
Embereszményeim 
PANEK ZOLTÁNNAL BESZÉLGET DOBOS MARIANNE 

D. M.: — Elég rég ismerjük egymást, kedves Zoltán és elég közelről, hogy 
elmondhassam: nem először beszélgetünk — nyilvánosan sem —, nem először 
vitatkozunk, értünk netán egyet. Párbeszédünket tehát nem most kezdjük, csu-
pán folytatjuk. Végeredményben, ha van is, nem áthidalhatatlan a köztünk levő 
földrajzi, eszmei, „embereszményi" távolság. Egyik írásodban olvastam, hogy 
a mostanában gyakran és sok helyen idézett gondolatod, mely szerint „a XX. 
században a legnagyobb kaland megmaradni ott, ahol születtünk", először 1974. 
június 6-án íródott le. Alig tizenöt év után, szerintem mostanában vált iga-
zán és keserűen időszerűvé. Jóval e megállapításod előtt már korábbi írásaid-
ról is leírta egyik magyarországi kritikusod, hogy műveidben „a személyiség 
szabadságharca folyik". Talán nem túlzás azt állítani, hogy a „születtünk" töb-
besszáma és „a személyiség szabadságharca" egyes száma között helyezkednek 
el azok a feszültségek, amelyek éltetnek. Mindig feszes fogalmazású és az 
anyanyelv megőrzésének fokozott gondjában fogant írásaid „embereszmény-
gyökereire", eszmei-tapasztalati-lelki-földrajzi eredőire volnék ezúttal kíván-
csi. De máris hagylak beszélni, ha úgy jobban tetszik: vallani. 

P. Z.: ;— Soha időszerűbb kérdést. Abban állapodtunk meg, hogy pótkér-
déseket nem teszel fel, a szabadáramlásra bízzuk magunkat. Szabad a csa-
pongás tehát. (Ami azonban nem lehet — ne legyen — szellemi kicsapongás.) 
Kérdésedet fontosnak, izgalmasnak találom. Mindössze egy apróka árnyalatá-
ban javasolnék kiigazítást. Nem kedvelem, ha az ún. „gyökerekről" beszélnek. 
Hagyjuk az effajta fogalmazást a gyökereseknek. Akik — ha kell, ha nem — 
folyton a gyökereikre hivatkoznak. Egy fa sohasem hivatkozik a gyökereire. 
Az, hogy egy fának milyenek a gyökerei, leginkább a gyümölcséből ítélhető 
meg. No meg a fölötte elvonuló viharok kudarcaiból. Köszönöm, ha netán 
egyetértesz velem. Aminthogy köszönöm a megnyilatkozási alkalmat. 

Köszönetemhez nyomban hozzá kell tennem, hogy van, amiről szívesen 
beszélek, talán szívesebben, mint írok, esetleg soha nem is írtam volna egyéb-
ként, és van amiről nem könnnyen. Most feltehetőleg ilyesmiről van szó. Egy 
idő után mindkét esetben óhatatlanul gyanúba keverdhet önmaga előtt is az 
író: a gondolatolvasó még nem feltétlenül gondolatíró. De hát esendő emberi 
fenségünk sok mindent elvisel(tet velünk) az élet folyamán. Engem leg-
inkább az sodor ilyes kalandokba, hogy mégcsak nem is sejtem, mi a vélemé-
nyem valamely dologban, ám, ha megkérdeznek, mindjárt tudom. Bizonyára 
így vannak ezzel mások is. Megkérdeztetvén tehát, legalább én is megtudhatom 
a véleményem. Ami olykor nem minden megdöbbenés és kockázat nélkül való 
játék. Ezek után máris vágjunk a dolog közepébe. 

