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éltetik. S az persze igaz, hogy - ha több nem is - egy nagyjelentőségű 
eszmetörténeti vonatkozású változás mégiscsak mutatkozik a forra-
dalom Magyarországán; csakhogy ezt sem valamiféle új eszmék feltű-
nése idézi elő, hanem az, hogy egy ugyancsak már 1848 előtt teljesen 
kibontakozott, de akkor még csupán a politizáló köröket átitató jelszó-
és indulatrendszer, a nacionalizmus ekkor hirtelen fordulattal egyszerre 
beveszi magát a legszélesebb néptömegek soraiba. Erre az eszmetör-
téneti újdonságra azonban - úgy hiszem - kellőképpen rá is világí-
tottam munkámnak mind a nemzetiségi mozgalmak fejlődését, mind a 
magyar paraszt- és munkástömegek állásfoglalásait elemző fejezeteiben. 

* 

S most - befejezésül - hadd mondjak köszönetet bírálóimnak -
nemcsak azért a figyelemért, amelyet munkámra fordí tot tak, hanem 
azért is, hogy kérdésfelvetéseikkel rákényszerítettek jónéhány olyan 
történetszemléleti és módszertani problémával kapcsolatos véleményem 
kifejtésére, amelyről korábban sohasem volt alkalmam írni. 

h á r o m í r ó a s z á z a d f o r d u l ó n * 

GOZSDU, A DRÁMAÍRÓ 

Gozsdu Elekre is, mint a századforduló jónéhány más, váltakozva 
hol elfelejtett, hol újrafölfedezett elbeszélő tehetségére, ráillik a 
meghatározás: az írók írója, s ez egyszerre utal arra, hogy a széles 
körű olvasottságot számontartó statisztikákon nemigen szerepel a 
neve, valamint arra, hogy a hivatásos kritikusok kevesebb odaadással 
jellemzik és minősítik, mint az író-esszéisták. Justh Zisgmond, Féja 
Géza, Lovass Gyula, Rónay György után legutóbb Mészöly Miklós 
említette Krúdy-tanulmányában azok között a jelentős elődök 
között , akik látszólag - „tárgyszerűen, tematikusan" — háttal álltak 
benne korukban, „de az élet és létérzékelés filozófiáját illetően 
sokkal inkább szembe a jövővel, mint a kortársak legtöbbje". Az 
irodalomtörténet-írás róla alkotott képe - néhány szép elő- vagy 
utószó, értékes kézikönyv-fejezet ellenére - korántsem mondható 

*Az előadások elhangzottak a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kecskeméti vándorgyűlésén 1980. április 26-án. 
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ilyen távlatosnak, a korszerűséget a másfajta látszat rétegei alól ki-
emelőnek. 

De ha a Köd c. regényt és a Tantalus-kotet meg a későbbi évek 
novelláit néhány kiadás mégiscsak hozzáférhetővé tette a hazai és az 
erdélyi olvasók újabb generációi számára, s ha az Anna-levelek leg-
alább emberi és művelődéstörténeti dokumentumként némi figyel-
met keltett (bár ez nem pótolja az alaposabb irodalomtörténeti és 
poétikai-stilisztikai elemzést), Gozsdu drámáit igazán nem túlzás az 
újraolvasás nélkül félretett és elfeledett művek közé sorolni. Igaz, 
hogy nem remekművek s a látványos színpadi siker sem irányította 
rájuk a figyelmet; de szerzőjük sajátos világképét egyáltalán nem 
igénytelen formában kifejező, a kortárs európai irodalom némely 
dramaturgiai törekvéseivel párhuzamos s egyben-másban talán a jövő 
megoldásaira is ráérző kísérletekként talán mégiscsak több figyelmet 
érdemelnek annál, mint amire, a műfajtörténeti összefoglalásokból 
való kihagyásukon túl, hatkötetes kézikönyvünk egyik apró elírása is 
rávall: itt ugyanis a nem kevésszer előadott, kedvező kritikai fogad-
tatásban részesült, A Hétben többször emlegetett A félisten hőseként 
Giorgio (Giorgione) helyett Verocchio neve olvasható. 

