le-
hetsz most, esztendők múltán, eszembe 
jut az a vasárnap délelőtt, ott, nem túl 
messze a „Nádas patakától”, amerre Ko-
lozsvár irányából beérünk Kalotaszeg szí-
vébe� Minden ház előtt meg kellett állni, 
mert mindenhová hívtak� Igen sok pálin-
ka fogyott, de a mi fogalmaink szerinti ré-
szeg embert még késő délután se láttam 
– hiába, az önfegyelem másként értendő 
arrafelé… A rengeteg nép közt – bőrka-
bátos, kalapos legények, népviseletbe öl-
tözött asszonyok-lányok – igyekeztem jól 
megjegyezni a nevedet, mert arrafelé min-
den hasonló nevet nagyon igyekezni kell 
jól megjegyezni� Egy Reményik Sándor 
nevű költő, ki nagyjából szintén e vidékről 
való, Kossuthnak és Széchenyinek együtt 
címezve írta, hogy „ugye, kibékültök ezen 
a kis levélen? Mert ez a levél… mert ez a 
levél haza – Cluj-ba – megy…”

Ha jól számolom, éppen ezekben a napok-
ban leszel négyéves, Sebestyén Borbála 
Emese� A fejlődéslélektanból tudhatom, 
hogy az értelmi fejlettség, a személyiség-
fejlődés mily fokán van az ember ebben 
az életkorban� De azt nem tudhatom meg 
– vagy csak nehezen –, hogy miként él-
ted meg szüleiddel az elmúlt időket, ama 
vasárnap délelőtti, nekem örökre oly em-
lékezetes istentisztelet óta� Feleannyi év 
sem kell már, hatéves vagy és iskolás le-
szel� Ha megkérdezném szüleidtől, milyen 
iskolába adnak, ugyan mit felelnének? 
Mit felelhetnének?

Olyan könnyen persze nem is kérdezős-
ködhetek én felőled� Eljutni sem mindig 
könnyű arra� Nem értem, miért nem láto-
gathatlak meg nyugodtan, anélkül, hogy 
attól kéne tartanom, esetleg megrongál-
ják a kocsimat, végső türelmemet próbára 
téve molesztálnak a határon vagy a hotel-
ben (hiszen nálatok a faluban tudvalevően 
nem lakhatnék, nem lévén vérrokona arra-
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felé senkinek)� Nem értem, miért nem ér-
deklődhetek bármikor nyíltan, egyenesen, 
őszintén levélben – vagy pláne telefonon – 
minden felől, ami újság, ami történik arra, 
felétek� Annyi a barát, a rokon, a kolléga, 
a jó ismerős, miért hát, hogy egyik bará-
tom, végletekig bízván a Szolgálat irodalmi 
műveletlenségében és önnön találékony-
ságában, alig pár hete levélben úgy kény-
szerült tudomásomra hozni valamit, hogy 
„Németh Laci üzeni, megvan, amit kértél: 
Tanú rá az ég, hogy ő a leghűségesebb ol-
vasód”? Igaz, egy másik barátom hivatalos 
útra is csak úgy engedtetett, hogy a meg-
hívó cégnek véle kellett fogadnia egy hívat-
lan kísérőt is, – a fura delegációs póttag 
munkahelye és beosztása aligha lehetett 
kétséges bárki előtt� Hogy az imigyen lét-
rejött alaphelyzet milyen, mindenféle kö-
zép-európai bohózatot, mrożeki groteszket 
vagy bármiféle abszurdot többszörösen 
felülmúló szituációk sorozatát hozta aján-
dékba: hét nap, hét éjjel mesélhetném� Ha 
mese volna� De nem az�

Mesélni különben sem akarok� Anekdo-
tázni mindenki tud, sztorijai mindenkinek 
vannak� Elég volt belőlük� Miként a vic-
cekből és az éjfél utáni társasági buson-
gásokból is� Jó lenne már szembenézni 
azokkal a véleményekkel is, melyek divat-
nak minősítik, ha veletek foglalkozunk, 
Sebestyén Borbála Emese� Hogy e mögött 
mennyi a sunyítás, a cinizmus vagy egy-
szerűen az emberi romlottság, ne fesze-
gessük� Csakhogy a vád néha már azoktól 
is hallható, akik hosszú-hosszú évekkel 
ezelőtt irodalomtörténészként, néprajztu-
dósként, netán folyóirat-szerkesztőként – 
már megalapozták, az úttörőknek kijáró, 
örökösen éles sziklahasadékok között föl-
vázolták, tematikusan, érzelmileg, lexiká-
lisan, esztétikailag, „fölvezették” mindezt� 
Noha minden tiszteletem és szeretetem az 
övék, most mégsincs igazuk� Mert először 
is, ez a divat egyáltalán nem biztos, hogy 
annyira divat, mint nemrégiben, mond-
juk, Isaura volt� Arról nem is beszélve, 
hogy a konyhaszagban könnyekre fakadó 
gépírókisasszony-ábrándvilág – és a több 
milliós anyanyelv-testvérközösség talán 
még divatban sem egészen azonos… Ha 
meg netán mégis divat lennétek, akkor 
Bálint Györgyre emlékeztetnék: jó ötven 