Mindenekelőtt: „az embereszmény-választék" — hogy így fejezzem ki ma-
gam — a század végére tetemesen (miközben igen tarkán) gyarapodott, az 
emberek többsége azonban ennek ellenére talán soha nem volt ilyen mérték-
ben ágrólszakadt ebben a tekintetben. Róbert Musil már korábban megírta volt 
A tulajdonságok nélküli ember című művében (hangulatilag éppen idesandít 
a cím): „Miénk lett a valóság; elveszítettük álmainkat". Amilyen mértékben 
elidegenedtünk volt vagy lehetséges, lélekhez álló eszményeinktől, olyan mér-
tékben el is embertelenedtünk. 
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Ezt a feltételezésemet a továbbiakban is fenntartom, ugyanakkor kér-
désedre visszakérdezek máris: Miért akar valaki (akarjon) olyan lenni, főleg 
ha már valamilyen, mint valaki más (szerencsés esetben már halott, szeren-
csétlen, mert főleg tömegméretekben még élő), amikor ez amúgyis — bensőleg 
mindenképpen — szinte lehetetlen? Utánozás: majomszokás. Szinte bizonyos, 
hogy „a fejlődés" utánzását is a majmoktól örököltük, a fáról lemászásét 
mindenképpen. (Leheh hogy ők az okosabbak, mert félig-meddig a fán ma-
radva is fennmaradtak.) Bizonyíték: a pillanatnyilag ötmilliárdnál nagyobb 
lélekszámú emberiség az átlagos szellemi színvonalát tekintve immár nyugod-
tan megkezdhetnők a visszamászást. Ha ugyan az ötlet kivitelezésének meg-
kezdésekor még lesznek fák. Jó negyvenszázalékos ugyanis pillanaatnyilag az 
írástudatlanság még ott is, ahol némelyek eme szavakat csak felolvasva ér-
tik, az Amerikai Egyesült Államokban nemkülönben. Egyebütt nemkülönben. 
Ettől, ha nem is egészen, de valójában függetlenül miért legyünk mássá és 
más-sá, ha már lettünk és főleg, ha lehetünk (lehetünk?) önmagunkká? Ez is 
— önmagunkká lennünk — épp elég munka, több, mint egy életre szóló fel-
adat. 

Különben is: ravasz serkentés és gyanús indítékú noszogatás lehet ez né-
hol. Van egyfelől a velünk született nyájösztön, másfelől pedig az egy akol-
ba egy pásztor bunkósbotja alá terelés veszélyes játéka, csillapíthatatlan buz-
galma, a legkülönbféle zászlók alatt. Nem csalódott még elégszer az emberiség 
a szellemi-lelki egyenruhásítás undorító győzelmeiben? Persze kell a szellemi, 
eszmei, gondolati emberi tapasztalatokat megragyogtató, felkínáló világpiac 
okos, mindig forradalmasító működése és lendülete, és kell a senkiével össze 
nem téveszthető egyedi emberarcunk képének értékeink révén kiérdemelt el-
helyezése „az emberiség érettségi tablóján", ámde — vigyázat— gondolatot ne 
bóvliért cseréljünk és viceversa. Továbbá: nyíltan megvallott szerelmünk a 
saját fejünkben termő gondolat is lehet. Ideje már megbarátkozni a gondolat-
tal, hogy a megoldás kulcsa — miután sok mindenre van, de a lét általános 
nyomorára amúgy sincs megoldás — nem egyetlen ember vagy embercsoport 
kezében van. 

Külön-külön — furamód — egyre okosabbak a ma élő emberek, mint 
együttvéve. Arról nem is beszélve viszont, hogy némely ember számára vég-
zetes lehet az az ártatlannak látszó jó tanács, miszerint: Légy hű önmagad-
hoz. Ehhez, amennyiben elhangzana, sürgősen hozzá kell tenni: Ismerd meg 
önmagad, de miután megismered, és netán valóban olyan vagy, soha többé 
ne állj szóba veled. Talán a költészet villámerejű villanása old olykor valamit 
a lét mind kuszább homályán. „Egy másik erdő jár a fák közt." (Nemes Nagy 
Ágnes.) Mi tűnünk át valamin, vagy rajtunk tűnik át egy másik emberiség? 
Az ifjúság jó része még mindig és egyre inkább énekes koldus szeretne lenni, 
szórakoztató iparos (szórakoztatott iparos), mint egyre idiótább idolumai. Akik 
már megszokták, beletörődtek, csak legyintenek: iuventus ventus, hosszú haj : 
elhúzódó ifjúság az örök-hosszúhajú zenében, majdcsak észretérnek.- Hosszú 
távon ez csak amolyan haja hulltán baja múlik. Hiábavaló az embernek pél-
dázatokat poshadttá papolni. Az talán jobb, hogy a kopaszok pusztító erejüket 
még csak nem is sejtjük fegyverekkel játszanak? Egyre mélyebbről és egyre 
messzebbről is hangzik a keserű figyelmeztetés: „Az ember sárkányfog-vete-
mény." 