A félisten és A kárier Budapesten jelent meg, de mindkettő a 
fővárosi irodalmi életből régen kivonult királyi ügyész temesvári 
magányában jött létre; levelezése szerint A félisten első felvonását 
1907. februárjában vagy később olvashatta föl Weisz Annának s 
szeptember végén már a megjelent könyvet küldheti, A kárier 
„igénytelenebb kiadásának" elkészültét pedig 1910 karácsonyán 
jelenti be az asszonynak (egyébként mindkét kötetbe a következő, 
tehát az 1908. ill. az 1911. évszámot nyomtatták). Két másik 
drámatervéről is tudomásunk van, előbb egy „legközelebb megírandó 
komédiáját" említi, majd Leonardo da Vinci és Monna Liza drámá-
ját akarja földolgozni. Ha ezeket az adatokat Gozsdu műfajváltásai-
nak sorába illesztjük, világosan kirajzolódik az ábrázolt életanyag 
szűkítésének, szimbolikus összefoglalásának, a valószerűségtől fokoza-
tosan távolodó stilizálásnak tendenciája: a regény után tér át a 
novellára, a novella után a drámára, majd ezt a terepet is elhagyva, 
a levelekben előadott legendák, mesék, tájleírások, életképek, emberi 
dokumentumok és miniatűr esszék művészi kidolgozásában keres 
kielégülést „írásösztönének", a végső, a teljes elhallgatásig. 

A félisten cselekménye történelmi miliőben játszódik, 1 5 0 9 -
1510-ben Velencében. Egyetemes művelődési és irodalmi élményre 
hivatkozik Gozsdu, amikor Burckhardt és Walter Pater, Hoffman-
stahl és Maeterlinck reneszánsz Itáliájának szimbólum értékű szín-
terét választja tragédiája hátteréül. Versengő művészek és finom 
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kultúrájú zsoldosok, pletykás humanisták és gyarapodó kereskedők 
világa ez, a pogányságot súroló vallási közöny a szépség, a műalko-
tások áhítatos kultuszával jár együtt. A büszke és művelt hetérák, 
szeretők köztiszteletnek örvendenek, zseniális festők alkotásait a 
nép, az emberek szavazata alapján fogadja vagy utasítja el az óvatos 
megrendelő. Az életöröm tobzódását időről időre pusztító járvány 
szakítja meg, de még ebben is van valami fölfokozott, végletes 
szépség, komor látványosság. S Velencében a csatornák, a gondolák, 
a pazar napfényben ragyogó paloták, a „bizánci dekoratív művészet 
félbarbár, merev pompájú" emlékei (amelyek a macedón származású, 
az or todox kultúra iránt mindig kivételes érdeklődést és fogékony-
ságot eláruló Gozsdu számára külön ingert jelenthettek), mindezt 
varázslatos helyi színekkel egészítik ki, s együtt teszik a városnak a 
díszletekkel jelzett és a szereplők (egyéni és csoportok) cselekvései-
ből, párbeszédeiből kibontakozó atmoszféráját, asszociációs övezetét 
egy nem köznapi, emelkedett, mitológiai képzettársításokkal átszőtt 
drámai cselekmény hiteles terévé. Nemcsak a kívánatos díszlet aggá-
lyosan részletező leírása meg a vizuális változások dekoratív és 
allegorikus hatásával számoló színpadi utasítások árulják el, hogy 
Gozsdu tudatosan törekszik a Velencéhez tapadó asszociációk 
mozgósítására; kiaknázza a darab az „üzleti érdekeknek" élő, kalmár 
szellemű „hideg északi emberek" és a temperamentumos „déli 
emberek" ellentétező tipológiáját is, s a velencei ízlés hagyományos 
sajátosságainak az események menetére kiható, fontos szerepük van 
abban, hogy az emberek Giorgione „színörömét" kérik számon a 
komorabb víziókkal telefestett épületfalak láttán. 

