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ZENE, HIT, VILÁGSIKER. (A Trapp-család története.) KatoUkus
szellemű könyv, világsikerét is alighanem mélységes humanizmusának,
életté vált evangéliumi katolJicizmusának és leplezetlen őszinteségének
köszönheti.

Az írőnő, Mária Auguszta Trapp, tí?: gyermek anyja, sosem hitte
volna, hogy valaha is könyvelt ír, és egy világhírű családi énekkarnak
lesz megalapítója. Mi a titka ennek a ritka "beéI1kezésnek 7" A hegyeket
rnegmozdító, eleven hit és a világot meghódító dal találkozott egy erős

asszonyszívben, majd egy családban, és véghez vitte azt a csodát, amit
a Trapp-család a salzburgi családi éneklésektől a "The Trapp Family
Síngers" néven világsikert arntó hangversenyekíg kivívott, végül ki
kényszerítette ebből a gazdag női lélekből ezt a remek könyvet.

A mű egyik fejezetének ez a címe középfelnémet nyelven: "Gottes
Will hat kein Warumb." Vagyis: Isten akarata nem ismeri a miértet. A
salzburg-nonnbergí kolostor egyik ősrégi sírjára és az. apátnő gyűrűjébe

van belevésve "ez a jámbor igazság. Mária Trapp és az egész Trapp
család megfogadta a holt kövek bölcsességét, és életének vezér-elvévé
tette az Isten akaratában való feltétlen megnyugvást. Nem holmi jámbor,
megkeresztelt fartalizmus ez náluk, hanem a végső lezárása Isten aktiv
ostromlásának. Mert minden fontosabb lépésüknél közösen vagy felváltva
ISIten segítségét kérik, ostromolják, dolgozva és küzdve, kíérdemelní akar
ván a legjobb döntést, - ami aztán bekövetkezik a lelki aktivitás után,
abban mélységesen megnyugodnak, mert Isten akaratát látják benne ...

A nonnbergí kolostor kis novícíáját kinzó fejfájása miatt a tiszte
lendő anya nevelőnőnekküldi ki a világba néhány hónapra Trapp Gvörgy
korvettkapitánynak, az első világháború Mária Terézia-renddel kitünte
tett, legendáshírű tengeralart;tjáró-parancsnokának beteges leánykáia mel
lé. A gyermeknek hat anyátlan testvére van. A kis novicia valóságos
énekfenomén, a Trapp-gyerekek pedig született énektehetségek az abszo
lut-hallás határán ... A közös éneklés és a nap megszentelése az isten
szeretet jegyében összekovácsolja a hét gyereket a Gondviselés-küldte
noviciával. A gyerekek anyát akarnak. Edes ravaszsággal össze akarják
boronálni a két büszke embert: apjukat és az új nevelőnőt.

Mária megdöbben: nem így akarta a sorsát. Döntésért a tisztelendő

anyához fordul. A rendfőnöknő összehívja a káptalanterembe az egész
rendközösséget a kis novicia sorsának eldöntésére. A hatáeozat: legyen'
anya és feleség, ha vállalja; ezt kívánja a nagyobb érdek, a hét kis em
berpalánta sorsa.

Eleinte csak a nappalt szoba nagy szőnvegére telepedve énekel az új
anya a hat egészséges gyerekkel régi karácsonyi énekeket. néndalokat.
majd - megint a Gondviselés munkája: - a család házi káno1niiifmak
IÍj lel késze, dr. Wasner, aki elsőrangú zenetudós és dtrígens , megérleli az
együttest a hamgversenvdobogóra, a rádióba, sót meehívják őket a salz
burgi ünnepi játékok dalosversenyére is, ahol a kis karnera-együttes első

díjat nyer.
Bank-összeomlás következtében a gazdag család máról-holmaora el

szegénvedík, de Traop Márla ekkor kezdte i~a7.án gazdagnak érezni ma
gát. Mint írja: "Talán már akkor éreztern távold sejtelemmel. hozv éle
tünk dalában a nagy Crescendo kezdetén állunk, amely mcstantól kezd
ve nem gyengül el."
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Bizony gazdag élet volt ez az elszegényedésben is. Naponta közösen
olvasták a bibllát. "Reggel a szentrníse alatt Isten dicsőítésére énekel
tünk. Este a madrigálokat, balladákat és a csodálatos népdalokat dol
goztuk ki. Énekeltünk a parkban, a hegyi réteken, a mi völgyünk fölött.
Föl sem vettük, ha hat órán át énekeltünk egyfolytában. Mámorosak
voltunk a muzsika csodájától."

Lotte Lehmann, a világhírű német énekesnő egyszer véletlenül fül
tanúja erdei éneküknek. és ettől fogva a leglelkesebb propagálójuk. Élne
keltek Francíeországban, Hollandiában, Belgiumban, Angliában, az északi
országokban és természetesen Olaszországban. Rómában XI. Pius pápa
különkíhaflgatáson fogadta őket, és ők Mozart Ave verum-ánaik előadá

sával hódolrtak neki.
"Egyet megtanultunk körútunkon - írja a szerző -, hogy a zene

nemzetközi nyelv, mely szívtől-szívíg ér, és nincs szüksége az embert
nyelv közvetítésére ... Mi azt mondtuk dalainkban: - Az Isten olyan jó.
És míndnyájunkhoz jó. Felejtsük el a világ viszályait, hadd Iegyünk
egymással boldogok! Szeressük egymást úgy, ahogyan Isten szerét ben
nünket l"

Ez bizony a legmodernebb és leghatásosabb misszió: zenével kife
jezni a lélekből kicsorduló hitet ...

Nem volna mai életregény, ha a politika bele nem játszott volna a
Toopp-család életébe is. Ausztria erőszakos megszállása Hitlerék részé
ről a legélesebb ellenhatást váltja ki az esküjéhez hű korvettkapitányban
és családjában. A legázolt Ausztria úgy hat rájuk, "mintha egy nagyon
ezeretett családtagunk nyitott sírjánál álltunk volna. Eddig nem tudtuk,
milyen erős lehet a hazaszéretet . .. Rádöbbentünk arra, hogy a haza
szerétet erősebb lehet, mint a család szeretete." Felszólításra sem tűzik

ki villájukra a horogkeresztes zászlót, melyet pedig "ajándékul" küldött
nekik a 'párt. Trapp György nem fogadja el a neki felkínált tengeralatt
járó-parancsnokságot, - de a legvégletesebben akkor éleződik ki a hely
zetük, amikor a családi kórus nem fogadja el a meghívást Hitler szüle
tésnapi ürmepségére, melyriek műsorán ők képviselték volna énekükkel
- az Ostmackot. Amennyire gyors vagyonosodást jelentett volna az
"igen", annyira veszélyt jelent a "nem".

Mint Ábrahámnak ősei földjéről, nekik is menekülníök kell. Min
denüket ott hagyják, de Hitlert nem dicsőítlk. Az Egyesüle Államok lett
új hazájuk. A döntés előtt megkérdezték Salzburg érsekét is, aki, ismerve
hűségüket hazáj ukhoz, színtén az emigráctót ajánlotta nekik.

Akkor már tíz gyermekről kellett gondoskodníok, mert Mária Augúsz
tának is született három gyermeke. Trapp kapitány felcsíllanó szemrnel
mondta az indulás előtt egybehívott családnak:

- Most légaláibb meglátjuk, szó szeríntí igazság-e az evangélium
igérete: "Ker€lSsét€1k először Isten országát, és az ő igazságát, a többi
mind megadatik nekitek."

Ha sok küzdelem árán is, de igaznak bizonyult az evangélium igé
rete. Eleinte hatalmas nehézségek tornyosultak eléjük új hazátukban.
Megkóstolják az Ellis Island-i internálást is, sőt a félsikert is. Művészi

sikerük nagy, de gyenge a publikumsikerük. Amerika nem - Salzburg.
A jenkik és farmerek nehezen tudják megemészteni Bachot és Palestrí
nát, aztán más hiba is van: nem tudnak közvetlen érzelmi kapcsolatot
tererntemí az amerbkaí közönséggel... A hangversenyrendező ráfízet, és
elkedvetlenedik ...
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végre egy /,égv közbeszól, illetően: kÖ2Jbezümmög... A könyv egyik
legbájosaJbb részlete ez a légy-história. Jódli-számot énekelnek salzburgi
népvíseletoen, amikor Márta a&sZOQ1.y a [ódlízásnál elengedihetetlen mély
belégzésaJkalmáMal bes2JippaQl.lt egy szemtelerukedő legyet. Persze rövid
zárlat a tüdőben. kiesik az éneklből, a gyerekek azonban automatikusan
áltveszik a szöíamát, - baj nincs, de Márta asszony mégis szükségesnek
tartja a magyarázkodást. Kissé salzburgías angolsággal, kedvesen mo
solyogva elmondja a nagyérdemű közönségnek, mint nyelte Ie a legyet.
és ez mennyíre beletojtotta a torkáoa a jódli-szót. Ezért a "slu1<lkér1:"
bocsénetet kér.

Óriási taps, Az emberek fö1ál1naJk, és hangosan derűíve ünneplik 
az embert, aki néhány percig ime a zene Parnasszusáról középülk szánt
le - egy légy szárnyán ...

Megvolt a rég keresett "kapcsoJ.at" a publikummal. SorsforduiLaJt volt
ez számukra és az új, boldog managér számára is. Az olvasó együtt
SZUTlk01 a Trappokkal. míkor Vermontban farmot vesznek "ti:renlkét
hegyláncra való kilátással", de persze rossz épületekkel. és beleizzad a
szunkolásba, mikor Mária asszony kissé hazaedícozni kezd a Gondvisell.é5
sel, kibérelvén egy feloszlatott katonai tábort zenei üdülő számára, Az
ágyak fele még hiányzik - háború van - a vendégek már att vannak,
folyik az avató-ünnepség kormányzóval és a 'I'rapp-énekkarral, - de a
Gondviselés, úgy látszik, inkább szeretí a túlsOk bimlJmlllt, mínt a szük
ségesnél kevesebbet: a legutolsó píllanatban megérkeznek a teherautók
a hiányzó ágyakIkal ...

A háboru nekik is próbát jelent: a férfiszólarnok mundért vesznek
föl, a vegyeskarból női kar lesz. De a nehezen kivívott siker nem pártol

. el tőlük: győznek. A háború után fölfakad Európa rémes nyomora, és a
Trapp-család 81I'1I'a használja föl óriási népszerűségét, hogy a nyomorgó
osztrák népnek, különösen szűkebb hazájuknaJk, Salzburgnak élelern- és
ruhaadományokat gyüj<tsön. Mindent elsöprő győzelmet aratnak a szere
tet front ján is: néhány hónap abatt 150 ezer kiló - tehát 15 vagon sze
retetadományt küldenek Ausztríáoa, és 5 ezer néfkülöző osztrák CSlalMd
nak 5 ezer patronáló amerikai családot szereznek, amelyek idönlldnt éle
lemmel és ruhával látják el őket ...

Míndezt a sok melegítő élményt beliiJről éljü'k együtt az írooöve\.,
annyira könnyed és vonzó az előadása. De míkor elborul az ég, és a bíb
Idai Jób sorsa komorlik fel életük egén, akkor is velük érzünk. 'Drapp
kapitány tragikus hirtelenséggel megbetegszik. TüdöMk. Nincs mentség,
Az elburjánzott tüdősérülést még ott kaphatta a tengeralattjáró gázml
fertőzött levegőjében...

A kései hősi halottat a farm legmagasabb és legszebb pontjáJn han
tolják el. Aztán megbetegszik az írónő is, magzatja elhal, súlyos beteg
lesz másik két gyermeke is, - mindez egy éven belül. De Jób erős h~
vel, Istent dicsőítve fogadják a súlyos prólbákat is. El is múlnak a bajok:.
A katonai táborból alakított zenei üdülő is fényes siiklelrit arat, A f.i:rető

vendégek az Istent dicsőítő és embert vigasztaló énekek hatására színte
családdá olvadnak össze. Cor unum a neve ennek a páratll8lll1 zenei 1001
lektívának, és itt a cím életet jelent.

A hegyek fenyvesdllatú levegője, a Montes Dei fönséges világa, •
tiszta lélek mennyei derűje és öntudatos istenhite árad a pompásan meg
írt könyv minden oldaláról. A szerétet szentpáli magasatelásával végző

dik a mű. Summáját így fogl'alja össze az ír6nő:
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"Bármilyen' hilhát követtü,nik el, kicsit vagy nagyot, bármily sötét
fellegek tornyosulnak is a horizonton, a szeretet míndent legyőz.

"K~ csak arra tör, hogy ktivívja az eget,
Biztosan kudarcot vall, bármerre is mehet,
De kitt a szeretet hajt, az nagyon messze jUlt:
Isten megnyítja neki a mennyeí kaput."

... Az élet tovább írja a Trapp-család történetét. Míután "szétháza
sodták" a családi énektk,art, Mária asszony megvalósította elhalt férje egy
kori kedvelt tervét: "megmaradt" gyermekeivel és az osztrák püspöki
kairtól felajánloit néhány fiatal rnisszíonáriussal a babonák rettenetében
és a varázslók zsarnokságában élő pápuák földjére' ment a déltengeri
szígetekre, hogy ott missziót és kénházat alapítson.

Hisszük, hogy a Gondviselés ezt az új szeretetművüket is megáld
ja. Mária asszony úgy nyilatkozott, hogy eddígi életük csak bevezetés a
déltengerí nagy életműhöz. Reméljük, erről is olvashatunk majd!

(Szarka Géza)

CLAUDEL COLUMBUSA A VILAGKIALLITASON. Szeptember 25
én mutatták be a "francia napok" keretében a világkiállítás "világszín
házának" színpadán Jean Louis Barrault társulatának eZőadásábanClaudel
Columbus-drámáját. Már egy héttel az előadás előtt minden jegyelkelt;
a nagy érdeklődésre val6 tekintettel még a pavilonok sem kaptak tiszte
letjegyet. A Nagy Audit6rium, ez a mi Erkel Színházunkkal körülbelül
azonos méretú színházterem, zsúfolásig megtelt.

A darabot néhány éve több európai város színpadán is adják. Ellen
tétben Claudel többi drámájával, nem csak olvasmány: szinpad-technikai
hatásokra is épül. Ebben is vannak jellegzetesen claudeli dialógok, me
rész paradoxonok, nagy tirádák; a döntő mégis a "tálalás"; de a rende
zés - kihasználva a darabban rejlő lehetőségeket - egyesítette a modern
és a shakespeare-i színház jellegzetességeit: diszletek itt sincsenek; csak
hogy míg Shakespeare-nél a szó, a szöveg uralkodott, addig ebben az
előadásban a kép, a fény, a hang, a színpad-technika sok rafinált eleme
viszi a vezérszerepet. De nem a naturalizmus szolgálatában áll, hanem a
dolgok jelképességét emeli ki.

A szín középpontja egy dobog6; ezt aszerint látják el korlátokkal,
OJhogy éppen hajót, tróntermet vagy fogadót ábrázol. Mögötte hatalmas,
vitorlaszerúen kifeszített vászon; erre megfelelő szimbólumokat vagy 'hát
teret vetítenek. A dráma személyein kívül szerepel a Mesélő, a Védő, a
Vádló és a Kórus; ennek olyasféle a szerepe, mint az antik tragédiákban.

Mikor a függöny fölmegy, a haldokló Columbust látjuk a színen. Nyo
morban, elhagyottan pusztul el, aki egy egész gazdag új világot ajándé
kozott hazájának és az emberiségnek. Annyi pénze sincs, hogy kífizesse
tartozását a fogadóban; ezért elviszik öszvérét, az egyetlen lényt, melyhez
még ragaszkodott e világon. A rendezés újszerű fölfogására jellemző,

hogy az "öszvért" két szürke harisnyás, öszvérálareos férfi alakítja; 
a rendező nem is törekszik élethúségre, s csak jelzésekkel dolgozik.

Most lép színre a mesélő. Hatalmas könyvet üt fel: "Columbus Kris
tófnak, Amerika fölfedezőjének élete és utazásai" a címe. Az agg Co
lumbus előtt megjelenik if.júkori énje; megelevenednek vágyai, kiizdel
mei; látja leghűségesebb pártfogóját, a bájos Izabella királynét ... látja
a fiatal Kristófot, amint egy haldokló matrózt6t hírt kap a távoli világ
T61, ahol arany van, sok arany ... A sötét szinpad mélyén reflektorral
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meovilágitva látszik a két alak: mögöttük a vásznon óriásira fölna01lítva
a' két arc ...

Columbus elindul, s ma trózain hamarosan urrá lesz a csüggedés: csak
egy kívánságuk van: visszafordulni, hazamenni. De Columbus nem en
ged; ekkor föltűnik egy galamb, mint Noénak, a szárazföld igéretét hoz
va. S az árbóc tetejéről már látják is a távoli földet. - A következő je
lenet az új földet jelképezi aranYfényben táncoló bennszülöttei vel. 
Majd Columbus harmadik útját látjuk: a hangulat ismét ellenségesen
fordul felé, a kapitány parancsára az árbóchoz is láncolják - ám óriási
v i har tör k i, s a riadt matrózok eloldják a megláncolt Prometeust , kérve,
mentse meg a hajót. - Talán valamennyi közt ez a jelenet a legelraga
dóbb. A hatalmas szinpadon csak a m egláncolt alak látszik ; körűlötte

tombol a vihar, melyet szinte varázslatos technikai eszközökkel idéznek
f öl . A vitorlát tépi az orkán, vil lámok cikáznak, dübörög a menny, 
Fáradtan, megtörten érkezik haza Columbus. V igasza , egyetlen reménye,
Izabella beteg. Mint gyóntatójától megtudja , egyre csak Kristófot, "barát
ját" emlegeti. Az lelke minden bizodalmával s örömével indulna hozzá;
akkor megérkezik a halottas menet a fehérruhás halottal. - S most is
mét az első jelenet elevenedik meg : a halódó Columbust látjuk. A kö~

nyörületes Halál el is jön érte, Izabella pedig a menny kapujában várja.
Még egyszer megszólal az ellenséges Hangok kara, matrózok, király, ta
nácsosok - de Columbust már nem tartóztathatja semmi: két énje eggyé
[orrva indul a fény felé.

Claudel ebben az újszerű rendezésben is Claudel marad. Szintere az
egész világ, ideje az örökkévalóságot érinti. Az ó fölfogása szerint Co
lumbus nem is új világot akar fölfedezni, hanem az örök látóhatár után
,vágyódi k. " Tú lmentünk azon a határon, mel'l/en túl már megszűnik min
den határ!" - panaszkodnak a matrózok. Columbus így felel: "Igen, itt
már nincs semmi. És éppen ez a nagyszerű. Ha nem e z t kaptam volna
az Úrtól küldeté,~ül, fMó szívvel nézném, mint tűnik föl nemsokára a
távolban az új világ. Szeretnék úgy elmenni, hogy ne is tudiak többé
vÍ8szatérni." - De mégis .~zeretettel köszönti az új földet: " Szer etném
mind összegyiiiteni Isten föld ieit. Azt akarom, hogya népek a két óceán
között ennél a hatalmas asztalnál ünnepeljék a husvétot."

Errefelé mutatna a jövő színházának ú tja? Vagy ez is csak egyik
próbálkozás a sok közül úi irán'l/ felé? Akik a darabot, az előadást lát
tá k, ha nem is Ic!;z71ek le l kes hívei ennek az Ú1 iránynak, mindenesetre
érdeklődéssel és bizalommal várj ák a további k isér let eket. (M. É.)