Ha ezt nem is, annyit talán el lehet fogadtatni kortársainkkal, hogy — 
egy novellámban. írtam volt —: „Minden ember a világ legfurcsább embere." 
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És miután életemben az éppen élő emberiség első számú embere én magam 
vagyok, nyilván a világ legfurcsább embere is. Babits Mihály íriszhez, a szi-
várvány istennőjéhez szólván így ír: 

Idézz fel nékem, ezer égi képet 
és földi képet, trilliót ha van, 
sok földet, vizet, ú j és régi népet, 
idézz fel, szóval, teljes enmagam. 

„Minden ember magában hordja az emberi állapot teljes alakját" — írja 
Michel de Montaigne. A gondolat-sziklát Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 
görgeti tovább: „ . . . énutánam talán valóban senki számára nem lesz semmi, 
és mihelyt kialszik a tudatom, az egész világ eltűnik, mint egy kísértet, mint 
csakis az én tudatom tartozéka, és megszűnik, mert lehet, hogy az egész világ 
és az egész emberiség csakis én magam vagyok." Montaigne és Dosztojevszkij 
között Balise Pascal is hasonlóan vélekedik: „önmagának mindenki a teljes-
ség mert ha meghal, számára a minden halt meg". Dosztojevszkij nem áll 
meg itt: kihívóan büszke és bátorítóan bizakodó (talán ő hisz a legjobban az 
írás hatalmában). „Az ember egész életében nem él — írja —, hanem alkotja 
önmagát; önteremtéssel megteremti magát." Jean-Paul Sartre számára pedig 
elegendő, ha önmagát választja az ember, mert ez esetben óhatatlanul az ösz-
szes többi embert. 

Nemcsak az én szabadságom, a másoké is, ha netán igényt tartanak rá, 
hogy megértsék az én szabadságomat, hogy a világ legfurcsább embere lehes-
sek. Ezt méltánylandó nekem viszont kutyakötelességem ünnepélyesen kijelen-
teni, hogy miután véleményem a lényegesebb kérdésekben megoszlik az arra 
rászorulók között, jómagam oszthatalanul vigasztalan vagyok. A mindenség sú-
lya alatt él bennem a fájdalom. Az ugyancsak meglehetősen vigasztalhatatlan 
Boris Vian szerint életünk egyszeri használatra kiadott-kiszabott örök idejé-
ben — történetesen korunkban — „az út egyik oldalán fú j t a szél, a másikon 
nem". Arról nem is beszélve, hogy ugyene szerző szerint: „a hangulat általá-
ban nagyon nyomasztó: a negyvenéves falánk hölgyek hét krémest esznek, kis-
ujjukat feltartva". 

De az ötven-, a hatvan-, a hetven- és a nyolcvanéves hölgyek is ugyan-
úgy — teszem én hozzá, aki nem vagyok irigy, igaz viszont, hogy kimondot-
tan özvegypártinak sem nevezhető. Egyre nyilvánvalóbb ugyanis, hogy főleg az 
áporodottan zöldfülű, különféle színű kékharisnyák a dilettantizmust, tehát 
az ügyeskedő megélést (túlélést) pártfogolják. A jól szimatoló Miss Marple-ok 
kerülnek a túlélés döntőjébe. Kedves Marianne, elnézésedet kérem és min-
den olvasónkét. Csupán védekezem. A szerelemben, amit az érett korú női 
személyek iránt érzek, egy férfi túlélési esélyei úgyszólván szóba sem jöhet-
nek. Az anyáskodó hölgyekkel szemben, akik elgyávítják a férfit, mint Mark 
Twain felesége, inkább tehát mellettük, oldalukon, a máris érzelmi özvegyek 
oldalán a fékezett hatású férfiak sorra-rendre lekésik életük különvonatát. 
Tisztelet a túlnyomó kivételnek, de jaj továbbra is az olyan özvegynek, mint 
Mao-né vagy Peron-né. 

Sziszifoszt, második megjelenése alkalmával a földön (Sziszifoszt, aki sze-
rintem belül görgeti a sziklát) egy leány hűvös keze tartotta vissza attól, hogy 
eltávozása határidejének lejárta után azonnal visszatérjen az alvilágba. Ter-
mészetesen a nem hasonló helyzet még nem jogosít fel. minket arra, hogy fel-
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adjuk a küzdelmet. Nem adhatjuk meg magunknak azt a mindig alaptalan 
önelégültségből táplálkozó szánalmas örömöt, hogy lemondunk: trónról (ameny-
nyiben minden ember fenség), megszálottságról (főleg, ha már beleszület-
tünk), szikrázó dacról (annak ellenére, hogy eleddig alig sikerült valami az 
életben) egyáltalán: a minőség méltóságáról. Nekem például gyémántvágó-vi-
selési engedélyem is van. De nem a hatalomtól kaptam, ez az én hatalmam. 

Az emberek egy része éhezik, a szabadságjogok bilincsében vergődik, 
áhenhal a szabadság utáni vágyban, a század megannyi tébolya elvitte feje 
fölül a kedves otthoni tetőt, beeshet hozzá akár egy alig használt űrhajó 
vagy rakéta, egy fürtös fejű rakéta, mint valami ismeretlen görög istenfi. 
Mi nem történhetik még meg velünk — miközben egyre silányabb könnyű-
zenére és egyre tökéletesebb nehézfegyverekre mindenütt van pénz. Szájunk 
barlangjából naponta előjön az üvöltő ember. Bocsánat: ősember. Pedig ta-
lán oktatlanul-jogtalanul sértegetem magunkat. Ne bántsuk az ősembert: főleg 
gondolkodásáról kevés, hézagos, pontatlan ismeret maradt ránk. Talán ezért 
is az emberek, illetve a népek érdekes módon még a már-már mániává fej-
lődött jövőkutatás korában sem hősi jövőt, szívesebben álmodnak maguknak 
hősi múltat. Az ősök olyanok, mint mi, állítólagos utódaik, csak ők kevésbé 
majomszerűek és valamivel életrevalóbbak voltak, mindenesetre jobban tud-
tak örülni az életnek. 

Az erdélyi Torda a meghirdetett vallásszabadság Első Európája volt vala-
mikor. Még mielőtt Bethlen Gábor könyves ökrösszekerei a Kárpát-medencét 
nyikorogva bejárták volna a fejedelem többnyire győztes hadjáratai során. 
Ágyúszó szünetében a nagy fejedelem nem szűnt meg önmagán dolgozni. 
Szégyellem is ideiktatni feljegyzésemet: „Min dolgozol mostanában? önmaga-
mon, önmagamat építem. Rám fér és rászorulok." 

Tempi passati. Mára — sőt már szinte egy évszázaddal ezelőtt — Lev Nyi-
kolajevics Tolsztoj ezt jegyezte föl a naplójába: „Az emberiség kilencvenkilenc 
százaléka őrült. De tartok tőle, hogy túlságosan elnéző vagyok." Aki nem ura 
elméjének, annak könnyen akad kéretlen ura. Értelmi és haladási sebessé-
günk függvényében mérni magunkat szükséges, ajánlatos, tanácsos, egyszóval: 
kötelességünk. Méghozzá helyzetünk állandó tudomásulvételére és az esetleges 
és bármikor esedékes pályamódosítás azonnali érdekében. Mérni tehát: ösz-
szetetten, szigorú tárgyilagossággal, tettenérőn, biztos értékekkel, érett megfon-
tolással, elrettentőn, ha kell, rettentő figyelemmel, roppant fegyelemmel és 
mégis engedékeny ésszel, ha az látszik okosabbnak. Ha sem a part, sem a fo-
lyó, akkor az ember sorsa csak a hömpöly. Bármi jó, csak a gravitációs szin-
gularitás — a fekete lyuk, a fekete sugárzástalanság, a láthatatlan fekete lyuk 
bajába ne essünk. Létünk értelme (talán): a legdermesztőbb Kelvin-fokokkal 
is dacoló forró sugárzás. (írtam volt: „A csillagok is férgek, és mi is csilla-
gok".) Sugározni pedig az tud a legjobban, aki képes mások sugárzását is 
érzékelni, felfogni, magához ölelni. 

Példát akarva-akaratlan mutatunk, adunk is, nemcsak látunk, követünk, 
olykor ezt is akaratlanul netán. Ez pedig nem kis felelősség minden ember 
számára, még ha soha életében nem gondol is rá. Nem az a baj, hogy én nem 
hiszek istenben, a nagyobbik, ennél sokkal nagyobb bajom, hogy ő nem hisz 
bennem. Élek, látszom, vagyok (nem látszani, lenni kell — mondotta Széchenyi 
István), netán hatok, esetleg akaratom ellenére, mindenképpen része vagyok a 
világnak, rontok vagy javítok, ha nem henyélek. De csupán láncszem vagyok, 
illetve inkább részecskéje a huzalnak, ami az örök áramot közvetíti, ki tudja, 
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miféle felelősségbe keveredem. Ezzel a hiú okoskodásommal a magam-magunk 
fontosságáról most inkább hirtelen szembeállítanám Nagy László egy mellbe-
vágóan tömör gondolatát: „Tedd a csodát, ne magyarázd." Igen, de ez eset-
öen engedtessék meg, hogy halkan hozzátegyem: az emberi kapcsolatok min-
den pillanatához ki kell tenni a figyelmeztető táblát — Vigyázat, robbanásve-
szély. 

Különösen áll ez a gyermekekkel való kapcsolatunkban. A gyermekek 
azok, akiktől talán a legtöbbet lehetne tanulni jövőül. Friss, tiszta és még 
őszintén szabad szellemükre azonban zsenge koruktól iszonyatos nyomással 
nehezedik a múlt. Amelynek látható, leginkább érzékelhető, jelenlevő része 
alighanem mi magunk vagyunk — szellemileg többé-kevésbé felnőttek. „A mi 
időnkből" átszivárgóan a jövőbe. Mi, akik már alig vagy egyáltalán nem hasz-
nálható eszmei kacatjainkat cipeljük magunkkal, vérbemártott tapasztalataink-
kal, későn keserű lemondásunkkal, a hatalomhoz az emberi kor legvégső ha-
táráig görcsösen ragaszkodók, valamikori elképzeléseink csőddé aszalódtak, 
örömforrásaink szenvedéssé zilálódtak, a simogatást elfeledőn tenyerünk meg-
kérgesedett, szemünk immár savas esőt sír, kezdhetnénk elölről — ha lehetne 
— egész félrecsúszott életünket. No persze, ebben aztán igazán nem lehet ál-
talánosítani, végtelen a változatok száma, a számadásban mindig az arányok 
a döntőek. Egyértelműen legfeljebb azt lehet megkockáztatni, hogy az ember 
fájdalmas anyag — és még fájdalmasabb szellem. 

Mit kezdjen valami folytonos ismételgetésével az ismeretlen-ismerős erő, 
aminek mi csupán parányi alkatrészei vagyunk? És ezenközben működik a tel-
jességgel kiszámíthatatlan taszító-vonzás is. Ennek a működtető ereje nem 
egyéb, mint amivel minden eredeti szellem a világ kör- és közforgásába rob-
ban. Megismételhetetlen egyetlen eredeti ember is. A lehetetlen megismétlés 
szempontjából az eredendően másolatok már csak azért sem jöhetnek számí-
tásba, mert összetevőik révén és miatt sokkal bonyolultabbak semmint, hinnők. 
Ilyenformán még egy hosszú-hosszú élet végén sem lehet kibogozni-össze-
gezni, kik hatottak az emberre, milyen mértékben, ráadásul milyen kölcsön-
hatásokban alakították így vagy amúgy az életünket. 

Akik eme ad hoc vallomásban név szerint megemlítődnek, nyilván még 
most is hatnak, jelen vannak életemben, némelyikük természetesen taszító-
vonzás. És még hányan, de hányan, akik az életembe keveredtek, kevertem 
őket vagy keverték magukat. Minden ember — mondják — legalább egyet-
len dolgot jobban tud, mint a másik — jelenleg tehát több mint ötmilliárd 
„valamit" kellene megtanulnom csak a kortársakból, ők tőlem legalább egy-
valamit, hogy így feldúsulva együtt próbáljuk meg kifürkészni, .megtalálni, 
meghatározni csodálatos létünk rejtezkedő értelmét. 

Az emberiség toldozott-foltozott, folyton kirojtosodó, sárban-vérben-szé-
gyenben-tudatlanságban is meghurcolt emlékezete egyetlen hamuba-sült po-
gácsánk. Nagy kár, hogy nem mindenki tart rá igényt. Igaz: „keserű a pogá-
csánk" — ahogyan édesanyám szokta volt mondani, amikor olyan helyzet-
ben voltunk. (Nem emlékszem oly időre, amikor ne lettünk volna.) „Kisfiam 
— intett gyakran édesanyám, majdnem mindig ugyanazzal a bevéső szöveg-
gel — tanulj meg mindent, hogy te soha ne szorulj senkire, de rád mindig 
számíthassanak." Akkoriban még ketten voltunk hercegek Somogyi Károly 
anyai nagyapám falujában, a Szatmár megyei Józsefházán: a rangjáról korán 
lemondott Gonzaga Szent Alajos és a képzelet hercegeként induló jómagam. 
Csonth Ignác plébános úrnak köszönhettem a volt hercegfival való ismeretsé-
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gern és javarészt a serkentést a továbbtanulásra is, a tisztelendő úrnak, akit 
fölötte tiszteltem és tisztelek azóta is, ennek ellenére egy hittanórán felöklel-
tem a padból kirobbanván, mert figyelés helyett szerelmes levelet fogalmazó 
kopasz fejemet a méteressel alaposan megkopogtatta. 

Lehet-e „példaképe" az emberfiának olyan egyén, akivel a kölcsönös sze-
retet változataiban még verekszik is? Vagy akivel folyton felesel, nem éppen 
nagyrabecsülése jeléül, mint tettem én a kiváló Polányi Imrével, osztályfőnö-
künkkel? De hiszen édesapám ellen meg egyenesen és egyre hevesebben láza-
doztam, jóllehet édesanyám mellett neki köszönhetem a legtöbbet. Még tetten 
is tudom érni magam az időben: egy fura és merész átváltozás formájában én 
— ő akartam lenni. Egy nyári este kikönyököltem udvarunk utcára szolgáló 
kerítésén az eltávozásra hazaérkezett édesapám három krumplivirágos an-
gyalbőrében — immár elég nyurgán én lettem ő, a komiszillatú hős, mélyített 
hangú mormogással fogadtam a mezőről hazatérők köszönését, énbennem 
édesapám és én édesapám szerepében. Lemászván a fáról, túlságosan is 
földközelbe kerültünk — kár. Csinos áttünések című novellámban megírtam 
már, hogy mit örököltek tőlem felmenőim. Egy kritikusom nyomban további 
biztató példát is idézett a lelkesítő ötletre. Kösztler Arthur Spinozától szár-
maztatta magát, annak ellenére, hogy a filozófusnak köztudottan nem voltak 
utódai. Minden előzmény a miénk volt valamikor, és lehetséges folytatásunk 
útjában sem állt annyi akadály. Majdnem gyászos emlékű katonai pályafutá-
som egyébként hamar és csúfos vereséggel (megverésemmel édesapám részé-
ről) ért véget. Ugyanis egy német géppisztolytöltényt reszeltem be egy rozs-
dás amerikai coltba, a többi elképzelhető. Édesapám gondolatilag így sum-
mázta a tanulságot: „Nem csak azt nézzük meg, hogyan megyünk be vala-
hová, hanem azt is, hogyan jövünk ki." 

Járunk-kelünk a világban, vagy elkelünk, mint példa, vagy nem, vagy 
akadunk eszünk és szívünk-szerinti példára vagy nem, miközben eszünkbe 
vehetjük, ami Tamási Áronnak jutott eszébe: „mindnyájan tengeren élünk, 
melynek a hullámai nem kérdezik a nevünket". A modern ember helyzeté-
nek ilyesfajta meghatározására én is tettem már kísérletet, hadd idézzek egy 
1985-ös esszémből, miként következik: „Az emberre mégsem alkalmazható te-
hát egészen Heisenberg törvénye, a határozatlansági összefüggések, az ember 
helyzete és ezzel egy időben haladási sebessége pontosan meghatározható 
értelmével az értelmetlenhez kétségbeesetten ragaszkodva (van benne valami 
határozottan összefüggéstelen) forrón markolja a hatalmas, szivárványszínű 
jégcsapot, amely a bársonyfeketéből ibolyakékbe váltó ég ereszén lóg." Ehhez 
csupán annyit szeretnék hozzátenni, hogy az emberi rejtély: a viszonylagos 
megközelíthetetlenség foka. 

D. M.: — Köszönöm a beszélgetést. 
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