esztendeje Faludy György Villonja nyomán 
írta: milyen jó, hogy ilyen divatok is tá-
madnak néha… Ma ez a „divat” a Németh 
László-i nemzet-ragasztó funkcióját tölti 
be: önvédelmi, nemzetvédelmi tudatpajzs� 
Az írek, a baszkok, a palesztinok aggód-
hatnak, kollektíve ezt-azt-amazt tehetnek 
elnyomott, kisebbségben beolvasztásra 
szorított, kiszolgáltatott fajtájukért – is-
merik az ősi igazságot: ha a szomszéd ut-
cában a testvéredet verik, már csak a vér-
ségi morál kötelezettségeinek okán is oda 
kell fi gyelned… Pláne, ha testvéredet még 
arra is kényszerítik, hogy anyátokat szid-
ja, hűségét bizonyítandó�

Mindezen közben pedig te, Sebestyén 
Borbála Emese, több nézőpontból is „té-
nyező” vagy� Mialatt az édesanyádtól az 
első szavakat tanulod Arany János és 
József Attila nyelvén, arra hivatkoznak, 
hogy puszta földi és földrajzi léted tudo-
másvétele – csak neked, nektek árthat� 
Merthogy „belügy”� Szó se róla: pontosan 
annyira, miként a dél-afrikai faji megkü-
lönböztetés is a Dél-Afrikai Köztársaság 
belügye� Pol Poték működését feszegetni 
meg, ugye, kényes dolog, mivelhogy 
kommunista jelszavak álarcában 
történt� És tényező vagy statisztikákban, 
iskolázási adatokban, jámbor nyugati 
újságíróknak adott tájékoztatásokban és 
új lakótelepek benépesítésében és a vidéki 
ipartelepítésben� De tényező vagy a frissen 
végzett szakembereknek biztosítandó új 
munkahelyek elosztásában is� És hogy 
közben nemcsak az éhezés, a fagyoskodás 
és a korrupció, hanem a gátlástalan 
erőszak, a rettegés, mindezek logikus 
következménye, az asszimilációs terror 
is nőttön-nőtt, arról csak a történetek 
szaporodtak, jártak egyre szájról-szájra, 
hivatalokban és baráti összejöveteleken, 
szerkesztőségi szobákban és boros éjszakák 
ködös gőzei felett� Míg a Magyar Hírlap, a 
kormány lapja január végén közre nem 
adja hatvanezer példányban az adatokat, a 
napilapos tájékozottság szintjén nincs ér-
demi és konkrét hivatalos köz-információ 
arról, mi is történik sok egyéb mellett a jó 
öreg Európában, a civilizáció és a kultúra 
ősi földjén� Amit úgy látszik, éppúgy fakép-
nél hágy az emberi értelem és az elemi hu-
mánum, mint anno Szent Pál a dákokat�
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Hogy mit hoz a jövő, vélheted: nem tud-
hatom, Sebestyén Borbála Emese� Ám ép-
pen most olvasom a Magyar Távirati Iro-
da jelentését arról, hogy a magyar nyelvű 
színházak nagy turnékra indultak, Szat-
mártól Temesvárig, Nagyváradtól Sepsi-
szentgyörgyig� Van egy kitűnő történész 
barátom, aki előadásain időről-időre arról 
beszél, hogy mostanra, mindenféle hazai 
válságok és egyebek ellenére, talán kezd-
hetünk megnyugodni, mert a Tettek Ideje 
kezd elérkezni� Hallgassa meg a Fennebb-
való, ahogy egy öreg székely festő barátom 
mondaná� Mert a legújabb középkor bár-
miféle megnyilvánulása ellenére a könyör-
telen sofőr, az idő társasutazásának busz-
vezetője helyén van és dolgozik�

Be is fejezem ezt a születésnapi levelet, 
Sebestyén Borbála Emese� Nőj nagyra, vi-
gyázz nagyon magadra; légy egészséges, 
okos, hazaszerető lány, asszony� És anya� 
Légy sokadmagaddal, születendő gyerme-
keiddel együtt olyan gyönyörű, tatárosfe-
kete szépség, mint akiket Ady látott pom-
pás magyaroknak A Kalota partján-ban, 
templomból jövet, Kós Károly kedves vi-
dékén� Én tudom, hogy találkozunk majd; 
magyarul fogunk beszélni egymással�

Metamorphosis Transsylvaniae2

Vagyis Erdély átváltozása� Most, némileg 
már hosszabb idő elteltével a Karácsonyi 
Forradalom után az emberben többféle 
furcsa gondolat kavarog, tovaillanván a 
fölkavarodott érzemények tömege, meg-
rendültség és csodálat, fájdalom és pezs-
gős örömmámor� Ideje kezd jőni lassan a 
számadásnak�

Erdély nevét nagyon sokszor leírták az 
utóbbi két esztendőben a trianoni-párizsi 
határok közé szorított Magyarországon� 
Talán nem hat szerénytelenségnek – hisz 
tényekkel bizonyítható, dokumentumok-
kal igazolható, ha kimondom: azok közé 
tartoztam, akik már jóval korábban is kö-
vetkezetesen igyekeztek megtenni a magu-
két a Romániához került egykori magyar 
országrészben lakó véreink érdekében� A 
nehezebb körülmények között végzett ap-

2 Délvilág, 1990.01.13. 

rómunka az én szememben elsősorban 
nem érdem, hanem mindenkoron kitartó, 
konzekvens folytatásra szorító kötelezett-
ség: ám tán ád némi erkölcsi jogot most, a 
gyökeresen megváltozott helyzetben – no 
nem, nem az ítélkezésre, de a szigorúan 
objektív, számadó jellegű visszapillantás-
ra mindenképpen�

A hetvenes évek közepén a Magyar Új-
ságírók Szövetsége székházába terelték 
egy novemberi délutánon az Újságíró Is-
kola hallgatóit: nem akárki, maga Aczél 
György tartott – mit is? Előadásnak ne-
vezni vaskosan jóindulatú túlzás vol-
na, tájékoztatónak viszont érdemtelenül 
lekicsinylő minősítés� Az egyik legfőbb, 
mondhatni netán középponti téma az er-
délyi magyarság sorsával való foglalkozás 
sajtóbéli vetületeinek hogyanja-mikéntje 
volt� A néhai pécsi teátrista, a korabeli fő 
hazai kultúr-tótumfaktum fennhangon – 
a szintén jelenlevő, Szegeden is hosszú 
ideig dolgozó Igriczi Zsigmond kollégám 
bizonyíthatja – a „dákoromán őrületet” 
emlegette, fölháborodva és sopánkodva, 
majd rögvest hozzátette az azóta a Ká-
dár-rezsim egyik kulcsmondatává is vál-
tozott, hírhedt kiszólást: „De értsék meg 
az elvtársak, ha bármit is tennénk, csak 
nekik ártanánk vele�” Micsoda elképesz-
tően farizeus, már-már ördögi gondolat-
menet: a humanizmus álarcába bújtatott 
bűnös nemtörődömség, az erkölcs köntö-
sében tetszelgő, elnemzetietlenítő politika 
kivételesen rafi nált, a maga nemében zse-
niálisan hülyítő iskolapéldája�

A hatás nem is maradt el� Erdély neve éj-
fél utáni társasági búsongások, borgőzös, 
szánalmasan konspiratív Székely Him-
nusz-éneklések „csúcspontjaira” ért föl 
– s ez a félelmetesen gerinctörő meredély 
is csak az értelmiség bizonyos köreinek 
fejében kavargott� Volt egy maroknyi 
csoport – az Erdély-ügyekben legnagyobb 
magyar Csoóri Sándor eszmekövetőinek 
csöppnyi szakasza – amely folyamato-
san próbálkozott� Sorok közé bújtatott 
kiszólásokkal, utalásokkal, gondosan ki-
fundált témaválasztásokkal, nevek, fo-
galmak, könyvek, színházi előadások, 
néprajzi, kulturális és mindenféle lehetsé-
ges ügyek, tények „bedobásával” – és bol-
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dogok voltak, mint az üdvözültek, ha oly-
kor-olykor sikerült, tudva tudván, hogy 
mindez az elérhető maximum�

A másik oldal annál népesebb, hango-
sabb és aktívabb vala� A szolgalelkűség 
és az ostobaság számtalan alakváltoza-
tát produkálja a szerzésbe, eszeveszett 
mindent-maga-alá-kaparásba, Nyu-
gatimádatba és fogyasztásőrületbe, de 
leginkább tökéletes cinizmusba me-
rült-süllyesztett többség� Egyik akkori 
kolléganőm és egyik (akkori) élettársa 
sok-sok vodka mellett int le fölényesen: 
ugyan, minek neked ez az egész erdélyi-
eskedés? Hát nem látod, hogy semmi ér-
telme? Úgyse… úgyse� Közben hallatlan 
öröm, elégtétel, dicsőség: az 1982-es fut-
ball világbajnokság idején vetített Sütő 
András-portréfi lmről írott tévékritikám – 
érintés, „csont” nélkül – megjelenhetett� 
(Köszönhetően – mint annyi más hasonló 
– a rovatvezetőnek� Hányan lehettek ha-
sonló, kivételesen szerencsés helyzetben 
ily esetekben ebben a hazában? És há-
nyan nem?) Ilyesmiket írtam a Nemcsak 
Mundial című írásban, ’82 június végefe-
lé: „S közben, mint üvöltő viharban csen-
des hegedűszó, a Mundial-dömping első, 
legharsányabb rohamai közepette, szer-
dán este feltűnt az egyes programban 
egy barázdált, gondterhelt férfi arc, mely-
nek tulajdonosa gyönyörű magyarsággal 
arról beszélt, hogy gyermekkora nagy 
nyelvi szegénységében a Toldihoz mene-
kült, majd fát ültetett, egy szomorúfűzet, 
amely ma is megvan… S körös-körül Er-
dély� Ahol a magyar kultúrának talán 
legerőteljesebb, legmasszívabb bölcső-
je ringott, s amelyről Németh László azt 
írta, hogy ha nemzetünket hímneműnek 
tekintjük, akkor Erdély a leggyönyörűbb 
és legkülönb nő volt, akivel a magyarság 
ezeréves történelme során találkozott… 
Láthattuk a Mezőséget, Pusztakamarást, 
a Székelyföldet, Orbán Balázs sírját… 
Közben egész héten át tartott és most is 
tart a Mundial� Zúg a közönség, sárga 
lapok villognak, csúnya buktatások tör-
ténnek, gólok, sőt öngólok is potyognak, 
bravúros védések és gyenge, hatásta-
lan védelmek is láthatók� De – nemcsak 
Mundial létezik� Van más is�”

Bocsánatot kérvén a privatizálásért, 
mentségemül csak annyit: a már a Ká-
dár-korszakban is fennen hangoztatott 
elv, miszerint a nyilvánosság előtt a maga 
eredeti álláspontját bárki kifejtheti – így, 
efféle áttételeken keresztül érvényesülhe-
tett (Lásd még: millió allegorikus, kika-
csintós-kibeszélős „kulturális termék”)� 
De már 1984-ben, midőn az akkor még 
legalább fenntartható testvérlap-kapcso-
lat keretében Kolozsvárott jártam – már 
csak a kolozsvári magyar színház Molié-
re-előadásáról írhatok� Két év múlva ott 
járó kollégám csupán kolozsvári fénykép-
felvételeit adhatta közre� Pardon: azokból 
egyet-kettőt� Távolról sem mindegyiket�

Már 1987-et írtunk, amikor Sütő András 
Álomkommandóját játszották Gyulán� A 
kritika utolsó, slusszpoénként minősítő 
mondatai könyörtelenül kihúzva� (A darab 
a romániai állapotokat először ábrázolta 
magyar író részéről fasisztának, nem is túl 
áttételesen�) Ugyanezen a nyáron a kihú-
zó kéz már éberen fi gyelő szemmé is meta-
morfi zálódik: eljő a szegedi színésznő er-
délyi műsorának előadására, melyről írni 
készülök – jobb, ha ő is látja, több szem 
– no nem többet, gyávábban lát… Másik 
kollégám, az éppen ügyeletes ifjú titán 
pedig később oly megszokott nyegleségével 
romantikus vén marhának titulál 
barátommal együtt, midőn kijelentjük: az 
erdélyi magyarság ügye szent�

Inkább nem folytatom� (Érzékeny a gyom-
rom�) A kép, a közelmúlt magyar, különö-
sen vidéki vonatkozó képe a fölvillantott 
részleteknél sokkalta lehangolóbb� Ebben 
az egyszerre riasztó, undorító és szánalmas 
posványban a vastagbőrűek rendjébe tarto-
zók vígan lubickoltak� Mi pedig – mégiscsak 
kibírtuk� És ez a fő� Hogy most a Metamor-
phosis Transsylvaniae, Erdély mai átválto-
zása éppen úgy (is) kezd érvényesülni, hogy 
vezérpublicisták, vezér-,,Erdély-járók”, ve-
zér-Erdély-szakértők lettek a pár évvel ez-
előtti gyávák és ostobák, el lehetne intézni 
azzal: ugyan, bagatell! A kis hernyókat épp-
úgy kiveti magából kellő pillanatban az idő, 
mint – láthattuk – a nagyokat� Ám fölmu-
tatni e téren is az igazi, a hiteles, a valódi 
közelmúltat: több mint érdemes� S éppen a 
távolabbi jövő érdekében: életfontosságú�




