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EGY SZECESSZIÓS DRÁMÁNKRÓL
REMSEY GYÖRGY: A BOLDOGOK SZIGETE

Szent őrületben a költő szeme I F'őldr'ől az égre,
égből földre villan, I S míg ismeretlen dolgok vázalt I
Megtestesíti képzeletje, tolla I A légi semmit állan
dó alakkal, I Lakhellyel és névvel ruházza fel.

(Shakespeare: Szentívánéjí álom)

Remsey Györgynek sorrendben az ötödik drámája A boldogok szigete. A
csótányok városa (1913) a Ferenc József-i Budapest álszent közerkölcseit. sötét
pénzügyi machinációit pellengérezt ki. Megírására az akkoriban nagy port ka
vart Lukács-féle panamabotrány indította az írót. A darab középpontjában Rum
Péter építési tanácsnok áll, aki szinte reménytelen harcot folytat a telekspe
kulánsokkal, a mocsaras talajra városházat építeni akaró bűnszövetkezettel. Pa
lasovszky Ödön, a kiváló színész-rendező és író, a 20-as évek ún. él-színpadaí
nak kísérletező kedvű vezetője, színház-reformátora ibseni méretű drámának
tartotta, A nép ellensége testvérművének. Az eszeveszettek (1916) a világhá
ború közvetlen hatására íródott, az első magyar dráma, mely a háború ember
pusztító őrülete ellen tiltakozik. A Bolnokay család belső meghasonlásának,
széthullásának ábrázolásában tulajdonképpen a világháborús évek magyar tár
sadalmának végzetes sorsa, már-már elkerülhetetlen agóníája tükröződik. Gál
Gyula és Hegedüs Gyula, a Vígszínház vezető művészei "rendkívilli alkotás
nak" találták, de a színház neves igazgató-rendezője, Jób Dániel elzárkozott be
mutatása elől, mert - mint a szerzőnek írt levelében megindokolja - "a külön
ben értékes, érdekes és nyelvi szépségekkel ékes dráma az alig beheggedt há
boros sebeket fölszaggatná". Az' őse'rdő (1922) egy fiatal magyar földbirtokos
magányos, önpusztító küzdelmeit mutatja be, aki a vesztett háború és forra
dalmak után eljut annak felísmeréséig, hogy "tenni kellene valamit, valami
lyen új világot kell Ht teremteni". A képletes "őserdő", azaz "a régi jó ma
gyar éIlet" helyén egy kapitalizálódó, nyugati mintájú polgárosulást képzel el ;
parasztjainak földet oszt, ipartelepeket, közkönyvtárat létesít, hogy a maga mód
ján legalább európaizálja az országot. Az "ősi rög" azonban összefog ellene;
a helyi hierarchia régi, megcsontosodott hatalmát félti a legkisebb változástól
is, a változás egyetlen mozzanata riadt támadásra ingerli a szolgabírót, a jegy
zőt és saját apját is, a moccanatlan rend védelmében. Az ifjú földbírtokost
tervei feladására, majd menekülésre kényszerítik. Elhagyja hazáját, messzi ide
genben telepszik le az ellenség táborából választott menyasszonyával. Most már
valóságos őserdő lesz az otthona, a braziliai rengeteg, ahol virágzó paradicsomot
varázsol kis települése számára. A vakok (1923) reális környezetben - a va
kok intézetében játszódik - szimbolikus mondanivalót fejez ki: a fizikailag ta
pasztalt világtalanságnál is nyomorúságosabb szellemi és lelki vakság okait ku
tatja. A "látók és vakok" örök törvényű párhuzamában azt a gondolatot fe
szegett, amely a dolgokat értök és befogadók - akik esetleg már el is vesztet
ték a szemük világát - nyitott, igazságra szomjas magatartását vezérli és ma
gyarázatot keres a látván látók értetlenségére, közömbösségére, arra a merev
elutasításra, amellyel a spirituális értékeket fogadják.

A boldogok szigete (1925) álomjáték az emberiség boldogságáról. Az író elő

ző darabjaiban bejárta a valódi világ nyomasztó tájait, alapvető társadalmi
konfliktusokat villantott fel, most csalódottan hátat fordít a realitásoknak. hogy
illuzórikus életeszményeiből maga teremtse meg azt, amit a valóságban már
megélni nem remél. "Csak egy való van - írja a rnű prológusában -: a fel
törő és fennen szárnyaló I Ige, az Eszme, az ős örök fény, I Hit és akaratból
összeszótt remény, / Mely végtelen boldog, és szabad végtelen; I Ez a valóság,
--'- s nincs más ..." Remsey György azt várta, hogy "az emberemésztő bősz lé
lekvíhar", a világháború után "minden nyomornak, mit szült ez átkos föld",
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vége szakad SI a béke aranykora köszönt az emberiségre, amely végre önnön
felemeléséig ragadtatja, és tisztultabb élethez vezetik el vérben és könnyben
szerzett tanulságai. Megszabadítja testét és lelkét a laokoóni kígyóktól : a ha
zugságtól, a hatalomtól és a pénztől. amik az emberiség ősmérgeit termelik és
boldogtalanságának kizárólagos előidézőí. De a béke nem hozott megoldást a
világnak, minden ott folytatódott, ahol a világháború előtt abbamaradt,· az a
régi ismétlődik folytatőlagosan, ami ellen eddig is lázadt, amit megváltani kívánt.
Rádöbben arra, hogy az emberiség újabb katasztrófa felé veszi útját, ha nem
képes megújítani céljait s nem választ a szeretetből programot magának: "Nem
boldogulni - boldogítani".

A kiábrándult költő, aki az előképben Géníusszá növesztett lelkiismeretével
viaskodik, Madách Adámjának hangján kiált föl: "Oh, adj hát te magasbb célt
nekem. Más ideált, - rémít a sírverem ..." S itt is, míként a Tragédiában, a
minden Élet Ura, aki az eszmék eszméje, a jóság maga és "az erők erője is",
vigasztalja s biztatja a csüggedőt:

Lásd, minden Élet Atyja én vagyok,
S mégis, ki itt ül és fogja két kezed,
Öföktől fogva én is szenvedek.
Ha van, ki itt e földön elhagyott,
Úgy az leginkább csakis én vagyok,
Kinelc vállára súlyos keresztet
Lelkéből nemzett gyermekei vernek.
Itt mindenki bálványt emel magának,
S oltáromnál gonosz Káinok állnak,
Kiket testvérek vére [ertezeit, -
S lelkükben undok mammon-vágy vezet.
Holott tudhatják, Én vagyok,
Ki minden létnek létet adhatok
S mégis a föld saráéti acsargva
Az örök lelket ölik meg önmagukba'.
E föld, mely Édennek az életért
.t1/.kottatott, most földúlt csatatér,
Hol semmiért küzdve, győzve, vesztve
Feszitnek százszor mindennap keresztre.
És mégis - látod - minden reggelen
Az ős örök nap újból megjelen, ...
Mert él szívemben lángolva a fény
EZoltootatlan, mint győzelmes remény;
Hogy egykor megtér minden gye'rmekem,
S az örök jó győz a bűnös életen.

A prológust követő nyele kép a keretjátékot alkalmazó tandrámák szokott
formája szerint építkezik. Az első és a nyolcadik képben - Madách míntájára
- zajlik a voltaképpeni cselekmény, a valóságos, míg a második képtől a he
tedikig álomképek - ezen belül a hatodik álom az álomban - sorozata bon
takozik ki összefüggő egymásutánban. A főhős, Szilveszter, a szegény favágó
nagyobbik fia, aki gyermekként indul el megvívni harcát a romlott, nemesední
rest világgal, de gyermeki marad a mű végén is, amikor már meglett férfiként
régen le kellett volna vetnie gyermekcipőit. Nem egyedül teszi meg útját, Haj
nalka a társa, a gazdag ember szomorú lánya, aki nem külső szépségekre, ha
nem belső örömre vágyik. Róluk is kiderül, hogy hús-vér fígurájuk egyúttal
képlet is: Szilveszter a jelenkor, Hajnalka a jövő, és egymás nélkül meg nem
élhetnek. A karácsonyt ünneplő gyermekszebában borul rájuk az angyalképzelet.
s viszi őket "égi vonat ... zúg-zakatolva a mindenen át, rníg el nem éri az élet
honát". Az álom stilizált valóságon hatol át, nem a valóság kötöttségében. hely
színe és ideje szerint terül szét - "egyetl~n valóság az, mi szívetekben él" -,
hanem a mesék elemeivel átszőtt, már-már sematízált példabeszédekben, melyek
ben csak a jók és csak a rosszak kapnak szerepet.

A szereplők, bár hamisítatlan földi természettel, emberi vonásokkal rendel
keznek, mégis inkább spirituális lények, inkább léleknek érzik magukat, mint
testnek. Számukra a lét csöppet sem terhes; egyforma kedvvel fogadják a szen-
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vedést és az örömet, nem félnek az elmúlástól, kísértéseik is főként kívülről

jövő támadások, az anyag kísértései, nem belőlük származó gyöngeségele. A bűn

itt úgy fogalmazódik meg, mint az ember visszaélése az anyaggal, kárhozata
az anyag és lélek egységének megbontása, az anyag kiszakítása a harmóniából.
A jókban teljesen természeltes gyökerezésű a jóság, megtisztultak és igazak, mert
birtokában vannak "az örök gondolatnak, melyben szeretve hevül tettre a lélek
mások üdvéért", arosszakban pedig magától értetődő a gonosz indulat, az át
kos ellenállás a szerétettel szemben, mert az a feladatuk, hogya rosszat minél
taszítóbban szemleltessék. Nem is nagyon tehetnek róla, hogy ilyenek, hiszen az
anyag rabjai, nem urai önmaguknak.

"Mindég erőszakon épült e földi hatalom Mert ki volt az úr itt? Az
Anyag, / Ezért folyt minden harc az ég alatt Nem úr az Ember iltt, - az
elemek / Vas és Arany, - s az egész alvilág / Vette kezébe a Föld [ogarát ...
Uralkodunk az ember életén / Arany-bálvány, - s hatalmi kény." Szílveszter
mindezt tudja a világról, tudja, milyen veszélyek fenyegetik az embert, ha vég
képp a matéria lesz az istene, az emberi kapcsolatokat tönkre silányító matéria:
"Ki az anyagban turkál szakadatlan, / Annak a szellem végig láthatatlan, / S
mit a szeretet magvetői vetnek, / Szemszögéből az ádáz gyűlöletnek / Meglátni
azt nem lehet soha, - / Innen eredett vakságuk oka". Szilveszter Jó Hírt akar
vinni az embereknek, meg szeretné értetni velük, hogy "a föld mínden titkos
erője arra szolgál, hogya jövő az emberek számára a végtelenség óceánjában
a boldogok szígetévé váljék", csak össze kellene fogni, testvérekké kellene válni,
ember-hivatásunknak kellene megfelelni. Megtérést hirdet elsősorban, hogy vég
re felnőjünk az egyetemes szeretethez és lelkiismeretünk törvényeihez. De alig
indul el, már útja elején a Kísértések Völgye - amolyan csongori "tévedések
hármas uta" - várja, ahol próbatétnek vetik alá démonikus hatalmak. Kalmá
rokkal találkozik, akik dicsőséget, gazdagságot kínálnak neki, csak hagyjon föl
céljaívad : "Társulva hozzánk, még ezen felül / Vagyon s pompa jut osztályré
szedül. .. / Allj hát közénk, javítsd meg sorsodat, / Ragadd meg gyorsan, mit
nyújt e pillanat." Az ösztön élvezeteiért, a földi kincsekért az örök lelkét kérik
cserébe. A Szeretet segítségével kiállja a próbát, de újabb feladatra készül, Tin
gel-Tangel városba tart, ahol "végleg eldől a szellemtusa". A Szeretet előre fi
gyelmezteti, hogy nem lesz könnyű dolga, mert "rút ideák és balítéletek / Ront
ják meg ott az emberéletet. / E város csilló pompában sugárzik, / Míndenük
van, csak a legfőbb hiányzik. / Te ismered már, mi nékik ismeretlen ..." Ez a
város "maga is pokol, hol a hazugság királya honol, / Egy új Sodoma, melynek
minden kövén" az ember vesztét lelheti, hol jog, törvény és igazság senkit sem
érdekel; "A jog csak a hatalmasok joga, / A szegényeknek tőle felköphat foga, f
S a törvény, amit a fenti jog kever, / Bilincset csupán a gyöngére ver". A pol
gármester mégis azzal dicsekszik, hogy lakóit a tudomány s a magas művésze

tek boldogítják, a szellemkincseket rejtő csamokokból az emberi elme jóllakott
ságtg töltekezhet, De ez a tudás és ábrázolás pusztán önmagáért való, az ember
bálványoztatásának eszköze, nem nyitja meg a lelket, nem tárja föl a szívet 
kirakati csillogás, önmagát magyarázó játék.

Igaz tudás valóban boldogságot ád,
Amde tudástok csaló délibáb
S a művészet, mely templomot emel,
De élni nem tanit, hitelt nem érdemel.
Van munka, melynek őrült üteme
Az emberben épp az embert rombolja le

válaszolja Szilveszter, mert meggyőződése, hogy az ember míndaddig egy hely
ben topog, amíg önnön gőgjétől meg nem szabadul s a dolgok felszíne alatt
megtalált lényeget nemcsak hogy felismeri, hanem hasznosítani is tudja a világ
jobbítására.