AZ OLVASO NAPLOJA. "Dunántúli költő; sót voltak énnen kizárólag
Somogy vá nnegye k öl tője. eltökélt és tiszteletre méltó sv ánd ékkal" - írta
Takáts Gyu láról M Yik első kötetének megjelenésekor Vas Tstván. Most,
költő! pályáia derekán, s utolsó gyiijteményének, a Mézö ntó-nek megje
lenésekor, Ién yesében minden v áltoztatás nélkül elismételhetjük ezt a
meaállapídést. Dunántúli, sót még szűkebben, somogyi; de nem azért,
m intha a ~Feme susara nem érne messzebb, hanem ,.eltökélten" és ,.t isz
teletr é rnéltó s7ándé1{kal": tudatosan, nem pedíe kényszerűségből. Költő

nél, különösen ha már régen túl van Stnrm und Drang korszakán. rnin
dig nagy érték. s mindia tehetségének okosságára vall az arány és mérték
iránt való ér7~1{, Ami persze nem jelent kísszerűséstet; egy kecses for
májú kis palackban nem ezvszer nemesebb aszú reilik és több szesz oe
zsez. rntnt e,,,,, akós hordóban. S ezv-ezv kis palack, ha meekoccantíák,
nemesebb han-got ad, mínt a fakalapács1'la némely üresen !kongó hektós
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hordó. T8ikáItS Gyula nem iJndult úgynevezett nagylélegzetű kö1JtőneJk; ha
tárait már kezdetben megvonta, S aztán sem akarta tágftanL Nem szer
zett új birtokokat; lbelterjesen ~áJlkodo1Jt; a maga (kis, rnegyényí 'köl
tői földjét művelte, de annak aztán egyetlen rögét sem hagyta parlagen.
S bármilyen kicsiny is egy 'költő földje, ha gazdája i!gazi 'kölrtó, míndíg
van két eleme, amelyáIroal a mdndenségbe ik.aJpcsolooik. Fölötte ott az
ég, és benne ott az ember. Aiki em a kettőt meglátja, s hangot is ad ne
kik, az a provincializmus "el<tökélt" szándékával sem lehet provinciális.
Takáts Gyula dunántúld 'költő, sőt: somogyi költő - de nem provinciális
költő. Tája dialektusában az egyetemes emberi nyelvet beszélli.

Költészetének ez a sajátos ,,somogyi díalektusa' sűrű, erős magyar
hagyományokkal zamatos. Ez a szó: Somogy - általában valamíféle
v~bő nyakasság, koppányos pogányság képzeletét kelti az emberekben,
Pedig ezen túl, efölött van egy másik, nyájasabb, árkádíásabb Somogy;
bizonyos lelki pallérozottság, derűs életszemlélet, sajátos homoki-magyar
görögösség országa ez -esetleg csak virtuális ország, s mégis, lehetet
len művelrte:n otthonos Ievegőjét meg nem éreznie ,annak, aki ákár Ka
posvár virágos utcáin, akár a somogyi Balatonpart jegenyéi alatt jár.
Benne van ebben Berzsenyi, ódáí aszú magyarságával s elégíáí kozmi
kus férfísóhajával, benne van Pálóczi Horváth Adám naívságával, igye
kezetével, csizmás-bajszos rusztikusságával és örök dalolásra-hangoltsá
gával, de benne Csokonai is, azzal a könnyed járással, mely mmdíg egy
ujjnyiV'al a nehéz föld fölött lebeg, s azzal a fölvilágosult humanizmussal,
mely míndíg a valóságos, emberi haladás ügyét tartja szem előtt. A
Konstantinápoly Csokonaíja ez, de a Dorottya Kapósvárra vonuló farsan
gi menetéé is; A tihanyi ech6hoz kiáltó rousseautmagányos, de a roko
kós anakreontíka bort, kaska epret élvező poétája is. Takáts Gyula köl
tészete tudatosan kapcsolódik ezekbe a hagyományokba, de nem úgy,
hogy utánozza, hanem úgy, hogy magába élrte őket; hangjába ennek ízei
keverednek, de ez a hang a máé, és csalhatartlanul a sajárt hangja.
~ eszközében tudatos hagvoménvhoz-kapcsolódésa mellett is mo

dern: egy-egy !kéPzettársítása, egy-egy színfoltja, egy-egy versének szín
keverése, pasztel-ténusának vibráló lendülete mintha olykor költÓ'i párja
volna a verseiben fől-fölbukkanó nagy festő-barát, Egry József titka
művészetének, (Például a nagyon jellemző, címadó Mézöntőben, vagy a
Míg párás fényben címűben).

Erek a versek általában ,,Illem fülbemászóak" - mínt Vas István ÍJr
ta annakidején, említett kritíkájában ; ő Takáts Gyula költeményeiben
ooom füllel meghallotta "a [ambusok és hexameterele rnögött is érez
hető, nehézkesebb magyar rítmusoloat", s rfrnelésí lazaságabban "egy bíz
traJtó érdesség átmeneti járulékaW' gyanította. - De nem átmeneti jelen
ségről volt szó, ma már látjuk: a Mézöntó soraiban is ugyanaz az érdes
ség észlelhető,talán olykor még keményebben - és még szándékosao
ban. Talkáts Gyula szinte sosem engedi át magát a ritmus édes sodrának.
Símaságát minduntalan rnegtörí ; otrt, ahol már sorokon árt behízelgő

lágysággal ömlött, egyszerre csíkordít egyet a versen; ritmusváltással,
meglepő inverziókk.aJl zökkent ki abból az ütemes hullámzásból, melybe
már-már beleringatott. Míntha állandó vitában állna verseiben a jambus
üteme a hangsúlyos elvvel, s míneha ez a verselm kifogástalanul tudó
költő időnkint valamilyen újféle, már-már bartóklas dísszonancía-keve
réssei kísérleteznék. Ugyanígy rímelésében is: néha egészen merész, már
alíg-rím aszonáncokat csendít egybe - olyasformán. minrt a fmnciáiknál
a szinJtén új lehetőségeket kereső Jammes próbálta (a Jean de NoarTieu~
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ben, a PacsirtáIban, s élete legvégén a Sources versetoen), Jammes, aki
szmtén azok közé tartozik, akiket T'akáts Gyula rokonának érez ...

,*
TakJáts Gyula világa csupa derű, emberi melegség, gyönyörködés a

világban. Tája míndíg oldódni-kész tüneménvei közt ez a költő jól meg
veti lábát a földön: gyönyörködik a létben, élvezi az életet; ő is, mint
egyik versének címe mondja, "a derű képletét' hozza,

Nem igy Szabó Magda, akinek Neszek címmel joelentek meg össze
gyüítött versei. Ha a 'két kötetet. Takáts Gyuláét meg az övét, egymás
után olvassa az ember, nemcsak két homlokegyenest ellenkező költői

természettel találikozik, hanern megdöbbentőélességgel látja 'két nemzedék
élményvilágának különbségét is. Az idősebbik, a Takáts Gyuláé sem esz
ményi világba született, de mégiscsak ráért fiatal fejjel és fogékonysággal
legalább körülnézni a földön, kisebb vagy nagyobb körben; ráért egyet
szippantani az élet levegőjéből. Nézzük sorra tagjait, s a legkülönbözőbb

alkatúakat. Vas Istvánt vagy Weöres Sándort, Jékely Zoltánt vagy Rad
nótí Miklóst - első köteteikben, ha idegen hatásokkal. ha talán csak az
idill méreteíben, ha már közelgő katasztrófáktól árnyékoltan, vagy ha
a panasz, lázongás, elégedetlenség hangszerelésében is, mindegyiknél je
len van valamilyen formában, mint költőileg is értékes valóság, a világ,
a környezet, a természet; s a költő viszonya ehhez a vtlághoz közvetlen.
személyes, emberi kötődés.

A fiatalabb nemzedék azonban éppen csak első eszméléseinél tartott,
amikor a világ kezdett véglegesen bezárulni, amikor menthetetlenül fö
léje borult a félelem, iszony, rettegés búrája. Ha valaki nem áll meg
annál a fölszínen túl nem hatoló vádnál, hogy ezek a fiatal'abb költők

jelentkezésükkor pesszimisták, hanem megpróbálja meg is keresni pesszi
mizmusuk okait, akkor - költői megbecsülésükön túl - csak a legna
gyobb 'emberi rokonszenvvel fordulhat feléjük. Ki várhat derűt, lelkes
életörömet egy nemzedéktől. amelynek első ismerkedése a világgal a
Iégftámadások jegyében történt, s melyet az élet küszöbén nem a lehe
tőségek gazdagsá,ga, hanem a katonai behívó várt - behívó egy töké
letesen értelmetlen, és ráadásul tökéletesen hazug háborúba, melyben
a túlélésre nem sok remény nyílit. Boldog szerelem? Hogyan lehetett
volna boldog, ha állandó rettegésben él,t? A f,iatalság izmos életöröme ?
Hol: romok között, hulló bombák alatt? "Ebben ra földben virágzott a
pesszimizmus költészete" - rnondta Asbóth János a mult százrad hetvenes
éveinek züllött közéletéről. Nos, mi is csak em mondhatiuk arról az idő

ről, amikor ez a nemzedék az életbe - és az irodalomba - lépett: "Eb
ben a földben vírágzott a pesszimizmus költészete", s vagv bárgyún
együgyűnek, vagy hőslen szentneik kellett volna lennie annak a tizen
nyolc esztendős fiatalnak. aki ebben 'G világben is '3 derű, az öröm. az
életvidámság hangján tud beszélni. A háború döntő élményével szívük
ben. magulera hagyottan s csalódva rnindabban. amit értékként állítottak
eléjük, s amiről az ifjúsá,g fájdalmas kiábrándulásával állapították meg,
hogy nem érték, hogy álérték vagv egyszeruen hazugság - érthető, ha
csak egyetlen fogódzót találtak: a tdszea íntellektust, a megalkuvást nem
ismero Értelmet, a f~getlen, a viláa véres szemetét elutasító a szellem
lábbal tiprott Igazságát valló és őrző Elme sttllta-asakéztsát, mtriden ke
serű ,gőgjével, magányosságával. ön-kínjában forgó gyötrelmével.

Ez a pesszimizmus azonban tele VI1lJn hősi vonással. Magány, de lá
zadás ; gőg, de nem öntetszelgés, hanem szenvedés, A nemzedék legrtöbb
tagja nemcsak magányos volt, hanem hitetlen is, s amellett a háború-
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Vagy:

jóvoltából a szó azoros értelmében társbérletben élt a halállal; érthető,

ha minden másmá1 gyötrelmesebb problémát jelentett számára a tulaj
don pusztulása; az a tudat, hogy egyetlen mentsvára, egyetlen értéke az
értelme, az elméje; - s ennek sorsa is mi más, rnínt enyészet? Fegyel
mezett pátosszal, fölcsigázott idegzettel néz farkasszemet a halállal, a
saját pusztulásával, de nemcsak a sajátjáéval, hiszen a háború ott csap
kodott a közvetlen közelében, társakat, barátokat, rokonokat szakított el
meIlőle.

Én láttam, mimt az antbk látomásban,
szilfán hadat, s a Barna utca táiát
egy dőrrenésre széttágulní sebbé,
rnelynek mélyén bámész testek rohadtak,
s fátyolt lengettek hízott, zöld legyekból ...

Egyszer a vérben térdrebuktál,
ragadt talpad meg tenvered.
Egész este a kezed nézted,
Nem fogtad meg a kenyeret.
Vacsorakor szűk lett a torkod;
nem ettél. A gyomrod okoltad.
Ahol megszülettél, sugáa-os
tetők alatt égett a város ...

Szabó Magda sorai ezek; nemzedékének egyik legjobb és legjelfemzőbb

költőjéről. Költészete hosszú időn át nem egyéb, mint ennek a képtelen.
iszonyatos élménynek a "megemésztése". Az intellektus magasteszült
gége,' konokul keserű egzisztenciális érzelmi lázadás jellemzi ezeket a
verseit, s amellett - legnagyobb igéretként arra, hogy végülis majd ki
vágja magát a háborús élmény dzsungeléból - különös, szigorú konkrét
g,á,g, az értelem bizonyos realista igénye (ahogyan a Segítség idézett
szakaszában is megfdayelhető) - mert egyáltalán nem holmi "misztikusa"
az értelemmek, egyáltalán nem "idealis,ta" (a szó bölcseleti értelmében);
színte rácsap a valóságra; nem légből, hanem jól fogható elemekből

épít. S azonfölül - az a túljutás másik igérete - nőköltőnél szekatlan
erővel konstruál, strófákat és versmondatokat, a lélegzet olyan lendüle
tével, ami mai Iíránkban épnen nem mindermapí jelenség: hogya vers
nek s a versen belül a strófának, a mondatnak sodra is van, súlya is
van, s keményen fegyelmezett is.

Hogy egy kicsit lágyabb legyen, íraalmasaob magához. oldottabb a
víláa felé: ezt várta az ember Szabó Maadától (s nemzedékének kitünő

költői között nem egyedül csak tőle.) Hogy egy kicsit kevésbé szízorú
szemmel, egy kir-sit tártabb puníllákkal nézzen a vüázra, egy kicsit több
szeretettel a dolgok iránt. Az út meg is nyílik errefelé, minta Neszek
ciklus egyik-másik darabja mutatia (a kötet időrendben Iegkésőbbí ver
sei; rnert végtére a viI"'!. a 1M: iránt! enzedékenvséa bizonvos fokig élet
kor kérdése is): a Madár például, melyet bízvást egy sorba állíthatunk
Supervielle legszebb verseivel, vagy nyomban utána a Január.

De itt, ebben a Neszek ciklusban. az előzmények után elég.~ megle
pően, valami olyan új modorral is találkozik Szabó Magda olvasóta. amit
nem tart szerenesésnek. Egvrészt mintha a költőt el-elracadná lendületes
díkcióta és kitűnő formakészséze bőbeszédűbb lesz a kf'll",téné1.
Másrészt: mimtha enzedne ecv árnvalatnvit kemény i.génvességéhól. s a
belső merevségből való föloldódás örömében túlságosan is szőkellő 100
tekkel járna. Amilyen kitűnő vers könnyedségében például a Fú eímű,

757



épp BIllnyira túlirt li Fa s még i,nkáJbb a Tó; mimdkettöben valami olyan
szimboliklafélével találkozunk (amott a nap, mint a Fényes, emitt a
Lány), ami édesebb ízű, felnötrten-gyerekesebb, mint amit Szabó Map
i,gazi hangjának-enodorának érzÜiIlk.

•
"Fejlődésregény - versben? Kell ennél nagyobb képtelenség ?" 

kérdezi Jánosy István a Rákóczi ifjúsága utószavában, Képtelenségnek
képtelenség: ez az olvasó véleménye a mű elolvasása után is. Erősen

v,Ltathaló a költő alaptézíse, mely szerínt "a XX. században csak olyan
művet szabad és kelt csinálni, amilyen még nem volt"; az ernber eleve
gyanakszík a még-soha-nem-volt művek iránt, s ezt a gyanakvását nem
hogy eloszlatná, hanem megerősíti a Rákóczi ifjúsága. Mert ha Rákóczi
ífjúságának hiteles, dokumentált történetére vagyok kíváncsl, aíokor azt
egy hiteles dokumentácíón alapuló, lábjegyzetes. esetleg oklevéltárral föl
szerelt szakkönyvben keresern.. s ha ilyen egyelőre nincs (mímt ahogy
nincs, Jánosy István jogos panasza szerínt), akkor ... akkor kérjük meg
Jánosy Istvánt, a tudóst, Rákóczi történetének alapos ismerőjét, írja meg
ezt a hiányzó jó, modern, megbízható Rákóczi-életrajzot, Ha viszont re
gényt akarok olvasni, történetd tárgyút, s egyenest Rákócziról, versben
vagy prózában, akkor - valóban regényt keresek, s ha ilyen nem volna,
ismét csak megkórném Jánosy Istvánt, aki igen jó költő, művelt íeó és
a Rákóczi-kérdés minden mozzanatának nemcsak avaeott ismerője, ha
nem értelmezője is: írjon egy jó, modern, kellő lélektani és történeti ké-
szüdtséggel megszerkesztett Rákóczi-regényt. De hogy a saját kétségtelenül
magas hőfokú és színvonalú Iíráját beletördélje egy felemás műfaj fele
más medrébe, regényt írjon versben azzal a becsvággyal. hogy történel
met írjon azzal a becsvággyal. hogy regényt ír, s míndkettőt azzal a meg
győződéssel, hogy lírai költeményt ílr: ezt sehogyan sem tudom elfogadni.

A mű, rnint egész, furcsa alkotás. Részleteiben pedig ... Nos, részie
teiben hol remek, hol meghökkentő. Mert végtére ha olyasféle modorban
és stílusban akarok elbeszélő költeményt olvasni, ahogyan Gyöngyösi írt,
igazán semmi sem akadályoz meg 'abban, hogy levegyem polcomról a
Murányi Vénus2lt; ha históriás éneket akarok, csak a Régi Magyar Köl
tők Tára valamelyík kötetét kell fölnyitnom. Ha viszont egy mai elbe
szélő költeményt olvasnék. rníért olvassak benne ilyen pseudo-régiességet
(bármilyen pontos is a stílusutánzás), mint:

A lator kurjongván
elfordul. A mordályt
Bercsényi félreüti.
Jobbja szorítást bont,
zsebéből tercerolt
ránt elő és kisüti.
Zuhan a merénylő.

Kocsi túlfelén ő

kilép, s a többit űzi.

Jánosy Istváln sokkal jelentősebb tehetség annál, semhogy képességeit
ilyen pastiche-ra volna érdemes vesztegetníe: Rálkócz.i viszont sokkal je
lentősebb probléma, semhogy ne "komoly.abb" műfajban kellene alakjá
val foglalkozni. S miért kell a ragyogó részleteket valósággal eltemetni
irtrt olyan epikus előadásban, amely már a dolog (8 a történetírói becs
vágy) természete szerínt sem lehet mindvégíg költőileg érdekes, s kény-
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telen-kelletlenrengeteg próeaí homok-anyaget sodor? Mert a li\I'lÍ.kus Já
nosy István, ahol valóban Iírai indulatára hagyatkozik, remekl.éseket
nyujt. Zdnyi holttestét meglátja a felesége:

leomlik elébe,
búja eszét temeti.
Kis cinege hű nő:

árnyék, ki a tünő

lila alkonyt szereti ...

Kell ennél pompásabb rajz, kell az utolsó sor "ma" jelzőjénél kézenfek
vőbb és remekebb találat? - Természetesen jobban szeretem, ha Itália
multjáról jól megírt értekezést olvashatok rímekkel tűzdelt fél-próza he
lyett; de amikor egyszerre csak megszólal a költő s pár pompás sort ír
"a dunántúli táj paszeellvilágáról", Kazinczyként "fel-fe~siko1tok". Egy
részt az örömtől: mílyen szép ! Másrészt sajnélkozásomban: miJyen kár,
hogy csak ennyi ez egész, s utána jön megint a "teljes történeti hitelű"
életrajz, Az olasz művészetről is szívesebben olvasok megfelelő, jól meg
írt szakkönyvet, mintsem hogy a kamasz Rákóczival kelljen feszengenem
az alotok előtt s úgy hallgatnom a kőhtő katalógus-pontosságú magyará
zatát; viszont megint "felsikoltva" fogadom a lírikus kitűnő teljesítmé
nyeit: a szobrok költői transzpozicióit. Vagy ha ezt olvasom:

Ha villám csatten a fába,
s kéken fellobban a fáklya,
s ha lángjai égbe repülnek:
őz-szem nem üvegesül meg
úgy ... -

~ megérzem Jánosy Istvárn hangjának erejét, tehetségének azt a za
rnatát, mely hol a görög tragíkusok, hol a későközépkori festők ízeivel
rokon; de ha folytatom:

... mint Du-Héron szeme dülled.
A lorgnoniát leejti.
A bókot is feleiti.
De visszatér a fölénye ... -

egvszeríben oda az örömem, mert rnezzavarták. Szeretem Jánosv n~
lélegzetű, tragikus árnyalású, apokaliptikus képek felé hajló lűráját, sze
retern az idézett kéo nagy, hiteles naturaüzmusát ; de a lorgnon-ejtegetést
iJn.."-ább csak vígjátékban szeretem, ott is módjával.

A Rákóczi ifjúsága bizonnyal ajánlható rninden ifjú kezébe. De Já
nosy István aligha ifjús.á,gi könyvet akart írni, Rákóczi iránt érzett 00
tártailarn és nagyon tíszceletreméttő szeretete félreveeette; olyan művet

alkotott, amilven esetleg "mé!; soha nem volt" (bár ez sem biztos), de
sajnos, se kompozdció ia nincs (szándékosan ugyan, de ez mít sem változ
tat a hiányon), se stílus-egysége (ismét szándékosan, de ez ismét nem
változtet azon, hogy az a stílus-egyveleg zavaró).

Arról, hogy kitűnő lírikus, most is meggyőz. De ar!I'ÓI is, hogy ezúttal
nem szerenesés vállalkozáera pazarolta elsőrendű költői képességeit.

Míndez természetesen nem jelenti azt, hogy a könyv nem "olvastatja
magát", ahogvan mondaní szekták. (")
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· SZ[NHAZI ORJARAT: FORMA ÉS HUMANUM OJ MAGYAR DRÁ
MAINKBAN. - Az őszi bemutatók során két olyan mű is 8zinpadra ke
TŰlt - Bárány Tamás "A második kakassz6" és Mesterházi Lajos "Pesti
emberek" címen - amely két ellentétes formai megoldásban, de az em
beTÍesség korunkban vajúdó egyedül érvényes útján, sz6val közös huma
nista célkitűzéssel indul el, hogy fölvegye ujra a magyar drámaírás fona
lát s abból megszője a közelmúlt színpadi, tehát stilizált fali képét. Nagy
és merész vállalkozás mind a kettő s eredményeiben sem lebecsülhető.

Azért írunk r6la örvendezve.
Bárány Tamás a franciásan klasszikus, hely, idő és cselekmény egy

séges drámai formában indítja el súlyos színpadi mondanivalóval terhes
színművét. 1944 nyarának fülledt, döbbent lefojtottságát, a bűntudat ösz
szeomlást sejtető tétovaságát szuggerálja minden jól megválogatott szín
padi szava. A pesti államtitkár vidéki birtokocskáján még látszólagos
nyugalomban élnek a régi rend kedvezményezettjei. Az államtitkárné na
ponta misére jár, áldozik is, utána damaszttal, ezüsttel, sárgulón csurranó
mézzel és elefántcsontszín vajdarabkákkal megrakott asztal várja, ahová
besüt a szeptemberi vagy októberi nap fénye. Az államt,itkárné még rvi
ruló asszony, katontlsorba lépő fia van ugyan és ha a mise és az áldozás
után, a reggeli végén rágyujt első cigarettájára, azt hiszi magár61, hogy
ő feddhetlen életű valaki, aki rendben tartja számláját Istennel és az
emberekkel is. Az expozició tehát kifogástalan írói munka ebben a da
rabban, mert már látjuk föltünni a ház ifjú urát, aki katolikus papi ru
hában csempészi be üldözött hegedűművész barátját ebbe a mézcsorgá
sos, tej- és virágillatú falusi csöndbe. A szerző még egyet csavarint a
színpadi feszültség készűlékén: az oly gyakorta áldozó, de emberségében
mégis elbukó, kissé magára hagyott asszonyt belészeretteti a fiatal, ál
ruhás papba. Persze nem esik erről sok sz6 közöttük, csak jelzések,
apró lelki mozzanatok hangsúlyokban kicsendülő jelei árulják el, hogy a
ház asszonyában is valami Racine-i dráma foly: a Phaedra-féle hervadó
asszonyok utolsó bűnösen édes és bűntudatosan zaklató érzéki föllobbaná
sa. Régen láttunk magyar színpadon ilyen j61 induló, mesterien szűksza

vú írói eszközökkel megfogalmazott drámakezdetet.
Bárány Tamás azonban a későbbiek során éppen lefojtottságával, vá

lasztékos izlésével és kevés szóval sokat mondani akarásával tér le a
dráma sziklagördüléses, vagy lavinaszerűen a végzet felé zuhanó útjáról.
A Phaedra-i szerelem titkolását, csak hangsúlyokban való megnyilvánu
lását jó izlése javára írjuk s ezen a vonalon nem is kérünk tőle szá
mon mást, csak azt, hogy mégis túlontúl sokat időzik ennél a mellékmotí
vumnál, .amelyet nem épít belé eléggé 1944 okt6berének drámájába. Mert
a bibliai zengzetű "Második kakassz6" cím is, a mindannyiónktól j61
ismert októberi reménykedések és nyilas őrjöngésbe fúló önelvesztések is
dinamikusabb drámát igérnek, mint amit a szerző szereplőinek engedé
lyez. A nem tiszta lélekkel áldozó, mert humánumot nem érző asszony
lelki magáraébredése érdekelne, mikor október 15-ének délutánján egy
szerre tudja meg, hogy a papi ruha egy üldözött zsid6t rejtegetett előle,

hogy szerelmének nem a papi csuha, csupán önmaga megbecsülése, há
zastársi hűsége állhat útjába, hogy végóráit éli ura hatalmi befolyásának,
a birtok további élvezésének, hogy fia is bevonul és esetleg hiábavaló
áldozata lesz a teljesen felesleges, sőt kárhozatos nyilas ellenállásnak. Az
asszony lelkében egyszerre omlik össze minden és ebből a szerző a kel
leténél kevesebbet mutat meg. Valahogy megkerüli a drámát. De megke
rüli a drámát az üldözött hegedűművész lelkében is, akit vészterhes hall
gatásba burkol, mikor fől kellene üvöltenie, mert szüleit és húgát nemrég
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hurcolták el lakásukról a nyilasok, és szemébe kellene vágnia ennek az
asszonynak, hogy csak külsőségekben tudott keresztény lenni. Az asz
szony iránta való vonzalmának védőfátyla alatt lehetne olyan merész, és
ha a dráma végső képének indulatában mer olyan merész lenni, hogy ki
akar rohannia számára életveszélyes nyilas világba, olyan merész is
lehete.ne, hogy szemébevágja . az asszonynak: az anyám ugyanolyan hús
és vér asszony, mint ön, méltóságos asszony, nem is idős~bb önnél,
ugyanolyan érzékeny minden testi és lelki fájdalomra, aggódik családjá
ért, fiáért, lányáért, most pedig egy őrület nevében a vágóhídi állatoknál
is rosszabb sorban hurcolták el, mert a vágóhídi állatok kivégzésére ma
már vannak humanista törvényeink és szokásaink, hogy megölés közben
ne· kínozzuk őket, de az ember számára érvényes erkölcsi szabályokat ez a
fasiszta rendszer úgy rúgta föl, hogy tömegeit még kéjelegtetni is akar
ja embertársaink lassú és kínos halálrakínzásában. Az igazi drámák so
rán elhangzanak olyan szavak rabszolgák, cselédek, kiszolgáltatott te
remtmények ajkáról zsarnokaik felé, amiket döbbent csöndben haIlgat a
nézőtér, mert a kimondott igazságban a lázadó rabszolga önmaga itéletét
mondhatja ki. De Bárány Tamás nem feszíti ki drámai i.jjának húrjait,
s nem lő belé az egyedül lehetséges célba: nem számoltatja el egymással
szereplőit. Igy darabjából csak a kíválóan megalkotott drámai keretet
élvezhetjük s az az érzésünk, hogy egy kevésbé értékes [estménut, vagy
gondolati nagyszerűsége mellett nem eléggé kihordott, kidolgozott művet

látunk, ahol a keret még kirivóbbá teszi a műalkotás hiányosságait.
Számunkra mégis öröm Bárány Tamás első szinpadi műve, amelynek

sikere után bizonyára lesz ideje kiér lelni és kihordani valamelyik témá
jának tökéletes megoldását is. Hiszen a szinpadi jelenetek takartan ter
mészetes megoldásában máris mesternek mutatkozik s ebben a darabjá
ban is úgy suhan át három formás felvonáson, mínt valami kecses vitor
lás. Hibája csak az, hogy nem mer teli szélben vitorlázni még, hanem
a széksendesebb időben botorkál a part mellett. Megfontoltsága azonban
kiforralhatja még belőle a mestert.

A darab óvatoskodó jellemalkotásai nem használnak a szereplőknek

sem és éppen a két főhős, Dauka Margit és Somogyváry Rudolf izzását
hűtik le lépten-nyomon a partmenti hajózás befröccsenő hullámocskái.
Bocsássa meg nekünk szerző is, színház is, hogy mi az egész viharra vár
tunk, a negyvennégyes sorstragédiára, ahol az elhallgatott bűnök rákos
daganatokként fakadnak föl akkor, amikor már orvosi beavatkozás sem
segít.

Mennyire másképpen közelíti meg Mesterházi Lajos "Pesti emberek"
című riport-drámájában a megoldást. Ö bizony nem partmenti haJós. Töb
bet mer, mint amennyit tud s besurran fürge vitorlásával az élettenger
sodrába, kapkod, rögtönöz is egy kicsit - mint a vízbe dobott kamasz,
aki halálfélelmében. tanul meg úszni -, de minduntalan kivágJa magát
nem egészen szabályos mozdulatokkal, vitorla, és kormányállításokkal s
a végén csapzottan, halálos szinpadi veszedelmektől, zátonyoktól, süllye
déstől mene kedve csak kikecmereg a partra, s többek közt azért is tap
solunk neki, hogy ezt ilyen bravúrosan végigcsinálta. Mert a "Pesti em
berek" legenyhébb megítélésével is bravúros darabnak bizonyul s egyben
a másik drámaírói forma, a klasszikus görög és Racine-ivel szembenálló
Shakespeare-Bert Brecht-féle vonalat követi. Azért hangsúlyozom ezt,
mert témájuk nagyjában ugyanaz: a magyar középosztály "viszonyulása"
- hogy ezt a nagyon csúnya szót használjam - a magyar nép jelenkori
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történetéhez. Na igen, hogyan is viszonyultunk az életünk javarész~ ki
tölt6 történelmi eseményekhez. Mesterházi Lajos nem finnyás drámaszer
kesztő s rája valóban ráförmedhet az adomabeli cápa, mikor lutjótörött
ként utolsónak megmaradt vadászbicskájával ennek a cápának az oldalá
ba akar döfni: "Késsel halat?" Noshát, Mesterházi sokszor késsel eszi
a halat, nem illedelmes, nem fékezi semmiféle konvenció - saját huma
nizmusának szerencsés nehezékein kívül. Darabját is először rádióra ir
ta, aztán színpadra rögtönözte, belezsúfolt tíz drámára szóló anyagot,
aztán - ő mag.a, meg színész, rendező -törölt belőle vagy kilenc drá
11UÍnyit s mégis megmaradt egy épkézláb színházi estére való drámai
anyag. Ű aztán belevitorlázik a legszellősebb áramlatokba a nyilt tenge
ren, a zátonyok és sziklák görögnevű Szkillái és Karibdiszei közé. Való
ságos Odisszeüsz a dráma tengerén s pesti görög leleményességgel talál
haza az elhallgatott happy endinghez. Bírálják is majd jobbról és balról
valószínűleg, torkát metszenék, mert hát annyi é letl'eszé lyt mert kibír
ni. S mégis itt van. Sőt mi több, sikere van.

Mit is csinált hát ? Vett egy 1940-ben képesítőzött vagy doktorált kis
egyetemi közösséget. Hét fiú és egy leány elindul az életbe. A leány mind
a hét fiúnak tetszik, haverkodó szerelem-játék alakult ki közöttük. A
'tiúk között van előnevére büszke és kommunista, kispolgár és zsidó, és
szerencsevadász opportunista. S közöttük libeg a parányi kis nő, hogy
ennyi sok elvi elágazás között valami mindent betöltő közösség is legyen.
Az örök nőiség szólama, az Odisszeüszök hazahív.ó mágnese.

Oktató a mese, de olyan izgató a történet, hogy hajlandók vagyunk
észre sem venni izgalmunkban a szándékot. S éppen ezért nem is csüg
gedünk, kedvünk sem vész el a játék folyamán. Az 'író sokat markolt,
de amit megfog, abból ennek ellenére kitelik egy formás, becsületesen
harcos színházi este. Mert hogy a hét fiú majdnem hétfelé ágazik. Az
előneves ludovikás katonaiskolai tanár lesz, később fölesküszik Szálasi
ra, írt magakörül néhány szerencsétlent s aztán az emberek részvétére
pályázik, mert neki csak éj.1eliőri állást juttat a "demokrácia". Három
kommunista van közöttük. Egy egészen mithikus alak, aid nem csinál
szemünk láttára semmit, - s ez a darab fő gyengéje - még negyvenben
elmequ valahogy Kínába, ott irodalmat búvárol, vagy mit csinál, de köz
ben 1944. októberében valahol Budán is jelen van a nyilas fordulat ide
.ién. S pont ez a férfi szerelmes igazán - és viszonozva is - a kicsi kis
Monikába, aki a történelmi idők áldozata. Csak legalább megmutatná az
iránytű nélkül hajózó szerző, hogy miből is áll ez a szerelem, mitől olyan
kiváló a Kinába származó s csak tizenhat év után, 1956-ban Pestre visz
szatalált ifjú, aki küllemében oly választékos, mintha Wildé Oszkár va
lamelyik darab1ából lépett volna elő, csak éppen a szellemét felejtette
otthon. Nodehátez a szerep olyan, mint az igazgyöngyfűzérben a zsi
nór: erre fűzik fel a többi szereplők életének kínban izzadt gyöngyeit. S
Mesterházi jó gyöngyfűző mester riporteri lázában, férfi főalak.ia föl
áldozása árán, valóban drámát rögtönöz a színpadrn. A kabalás hét alak,
Monika és a megmaradó hat férfi - férfi főszerep kiiktatva - eljátssza
nekünk történelmünk jó másfélévtizedét. A nyilasok német megbízóik
kal karöltve hulakat robbantanak, zsidókat s nekik nem tetsző katoliku
sokat hajtanak vágóhidakra és internáló táborokba s azt hiszik, nekik
hasznos termelő munkára. A kommunisták szervezik sejt jeiket, készül
nek a fordulatra s embernek próbálnak megmaradni. A kispolgári haj
lamosságú tanár kocs11UÍroslányt vesz feleségül és a nemzet szaporodása
érdekében fejt ki dícséretreméltó cselekményeket, mert az iskolában a
köz gyermekeit, otthonában pedig a sajátjait nevelgeti és fegyelmezgeti.
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Az opportunista pedig hol strohmann a "zsidótalanítás" idején, hol 'bé- .
esi összeköttetésű csempész, hol kommunistaságát vörös nyakkendővel

dokumentáló nehezéke a pártnak. A kis Mónika a hét imádó közül egy
nyolcadik felesége lesz. Egy tisztes, jámbor orvosé, aki hivatása teljesíté
se köZben sajnos nem hal meg azonnal, csak éppen gerincetört nyomo
rékká válik. S közben tovább gyűrűzik a dráma azon pesti emberek kö
rében, akiknek valami furcsa passziójuk van: állandóan ujjáépítik vá
rosukat. Mesterházi írói érdeme ebben a distancirozásban nyilvánul meg
a legjobban. A színház színészben, rendezőben bőséggel és avatottság
gal sietett segítségére. Ha a darab vidéken is színrekerül, ami
valószínű - kritikusi lelkiismeretességünk erinniszeinek hajszolására -, el
kell majd utazzunk ,annak az előadásnak megtekintésére is. Különben
örökké él majd bennünk a gyanu, hogy a magyar színházi élet merész
hajózási kedvű Odisszeüsze talántán túl sokat is köszönhet a darabját
megelevenítő színészek és Kazimir Károly rendezői tehetsége támoga
tásának. De a Néphadsereg szinházának gárdája ugyancsak kitett magáért.
Szatmári István igaz, hogy jó' szerepet is kapott a kezébe, de mintha
most váltaná be azokat az igényeket, amelyeket első szinpadi szereplései
idején támasztott bennünk. Ebben a szerepében érkezett be igazán. Bics
kei a kommunista hős szerepében talál Robin Hood-i ízeket és Szakács
a nehezebb, diverzáns kommunista szerepét tölti meg élettel. Pálosnak
sajnos a gyöngYfűző-selyemzsinór szerepe jutott s ezt tőle telhető disz
krécióval igyekszik láthatatlanná tenni. Abban nagy, ahogy cseppet sem
tolakszik az előtérbe, mert egy ilyen zsinór csak hátul, a kapocs mellett
villanhat ki azok előtt, akik a tarkók hajpihéit is számontartják. Pándi
Lajos az opportunista szerencsevadász szerepében legjobb színpadi for
máját futja: behízelgőenszimpatikus volta érezteti az ingatag erkölcsiségű

ember taszitó vonásait is. Érdeme, hogy ezt a cseppet sem könnyű szin
padi akrobatikát könnyed öniróniával teszi emberivé. Gera Zoltán szin
padi szerepe nem több, mint Madách tragédíáiának egyiptomi rabszol
gájáé. De ő nem azt hörgi: milliók egy miatt. Egy tud lenni azokból, akik
milliószámra pusztultak el az emberiség jobb lelkiismeretének fölébresz
téséért. S ha egy ember öt percnyi szerepben éreztetni tudja milliók szen
vedését: milliónyi ember szívébe lophatja belé a .iobbat. GyőrtfY a kis
polgárt játssza, a kocsmárosleánnyal megcsaládosult. óbudai tanárkát. S
bár nem szeretjük a kispolgári életformát, GyőrtfY alak1át kedves mac
kóságában mégis szeretnünk kell. Benkő Gyula, a hivatása közben meg
rokkant orvos minő tragikus pillanatkép, milyen harsányan nyilas Farkas
Antal s milyen csibészien rikkancs Verebes. Mindnyájan "pesti emberek".
S mindnyájukon túl - és bocsássák meg fölött is - Bulla Elma művé

szete ragyogJa be a magyar dráma e bozontos és kamaszos igéretének, a
Pesti emberek-nek égtá?át. Három órát áll, ágál, szenved és gyötrődik

a szinpadon. A különben szétesésre is ha?lamos dara lJ legfőbb tartó'Pil
lére ő: a pesti maaúar asszony, akinek lelkén, idegzetén az egész kőzel

mult történelme áttivor. Egyetlen ruhában, maszk és florentin kalao ár
nyékolása nélkül kell hol huszonhárom, hol közel nequueti évesnek len
nie. sírnia és örülnie, főlháboradnia és csitítania. Ra-ta. át hullámzik és
villódzik, vonaglik és jut műl,észi harmóniáIJa ez a dráma: a 'Pesti embe
reknek csak a mult megszépítő mes.~zeséaében mea~zévíthető Golootba
járá.~a. És a szinpadi tehetség, ez a fölfokozott intellektualitás, a lém/éből

áradó lehiggadott humánum úHászüli, eg1j'heszüli szemünk láttára ezt a
1lMYDn is kétségesnek ioérkezett pesti emberekről szóló drámát, amely
nélküle igen könnllen hátborzongató grand quicmo! is lehetett volna. S
ha ilyen színészeink !'annak. miért ne lehetne hozzájuk méltó drámairo-
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4almrunk is. Bá1'ány Tamás és Meste1'házi Lajos ezt igérgetik nekünk s
erre is buzdítjuk őket apásan érdes kezű, de nevelni aka1'ó odasuhintá
.sainkkal. (Possonyi László) ;;

PETŰFI ÉS ADY KÖZÖTT. Irodalomtörténet ? Egy korszak össze
foglalása? Vagy, ahogy az í['ó szerényerr maga vallja, az ihlet és a stílus
változása az irodalom egy periódusában ? Nehéz Rónay György Petőfi és
Ady iközöbt című könyvére megfelelő eimkét találni. Mert valóban nem,
semmiesetre sem szabványos irodalomtörténet; bár példaszerű tudomá
nyos gondossággal dolgozik, nem írói portrékori keresztül vázolja a fo
lyamatot és a történeti összefoglalásokkal szemben, nem közvetlen célja
az értékelés. Viszont, nem is ihlet és forma-történet csupán, mert az
esszénél gondosabban dokumentál s valóban felöleli az egész korszakot.
Egy irodalmi kor "élet,rajza" kínálja maga az író a helyes meghatározást:
igen, de akkor ilyen életrajz-félének kellene lennie az igazi irodalomtör
ténet gerincének.

Rónay György lényegében három lépcsőben halad a külvílágból ki
indulva az irodalom belső dolgai felé. Először minden különösebb szocí
ológíaí bemosakodás nélkül, lerögzítí azokat a történelmi adottságokat.
amelyek meghatározzák egy-egy nemzedélere érvényesen a sors kereteit.
Második fokként bőséges idézeteken át elemzi az írókmagartal'ltását az
adottságok között. Végül - s ez könyvének a legmélyebb rétege - föl
tárja a magacartás és az ihlet, a magatartás és a kifejezést formák rej
tett összefüggéseit.

Könyve több mint ötven év történetét foglalja össze. Némi leegysze
rűsítéssel, lényegében két nemzedék tölti ki Irodalmunkban eZlt az ötven
évet, Az egyiket még a reformkor nevelite és telitette klasszikus életesz
mékkel. Ez a nemzedék (Arany, Kemény, Gyulai stb.) az életet "a böl
csőtől a sírig ívelő egységes és erkölcsi tartalmú folyamatnak" tekintette,
melyben a költőre nemzeti és általános emberi feladatok hárulnak. Eb-.
ből az alapállásból következik a nemzedék egész esztétikája, végleteiket,
különöst, egyéníeskedést kerülő népies klasszicizmusa. A nemzedék tra
gédiája - hogy némileg ismertessük Rónay György koncepcióját - ép
pen az, hogy a nemzeti klasszícízmus esatétikája Világos után ,;a szen
vedélyek hullámsfrja" fölé épült; erkölcsi és nemzen elhivatottságú íro
dalmuk egy cselekvésre teret nem adó történelmi rnélypontra esett. Az
őket váltó új nemzedélket viszont (Reviczky, Komjáthy, stb.), már a pasz
szív ellenállás kora és a kiegyezéses Magyarország torz közélete nevelte
s ebben "már nem volt nemzetet irányítá egységes eszme, az egész tár
sadalmat átható magasabb törekvés, mint a reformkorban". A nemzedék
nek keserű kiábrándulás lett osztályrésze. A valóságból az Irrealításba, a
közösségből a kíváltságos lelkek szellemvílágába, az életből az álomba
vonult hát ki. Esztétikája - az öregekkel szemben - a különöst, az
egyénít, a narcísztíkusan szubíektívet gloríflkálta: a konkrét és objek
tív ábrázolással szemben a belső élményt, melynek egyik jelképi kife
jezője csak a külső valóság.

Ez a szépen felépített, világos elmélet persze nagyon kézenfekvőnek

tetszik. Már-már olyan evidens, mimt a geometriai alapfgazságok. Csak
hogy egy-egy elmélet igazát az írodalomban mégsem a ráérzés, hanem
egyedül a gondosan ellenőrzött tágas érvényesség igazolja. De éppen ez
az, ami Rónay György könyvében példamutató. Mert a történeti-társadal
mi adottságokat meghaeározva és a nemzedékek alapmagatartását Ierőg

zítve, adatok seregével, pontos elemzésekkel tárta fel egyrészt az öregek
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vergődését, (Aranyét például) kényszerű téme-választásaíkat, ihletilk és
kifejezési formáik lassú átalakulását az elnyomó körűlmények között,
másrésat a fiatalok, a kiegyezés sivácságába belenőttek teljesen új élet
érzésből fakadó élményvilágát, új szerelem, halál és lét-élményüket s'
formáik ennek megfelelő változásait. Rendkívül gazdagon dokumentálja,
melyek a kor közérzetét kifejező, kedvenc hasonlabai (például: a világ:
színház vagy kártyaterem; az élet: álom stb.), hogy alakulnak a költői

képek, hogy válik az álló hasonlat dínamíkussá, drámai jelenetté, hogy
tolódik át a szavak használata a versben a konkrétból a [elképi felé. E
helyenként detektivhistória érdekességű s nyomozó körútnak is beillő ku
tatásnak bevallott célja: feltársu Ady előzményeit, lépésről-lépésre kö
vetni, hogy készíiti elő irodalmunk Ady tematikáját, kifejezési formáit,
egész nagyszeru költészetét. melyben - kéretlenül megfogalmazva Ró
nay György ki nem mondott, de világosan kiolvasható koncepcióját 
az AIDany nemzedék közösségi és erkölcs; magatartása egyesül a kiábrán
dultaJk modern kezdeményeinek páratlan kibontakoztatásával.

Az irodalmi értékű írodaiomtörténeti összefoglalásoknak rendszerint
az a fő híányosságuk, hogy több bennük a konserukció, mint az anY'aJg
számbavétele, tudós elemzése, S ez nagyjából természetes is, hiszen az
írót a fő jelenségek érdeklik, az új téma és kifejezés jelentkezése, azok
az alkoték, akik mintegy egymás kezéből veszik és adják tovább a fák
lyát. Az ilyesféle tárgyalásokból rendszerint kimarad a közepesek hasz
nos, vagy kevésbé hasznos tenyészete. A tudomány persze semmit se
hanyagolhat el, ha bölcsen tudnia kell is, hogy bizonyos távlatból szem
lélve, maga az irodalomtörténet végül mégis a teremtő tehetségek "his
tóriás deákja" és nem a közembereké. Rónay GYÖI'gy módszerének az az
uidonsága, hogy az írói irodalomlátás és koncepció mellett, ismeri és nem
sajnálja dokumentumként elénk tární a részlet-jelenségeket, Esszét ír 
tehát érdekes és élvezetes olvasmányt -, de az esszéíró általánosításait
kerülve, nem hallgatja el a folyamatok részletjelenségeit s így a fejlő

dés vázlatos rajza helyetit a tenyészet lassú átalakulását ábrázolja. Ha
könyvének dinamikája ezzel le is lassul, hitelessége megnő. S így ha
kénytelen is éppen a komolexítás érdekében egy-egy mellékjelenség tár
gyalásával időzni, vagy általános jegyeket az egyéniek fölött hangsú
lyozni s ha az időrend tlszteletbentartása kedvéért - akár Babits Euró
pai írodalomtörténetében - többször foglalkozik egy-egy íróval, élete
különböző korszakaiban rögzítve meg vonásait, mégis egészében mód
szere az eddigieknél rnélyrehatóbb és egyben gondosabb is. Úgy össze
gezhetnénk: az irodalmi értékű irodalomtörténetet tudományos hitellel
ruházza fel; vagy fordíeva egyet a szemponton: a tudományt teszi 
egy-két kiváló tudós, elsősorban Horváth János nyomdokain haladva e
téren - irodalmi értékűvé.

Ami mármost a könyv t,a['lbalm'Í uidonságát ílletí, jottáinyival sem
marad az el a módszerbelí uidonságtól. Sőt, mivel nemcsek a tudo
mány szűk köret,. hanem az egész élő Irodalmí tudatot érinti, tán jelen
tősebb is annál. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az egész
modern magyar irodalom születése nlllanatától kezdve a gyökértelenség,
a nemzeti léttől való idengenség vádjával küzködött. A konzervatív kni
tíka nem is Arannyal és Petőfivel. hanem a városba szakadt vidéki em
ber falunosztalgiábt kiszolgáló népi,esepigonizmussal dorongodta le a
"nemzetietlen", a "dekadens" Nyugatosokat (Adynaik Szabolcska Mihály
volt például az ellenlábasa) s ezt annál is könnyebben tehette, mert egy
részt a nemesi irodalmat hordozó nemesi értelmtség egy fél évszázad
alatt retrográd lett, a polgári fejlődést többnyire elutasította s igy az új
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élményeket hozó modern irodalomnak sztik volt és túlnyomóan az 887r
szimilálódott polgárságból adódott az olvasó-bázisa, másrészt megtehette
azért is, mért a mcstoha körűlmények miatt, irodalmunkban az irodalmi
tenyészet nem oly folyamatos; nem épül úgy ll. hagyományra, mint a nagy
írodalmakban, több nálunk az egyéni bravúr, mint a szerves kiérlelődés.

Az irodalmi köztudat így könnyebben tekinthette ellenséges részében ke
levénynek. híveiben olyan csodának a modern Irodalmat, amely szinte a
semmiből fakadt, mínt mondiuk Csokonai költői kívírágzása, Igaz, ugyan,
hogy már maguk a Nyugatosok felmutatták nem egy előfutárukat. Ady
VajdáJt, Babits Komjáthyt, (és éppen az utolsó évtizedben nem egy ki
váló irodalomtörténeti részletkutatás haladt ezen a nyomon), de a mult
századi Irók közepes képessége miatt nem volt világos az egyenes fejlő

dés s nem tömődött be magától az a mesterséges szakadék, amelyet az
ellenséges írodalompolítíka, nem az üldöző kun sereg, hanem a modenn
irodalom Szent Lászlója bebuktatására nyitott meg. Rónay György köny
vének újsága ennek a szakadéknak a teljes eltüntetése. Világos után ki
Indulva, lépésről-lépésre nyomon követi az írodaleni él-et folyamatát és
feltárja ebből az átlagolvasó számára gyakran tengermélyí mélységből

az egész átfordulás rnenetét. Nem olyan mértékben a költészetre korlátoz
va a kérdést, mínt ahogy ismertetésünkben tesszük, rengeteg adattal tá
mogatott, tiszta, szép vonalvezetésben rajzolja meg nemesi irodalmunk
urbanízálódésát. Vagy hogy konkretizáljuk az irodalompolitikai hareok
míatt félreérthető kifejezést: költészetünk obieletiv lírából szubjektd.vbe
való átfordulását, egész irodalmunk élmény- és kífeiezés-világámak kor
szerűsödését. Gondos, anyaggazdag és finom megfigyelésekkel teli elem
zéssel tárja fel a legapróbb mozzanatokat ; a küldetést betöltő, a vátesz
költő kiformálódásától kezdve. az újfajta szerelem, halál és pénz élmény,
szóval a nagy Ady-ciklusok előzrnénveín át, egészen az eszközl ártal.aku
lásíg. Számba veszi a kének felszabadulésát a szemléletí valóság alól, a
jelképi hasonlat térhódítását, melv a külső logikát a kép belső mozgá
sával helyettesíti. Még egv-egv híres Ady-notívum előzményeit is elénk
tárja, Hagyományt hoz a fels:dnre, multat teremi a modern költészetnek.
S ha az öreg Arany szerepét nem is domborítja ki eléggé ebben az urba
nizálódásban - pedig helyén való lenne -, nincs szakadék Petőfitól

Adyíg - bizonyítja. A mult tatajában gyökeredzik a tegnap és a ma. 8

ami tán kísérteties: még a gyökér férgei is - hogy kénletesen sozóljtmk
- ott vannak az östalaiban. (Arányt például a petőfieskedő epigonok
akmják a Parnasszusról kíszorítaní.) De félreértés ne essék, nem az .ana
lögiák - hiszen rnínden igazi alkotás felveti az olvasóban az analógíékat
-, hanem az előzmények világos, tiszta rajza tágítja itt az olvasó
s tegyük hozzá az irodalomtudomány szemhatárát. Rónay Gvörgy multat
tisztázó erőfeszítése így ér el közvetlenül, méghozzá megvilágosító erő

vel a [elenig, Nem kétséges, hogy aki a modern magyar irodalom törté
netét meg akarja írni, annak valahol ott kell felvennie a szálakat, ahol
ő abbahagyta, s olyasféle méds-ereket kell alkalmaznia, arnelvekre ó ad
példát. S ezzel nagyjából körvonalaztuk is könyve [elentőségét és {r
demét. (Lengyel Balázs)

AZ "ÖRÖK BÉKE" MAGYAR ELŰf.TARCOSA. A közelmúltban em
lékeztünk meg ezeken a ha~ábo"'on a XVll-XVII I. században élt fTan
cia Abbé de Saint Pierre-ről, a"'i a vi!áaimtialomban elsőnek foglalko
zott az "örök béke" problémáiával, a XVllI. század elején megjelent
"Le projet de paix perpétuelle" című nagy~zabású művében.

A téma folytatásaként érdemes megemlíteni, hogy alig egy század
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múltán a mi irodalmunkban is felbukkan az "ÖTök béke" eszméje, még
pedig ugyancsak egy katolikus szerzetes ír6nál, Verseghy Ferencnél. Ez
úttal nem értekezés, hanem vers formájában, nem tudományos appa
rátussal, hanem a költészet síkjára vetítve.

A békéről már korábban· is írtak magyar verseket, rendszerint alka
lomszerűen, hábOTÚskodások és azokat követő békekötések idején, de a
tágabb perspektivájú "ÖTÓ'k béke" fogalma Verseghy lantján csendül fel
első ízben.

Pár évtizede, hogy az egykori zirci apátsági kézirattárból előkerült

Verseghy egy-két eladdig ismeretlen, a XIX. század elejéről származ6
költeménye. Ezek egyikének címe: "A Budamelléki Nyúlsziget, mely Szent
Margit sziaetének is neveztetik." - Ebben elbeszéli a költő, hogy csóna
kon kirándult Szent Margítszigetére, melynek parkositását akkoriban
kezdte meg Józse! nádor. Két hölgy van a társaságában, kikről kiderül,
hogy mitológiai allegórikus múzsák, elio és Thalia, a történetírás és a
szinjátszás görög istennői. A szigeti romok láttán elio elkeseredett át
koz.ódásban tör ki a háborúskodás, a "pokolnak fajzattya" ellen, amely
elpusztítja a békés munkálkodás alkotásait. De Thalia megvigasztalja eme
szavakkal:

"Ne agg6dj, jó Clio l az ember balságánn!
Munkálkodgyunk inkább az észnek országánn,
Mellynek már itt láttyuk kies bimbózását,
S nem ok nélkül várjuk fényes virágzását.
Mit segíthetsz rajta könnyes panaszokkal?
Nyessük inkább úttyát bölcs oktatásokkal.
Nem víttük-e végbe ilyen fegyverekkel,
Hogy felhagyván a csúf veszekedésekkel
Mindenik nemzetnek hatalmas tagjai,
S eggy azon hazának negédes fiai
Köz törvények alá hajtsák nyakaikot,
S bírónál keressék kétes jussaikot,
A helyett hogy kiki kardot von társára,
Mihelyt vágy6dnia tetszett birtokára?
Amelly j6ra birtuk a vad embereket,
Arra ne birhassuk a bölcs nemzeteket?
Látom én már, elio ! szűnni a harcokat, 
Születni helyettek köz alkuvásokot,
Mellyek jussaiknak bölcs határt vessenek,
S az öTök békének. trónust készítsenek."

A vers gondolatmenetében tehát valóban haladó szellemiség nyilat
kozik meg. A költő reméli - és jósolJa, - hogy amint egy-egy feilettebb
nemzeti társadalmon belül már megszünt az ököljog uralma, helyet ad
ván a békés törvénykezésnek, azonképpen ez a szempont előbb-utóbb

nemzetközí viszonylatban is érvényesülni fog az általános emberi mű

velődésnek egy magasabb szintjén.

A versben kifejezett gondolatok tulajdonképpen csak nap.1ainkban
váltak egészen időszerűvé. Mindössze csak stiláris különbségekről beszél
hetünk. A Verseghy-féle "köz-alkuvásokat" ma például így nevezzük:
a vitás kérdéseknek tárgyalások útján való megoldása. De a cél ugyan
az: CI béke. A Verseghy-megénekelte "örök béke" !

(K. Gy.)
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A TÖRTÉNÉSZ ~ÉVAI. - Dicsőséges úttörő munJkájáJt a nyelvtörté
net mezeién széles körben magasztaljálk halálának százötvenedik évfor
dulóján, történetírói törekvését ma is az ísmeretlenség leple takarja. pe
díg a Délalföldről. a torontáli Nagyszentm~klós'rólszármazó Révai MiJkIós
- akit Kazinczy méltán nevezett "Nagy"-nak - egyike a Délalföld első

archontoíogusaínak. Az évek óta megközelíthetetlen ősi csanádi püspöki
levéltár Temesvárott egy bőrkötésű .fóliánst őrzött, - homlokán Révai
nevével és hasábjaín Révai kézírásával. Mindjárt az első lapon megnyi
latkozik sóvár vágya: Magyarország "hajdani dicsőségének feltüntetöbb
igazolása végett, mult jának ennél mélyebbre ható kutatását óhajtotta elő

mozdítaní."
"Még úgyszólván gyermek valék - írja ebben Révai -, már azon

gondolat vett erőt lelkemen, hogy hazám rmrltjának földerítésére szen
teljem törekvéseimet. Mert kiváltképen az oltatott szívembe, hogy az a
föld, amelyen a világra jöttem, szerit legyen előttem és mmden kitel
hető erűmmel s teljes igyekvésemmel oda törekedjem, hogy ennek hasz
nát és díszét lehetőleg elősegítsem. És midőn azt láttam, hogy ez minden
előbbi ékességtől meg van fosztva, mívelhogy ott minden az egykori
barbár düh által romba döntve hajdani fényét és méltóságát elveszíté;
midőn ezt láttam, keserű fájdalom égette szívemet. Erníattí hevületemben
elégiát írtam Csanád romjairól már akkor, midőn még Szegeden a köl
tészet tanulmányozásával foglalkozám, gyermekies módon utánozván
Sannazaríus azon elégíáiát, melyet ez Curnae romjairól Irt volt. Merész
gondolat volt ugyan az, mely által indíttatva először is a csanádi püs
pökök összeírásához fogtam, ezután pedig a Csanádról szóló egyéb ada
tokat szándékoztam megírni. Mintegy két érvet fordíthattam valahogy e
célra, mely idő alatt átnézegettem majdnem míndazt, amit erre vonat
kozóan a hazai történetírókban föllelhettem. Ekkor óhajtootam már a le
véltárakban történeti adatokat és egyéo írott okmányokat is fölkutatni.
De ezekhez még akkoriban nem tudtam hozzáférni, mivel fiatal korern
miatt nem tehettem szert oly tekintélyre, mely' engem a kiváló férfiaik
bízalmához juttathatott volna, kiknek jóaka'ratától pártfogást, V1agy ta
nácsaiból irányítást meríthettem volna."

Méltán el moridhat j uk Révai életíróiV'al: Bizonyára értékes történelma
rnüvek jelölnék eredményül emlékét, ha Révai pártfogó fölkarolásáoa
akadt volna! Révai ennek ellenére is megkísérelte a csanádi egyház
na,gyok sorozatát összeállítani és e törekvése íktatja őt Délalföld hísto
ríkusaí közé. (1. K.)

Felelős kiadó: Saád Béla
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