Palágyi Lajos még megrótta Gozsdut, hogy a személyek össze-
ütközését drámájában esztétikai kérdések fölöt t i vita indítja meg — 
ma inkább szerencsés leleményt látunk ebben. Az intellektuális 
problematikát akciós érdekességgé tudja változtatni, nem dialogizált 
esszét ad, hanem közel egyenlő erejű jellemek egymásért és egymás 
ellen gondolatokkal is vívott küzdelmét közvetíti. „A művészet és 
az élet így ront egymásnak," — írja egy kommentátora - , „a festő s 
egy asszony szíve lesz a csatatér". Cecilia (akinek mintája Vasari-
nál is szerepel, Giorgione szeretőjeként és pestissel megfertőző-
jeként), a festő modellje, a művésszel egyenrangú társalkotónak hiszi 
magát, s a Madonnát vagy a bibliai Juditot ábrázoló képben önnön 
reinkarnációját látja. „A ket tőnk szerelme, életakarata, imádsága az, 
amit Giorgio velem együtt a lkot" - mondja, s másutt: „Te tudod, 
hiszen a lelkemből festetted, hogy a Madonna én vagyok! A lelkem-
ben él Astarte is, és a lybiai sivatagon kővé meredt Sphynx lelke az 
enyém", stb. Giorgio szerint ellenben „a valóság nem szép", a 
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szépet a művész a semmiből teremti, azaz a maga szépségét adja a 
valóságnak. „A világ nem művészi alkotás", tele van „alacsony 
hibákkal", s a művészek: a félistenek, a Seraphok, a varázslók, a 
„mindent látók" hazudják széppé a rútat. A művészet és az élet 
dilemmájának századfordulón aktuális változatai, a szépség tárgyak-
ban szunnyadó objektív vagy a művész teremtő zsenijéből fakadó 
szubjektív koncepciói csapnak össze a vitában, Nietzsche, Oscar 
Wilde, Croce és mások jellegzetes kérdéseit és magyarázatait vissz-
hangozva. 

De a küzdelem nemcsak a művész és modellje, másképpen fogal-
mazva: a félisten és a korrekcióra szoruló valóság szószólója között , 
hanem egyszersmind egy férfi és egy nő között folyik. (A félisten-
szimbólumnak ezt az aspektusát korábban Madách Héraklész-drámája 
is kiemelte.) Giorgio gyöngédségnek szánt becéző metaforái („Te 
édes álom", „Te álomvirág", „ragyogó harmatcsepp", „édes rózsa-
illat", „gyöngéd bárányfelhő") arról tanúskodnak, hogy egyfelől a 
maga szubjektív képzetének, másfelől finom és illékony öntudatlan 
anyagnak fogja föl az asszonyt, aki viszont lázasan küzd ellene, 
hogy virágnak, „apró díszítő játékszernek", állatnak érezzék: ő az 
élet, „az élet rhytmusa", éppen ő fogja „igavonó emberállattá", 
rabszolgává alázni a „kegyetlen művészt". A szakításra a szerelme 
készteti. „Úgy éreztem", — mondja később - , „hogy a lelkedet nem 
adtad nekem és elhagytalak - én egészen akartalak!" Az intellek-
tuális és érzelmi tartalmát tekintve egyaránt magas hőfokú vita 
szövegét egyébként egy látszólag mellékes, valójában nagyon is 
szükséges motívummal, részletmegoldással hitelesíti és ellenpontozza 
Gozsdu. Giorgio egy kislánnyal érkezik a műhelybe, aki néhány 
elejtett utalás szerint egykori önmagára emlékeztetheti Ceciüát (ő is 
szerelemgyerek volt, ő is rongyosan találkozott először a festővel), s 
akiben a lehetséges új modellt, a vetélytársat gyanítja. Ennek a 
motívumnak finom megpendítése, majd elhalkulása a mellékes körül-
mények felől leselkedő veszélyt, a hangsúlytalannak látszó össze-
tevők potenciális fenyegetését szuggerálja. 

Úgy tűnhet föl, hogy Gozsdu többféle eredetű filozófiát 
eklektikusán egyeztet, hogy még a Giorgio és Cecília közötti nagy 
vita dolgában sem tartja szükségesnek az egységes és végleges állás-
foglalást. A műben fölvetett más gondolati problémák kapcsán is 
érződik ez a végső döntéstől tartózkodó, egyeztető békülékenység. 
Nyomatékosan elhangzik például az átöröklés, a vérségi, származási 
meghatározottság gondolata (Loredano doge Cecilia minden szembe-
tűnő tulajdonságát apai és anyai örökségből származtatja), másfelől 
Giorgione ugyanilyen meggyőződéssel képviseli a lélek szabadsá-

18 Irodalomtörténet 1981/1 
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gának, önmagát teremtő függetlenségének eszméjét: „A lélek minden 
kezdetek óta él - és nem örököl semmit messer dogé! Minden 
ember a saját felelősségére gonosz!" Hasonlóképpen keveredik a 
darab szereplőinek véleményében a mesterség elsajátíthatóságának, a 
környezet pedagógiai ráhatásának elismerése azzal a nézettel, hogy 
„az erősek nem tanulnak semmit; a saját erejükből fejlődnek". A 
relativizmus, a többféle igazság egyidejű érvényességének tételezése 
azonban itt egy műalkotás intellektuális atmoszféráját határozza meg 
s nem bölcseleti kinyilatkoztatásként értékelendő. Ugyanarról a 
dologról az emberek többféleképpen gondolkodnak, s Gozsdu talán 
szándékosan nem választ a szellemi alternatívák, elágazó lehetőségek 
között, ily módon is a bizonytalanság, a szkepszis, a lebegő meg-
határozatlanság hangulatát erősítve. Hiszen Giorgione fényes karrier-
jének kizökkenése, a megingathatatlannak hitt szerelem váratlan át-
váltása a gyűlölködésbe, a legnemesebb tulajdonság: a nagyszerű 
tehetség előre kiszámíthatatlan megbénulása együtt és külön-külön is 
azt tükrözik, hogy a világban kiismerhetetlen, tőlünk idegen erők 
uralkodnak, a káoszt csak mi látjuk ideig-óráig rendnek, mi téveszt-
jük össze az emberek felénk forduló álarcát valóságos benső mi-
voltukkal. A szerelem és a művészet lényege kiismerhetetlen, felső, 
misztikus erők hatása alatt állnak, csak látszólagos, relatív, átmeneti 
uralmunk lehet fölöttük. 

Gozsdunál a tragikum: ráeszmélés a valóságnak erre a kegyetlen, 
embertelen igazi természetére. „Az álmok eltűntek, én megismertem 
az életet és nincs örömöm benne!" A félisten rádöbben gyönge-
ségére, kiszolgáltatottságára, arra, hogy nem ura, de rabszolgája a 
hozzá képest külső erőknek. Az örömről, amelyet személyes 
birtokának, látásmódjának, veleszületett képességének hitt, kiderül, 
hogy véletlen és csalóka egyensúlyi állapot volt, amit a másik ember 
vagy akár a puszta véletlen bármikor megsemmisíthet. A Ceciliát 
aposztrofáló motívum-szerűen kiemelt megszólítása: „Te öröm-
gyilkos!", a naivan harmonikus világképnek erre a sebezhetőségére, 
védtelenségére utal. Giorgio nem akkor pusztítja el magát, amikor 
Ceciliára káromló gyűlölettel gondol - ebből az átható megvetésből 
még vészterhes festői víziók és alkotások támadnak az undorító 
Leviathan és a céda asszony szerelméről, az ember elállatiasodásáról. 
összeomlása akkor következik be, amikor végre ismét elhiszi Cecilia 
hűségét, szerelmes ragaszkodását; a lélek nem viseli el a bizonytalan-
ság gyötrelmét, az egymásnak ellentmondó helyzetek újra meg újra 
szembekerülő látszat-igazságait, abszolútumra tör, s ezt csak az élet 
kioltásában, a halálban találhatja meg. „Bár megöltelek volna!" -
ezzel a sóhajával az asszony is egyetért: „neked jobb lett volna -
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ha biztos helyen vagyok! És - nekem is!" A megszépített, fájdalom 
nélküli, „irgalmas" halál szünteti meg az embertől idegenné vált, 
fölötte a vaksors közönyével uralkodó élet kínját, ezért kell a halált 
az ölelésnek, az öngyilkosságot az érzéki szerelemnek a mámorával 
egybeolvasztani. 

A tragikum tehát a benső megvilágosodás, a fölismerés, a lélek 
dolga, de külső, a ráeszmélő tudattól független motívumok indí-
tanak el feléje. Az objektív indítékok szerepeltetése a hagyományos, 
klasszikus dráma világképére utal, a lényegi fordulat áthelyezése a 
bensőségbe modern, szimbolista élmény. Ehhez képest a dráma 
formai koncepciója is kétarcú, a ráeszméltető motívum (a vita és a 
szakítás) kidolgozása személyek egymás közötti párbeszédes és 
cselekményes küzdelmén alapul, de arról, hogyan és mikor vonja le 
a következményeket Giorgio, a dolog intimitása és közölhetetlensége 
miatt szimbolikus gesztusokból értesülünk. A mű formai koncep-
ciója a tradicionális formanyelv és a költőiesítő díszítés közötti át-
menetet is tükrözi. A párbeszédek megfogalmazásában például a 
természetes kommunikáció és polémia megnyilatkozásain túl s velük 
összefonódva fontos szerep jut egyfajta nem közlő, nem ráhatni 
akaró, csupán az ünnepélyes-rituális jelleget erősítő beszédmódnak — 
a következőkben ennek eszköztárából emelünk ki néhány karak-
terisztikus változatot. 

A szöveg egyik legföltűnőbb jellegzetessége az ismétlések külön-
féle típusainak halmozó változatossága. Gyakori a rondószerű ismét-
lés, amikor egy hosszabb-rövidebb tiráda ugyanazzal a szólammal 
fejeződik be, amelyikkel kezdődött: „Giorgio mellett élni jó! ö t év 
— hiszen tudod! Az élet álma — csodaszép valóság. Giorgio mellett 
élni j ó ! " Másik variációként az anaforikus ismétlést emelhetjük ki, 
az egymás után következő gondolatpárhuzamos szólamok (példánkban 
a Confiteort parafrazeáló) azonos indítását: „ - hiszek az egy és 
mindenható életben, amely keresztre feszített minket; hiszek a 
mennyországban — és hiszek a pokolban, amely a földön van! 
Hiszek az élet örökkévalóságában", stb, A dialógus részvevőinek 
szemléleti gyökerű szembenállását antitetikus ismétlések emelik ki 
(Aretino: És ha nem lesz csoda? - Piombo: Csoda lesz . . . Vagy: 
Lotto: [ . . . ] Én félek! - Piombo: Én nem félek., stb.), a szerel-
mesek egybefonódását a halál előtt szavaik ölelkező egymásba 
hajlása is szuggerálja: Giorgio: Jöjj, szeress, ölelj! - Cecilia: Szeress! 
ölelj! úgy, mint azelőtt! - Giorgio: Jöjj, jöjj! stb. A stilizált pár-
beszéd sajátos változata a ráértéses visszautalás, amely az északi 
kereskedők jelenetében a beszéd szertartásos méltóságát hivatott 
kiemelni (Wolfram: Kötelezve érezzük magunkat, hogy ezt a német-
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séget itt képviselő házat nagy pompával feldíszítsük, [ . . . ] -
Mőrike: Kötelezve érezzük magunkat, kötelezve."). Nem a közlést, 
hanem a mondatok egymáshoz kapcsolódó lüktetése révén két 
ember teljes testi-lelki egybehangolódásának érzékeltetését célozza a 
periódusokat egymás között meghitten váltogató, közös élményt 
fölidéző dialógus: Giorgio: Emlékezel? Megcsókoltam a homlokodat. 
- Cecilia: És elvetted a gondolataimat! - Giorgio: Megcsókoltam a 
szemeidet — Cecilia: És elvetted a látásomat! Megcsókoltad a szá-
mat - Giorgio: És elvettem a lélekzetedet; és így tovább. A szöveg-
nek a jelentést háttérbe szorító, zenei recitativókra emlékeztető 
díszítő funkciója különösen szemléletessé válik annak a hosszabb 
egyházi szertartási szövegnek a beiktatásánál, amelyet Gozsdu (bár a 
szövegkönyvben a magyar fordítást is közli) a színpadon latinul 
mondat el. 

A dikció dekoratív hatásának megnövelése természetesen csak 
egyik eszköze a mű jellegét oly nagy mértékben meghatározó 
stilizáló tendenciának. Hasonló szerepet tölt be az egész darabot 
átszövő allúziós technika, az idézeteknek, utalásoknak olyan rend-
szere, amely a megjelenített cselekményt kiemeli egyszeri konkrét-
ságából, és ismétlődésnek, egy vissza-visszatérő mítosz változatának 
tünteti föl. Ezért kerül többször is szóba Dante és Beatrice igéző 
példája (különben az egész mű előtt a Pokol V. énekéből vett 
mottó áll, Babits fordításában idézzük: „Szerelem vitt kettőnket egy 
halálba"), az „örömgyilkos" metafora mögött a Holoferneszt megölő 
Judit bibliai előképe sejlik föl, Giorgio művészi válaszútjain hol a 
szelíd és édes Botticelli, Fra Angelico, hol a pokoljáró Dante 
mitikus alakja jelenik meg. 

A betegség és a halál esztétizálásában hálás eszközt kínálnak a 
jelentésbeli- és szín-kontraszton alapuló szóképek (a pestis-foltok mint a 
mellen nyílott piros szegfűk), valamint a színpadi, rendezői vizuális 
effektusok, köztük a háttérben koporsókkal elsuhanó gondolák, a 
hősök halálával párhuzamosan kihúnyó gyertyák, stb. Maga a pestis 
motívuma is nagyszabású, dekoratív analógiának fogható föl Giorgio 
tragikus életfordulatához képest: a gyanútlan életöröm városára úgy tör 
rá a járvány, ahogy a festő illúzióira az élet fájó igazsága. Lehet 
kifogásolni, önkényesnek, szükségszerűtlennek tartani ezt a látványos 
párhuzamot, de ha úgy tetszik, a különböző életszférákban megmutat-
kozó nem-kauzális összefüggések, paralelizmusok megsejtése „modern" 
leleményként is fölfogható. Így nézve a pestis-motívumban nem a 
váratlanság és önkényesség zavar, inkább rikító hatásossága és a főhősök 
sorsával való túl közvetlen összekapcsolása. A pestishalál szükségszerű-
ségének kérdése a darabbal kapcsolatos szerkezeti gondokra is rávilágít. 
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Nem-elengedhetetlen, kicserélhető, változtatható elem rajta kívül is 
akad a műben, a kritika is szóvá tette például, hogy Giorgione és Cecília 
kibékülése már a második felvonásban, a szakításuk utáni első talál-
kozás alkalmával megtörténhetne. A klasszikus dramaturgia szelleme, a 
cselekménybonyolítás szigorú okozati logikája szempontjából igaza van 
ennek a fönntartásnak, de Gozsdu világképe, a „létérzékelés filozófiája" 
mentségeket és magyarázatokat adhat eljárására. Ha a belső történés, az 
átértékelő föleszmélés nem közvetlenül következik a külső indítékok-
ból, akkor az első adandó alkalommal megvalósított összekapcsolásuk a 
valóság egyszerűsítésének, túlságosan kínálkozó csattanónak tűnnék föl, 
míg az okok és a kiváltott következmény, az események ideje és a lélek 
átalakulásának pillanata közötti bonyolult, kevéssé áttetsző kapcsolat 
érzékeltetése összetettebb és gyanakvóbb emberismeret igényét 
árulja el. 

Belemagyarázás? Későbbi elvek és törekvések visszavetítése, rá-
erőszakolása másfajta szellemből fakadt alkotásra? Gozsdu másik 
drámájának, A káriernek tanulságai (noha egészen más korban és közeg-
ben játszódik, mint A félisten), inkább erősíteni, mint cáfolni látszanak 
életérzése és kifejezésmódja korszerűségének tételét. Társadalmi dráma, 
a megírás jelenéből merített tárggyal. Hősei a 20. század eleji arisztok-
rácia és ambiciózus polgárság köreiből kerülnek ki, az ő jellegzetes 
enteriőrjeik (angol stílusú dolgozó szoba, biedermeier szalon stb.) alkot-
ják a játék terét, aktuális társadalmi és politikai kérdések a beszélgeté-
seik, vitáik anyagát. Gesztusaik visszafogottabbak, nyelvezetük szür-
kébb, mint a 16. században játszódó dráma hőseié; egy-egy hasonló 
szemléletű és szerepű alakpár, mondjuk Aretino és a Nemzeti Érdekek 
pletykakiteregető alantas újságírója összehasonlítása kiváltképp szemlé-
letessé teheti a két korszak különbségét, az utóbbinak kisstílű lapos-
ságát, amely a kritikai irónia amott hiányzó hangját is kicsalja az íróból. 
Mégis, mivel A kárierben is egy életérzés kifejezésén, tárgyiasításán van 
a hangsúly, a hasonlóság fontosabb a különbségnél, az ábrázolt korszak 
másféle vonásain átüt az azonos írói szemlélet vízjele. Itt is egy sikeres 
pályafutás megakadása, a karrier és a bukás ellentéte alkotja a cselek-
mény szkémáját; megint a nő (ezúttal a főhős évekkel előbb öngyilkos-
ságot elkövetett szeretője) a férfi végzete, bukásának megnevezhető 
külső oka; Weér Endre is, mint Girogione, öngyilkossággal vágja ki 
magát a pokollá változott életből. Ami számunkra még fontosabb: a 
tragikum bensővé, szubjektívvá, a fölismerés függvényévé változását ez a 
darab kivételesen világossá teszi, már-már képletszerű egzaktsággal 
demonstrálja. Éspedig nemcsak úgy, hogy a világ kiismerhetetlenségét, 
az álarc-viselést még szenvedélyesebben panaszolja, és a „meztelen 
valóságra" ébredő, az élet „kíméletlen és brutális" arcával szembenéző, 
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a szenny, a „piszkos mélység" örvényeibe került ember undorát expres-
sis verbis megnevezi, hanem egy hagyományos dramaturgiai megoldás 
funkciójának jellemző' átalakításával is. A drámai analízisről van szó, a 
múlt föltárulásáról és hatékonnyá válásáról a jelenben, az Oedipus 
király típusáról. Gozsdunál az embert végül maga alá gyűrő múlt mind-
végig jelen van, a főhős tudatában és tárgyi mivoltában (a halott 
kedvestől származó levélkötegben) egyaránt; a múltnak nem az utólagos 
rekonstrukciójáról, hanem átértékelődéséről, piszkossá és piszkítóvá 
minősüléséről szól a darab. Ez nem föltétlenül a bűnösség beismerését, a 
bűntudat fölébredését jelenti (Weér, a szerző erkölcsi relativizmusának 
szócsöveként is, a harmadik felvonásban pompás érvekkel védi meg „a 
megtért szegény gazemberek" morális igazát „az erkölcs szent uzsorá-
saival" szemben). Ugyancsak figyelmet érdemlő momentum, hogy az 
öngyilkosság itt sem a kiszámítható, a tiszta logika szerint elvárható 
pillanatban történik meg, hanem - majdnem ellenkezőleg - a külső, a 
társadalmi kiút megnyílásakor, a botrány és a kárhoztatás megszűné-
sének küszöbén. 

E fáziskülönbség meglátásában Gozsdu tekintetének „huszadik-
századiságát" véljük tetten érni: szemlélete nyitott és elfogulatlan, el-
ismeri az élethatások befolyását a viselkedésre, a tettekre, magukat a 
tetteket azonban a világhoz való átfogóbb viszonyból, az életérzésből, a 
közérzetből eredezteti, amelyet semmiképpen sem merítenek ki vagy 
határoznak meg egy-egy adott pillanat elsődlegesen számba vehető és 
elsorolható motívumai, „konstruált gondolatokba", képletekbe szorít-
ható komponensei. Ahogy az Anna-levelekben fogalmazza: „Az össze-
függések rejtélye a lélek mélyén nyugszik, és egy nemes hatás néha 
évek, hosszú évek múlva virágzik ki mint gondolat, és oldódik meg, 
mint tett . . . " A dekorativitás, a szecessziós ornamentika nem homá-
lyosítja el az életérzés efféle „modern" rátalálásainak fényét, csupán 
datálja, a kor, a századforduló ízlésének bélyegét üti rá a később is 
szívósnak, tartósnak bizonyuló élményre. A Szépség kultusza, vallása 
Gozsdu és nemzedéke számára nemcsak a közönségesnek érzett polgári 
valósággal szemben kínált menekítő alternatívát, — a díszességre, 
csiszoltságra, műgondra azért is szükség volt, hogy életérzésük szoron-
gató következményeit, az előítéletnélküliség törekvésével együttjáró 
fájdalmas kockázatokat önmaguk és közönségük számára kimond-
hatóvá, befogadhatóvá, elviselhetővé távolítsák és finomítsák. 
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