Tingel-Tangel városnak látszólag mindene megvan. csupán a lényeg nincs
birtokában: az élő vizek forrása, amitől szeretetre ébredne. Népe éjjel-nappal
a város főterén, az Élvezetek hegyének lábánál tölti idejét, s kultúrájának fé
nyétől elbűvölve, ua nagy garázda kocsmáros" mákonyítalától mámorosan önma-
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ga határtalanságát ünnepli. A tér tele mutatványos bódékkal; az emberiség ki
rakati áruit tették közszemlére. Dobos herold jelenti a mindentudó Csillagász
horoszkópját, hogy új kor csillagjegyébe lépett a világ. Ekkor ér, mínt fáradt
vándor, a város Iőterére Szílveszter, és a vendéglő teraszán letelepedve egy po
hár tiszta forrásvizet kér. Ez az egyetlen kérés ellene fordítja az egész várost;
csak a polgármester, Hajnalka és a festőmúvész sejtik meg benne az új világ:
követét. A tudományukra és gazdagságukra büszke polgárok előtt Szilveszter fel
vonultatja a világ bűneit, a kegyetlenül megtiport ember különböző arcát, hogy
rádöbbentse őket hívalkodásuk értelmetlenségére és benső hiányaikra. A sötétre
váló táj hátterében, a gyári szirénák búgásától kisérve bukkannak elő a mo
dern ember hamis jólétének rémképes árnyai, a nyomorban tartott proletárok,
akitagadott perditák, az öngyilkosok, a hazugsággal fertőzött lelkek, majd har
lekínszerű koboldként lejt őrjöngő táncot a kor legjellegzetesebb vonását meg
jelenítő olthatatlan pénzsóvárgás, mely az emberi nem sorsának mételye, A meg
riadt városlakóknak Szilveszter új élet italát kínálja föl: "Élő forrást nyitok
e sziklabére alatt / Neve: megismerés és tiszta gondolat", mítől "ha megnyílnak
majd a belső szemek / S lehullnak róluk a sötét. pikkelyek", az ember rníndent
megérthet, amit csak akar, "S amit e földön most homály takar, / Ott a sze
retet s megismerés honán / Égi tudás lesz, örök tudomány". Akik hallgatnak
szavára, bízonyosságot követelnek tőle, látható igazolást ígéretére. Mágikus álom
száll reájuk, s e magasztos révületben vezeti el őket Szilveszter a boldogok szí-
getére. .

Ez a sziget mínden jóság és szépség lakóhelye, aminek csak örökkévaló ér
téke lehet. Ide térnek mindazok, akik a nemes emberi erényeket egy életen át
ápolták. "Itt mindennek lelke van, / Ami a földön holt, néma, szótalan ... / Ki
itten él, mind testvér és rokon, / Hisz mind egy Atyától származánk, / S e bol
dog ország itt közös hazánk." A kis csoport megismerkedik a szíget lakóival,
akik közül többen valamikor az emberiség műveJődéstörténetének kiemelkedő

szellemei voltak. Szókratész, Platón, Dante, Assisi Szent Ferenc, Michelangelo,
Luther most az Úr szőlőjének - amely mintha Madách falanszterének meg
édesített változata volna - névtelen víncelléreí. Míchelangelo nem széklábat fa
rag, hanem venyigét kötöz vagy szüretel. "E szőlő az Úr szölleje, / És benne
minden venyige - melynek tőkéi közt Petőfi Apostolának híres szőlőszem-ha

sonlata kísért - Csodás növény, mely gyökerét / Az öröklétben ereszti szét. f
Minden tő egy-egy örök gondolat, / Mely ezer -édes gyümölcsöt fakaszt, / S kik
ezt a szőlőt mívelik, / A halált már nem ismerik. / Magasztos, tiszta szellemek,
/ Kiket a mennyek szültenek. I Itt nincs idő - csak örök Jelen, / Hazánk az
egész végtelen, / Melyen a bűnnek nincsen hatalma, / Az emberiség szellem
birodalma."

A szígeten örök frigy megkötésére készülnek. Szilveszter és Hajnalka ná
szára, az emberi múltnak és az eljövendőnek az összekapcsolására, amely meg-
hozhatja egy új világ megszületésének csodáját, amikor "minden szív álma tes
tet ölt, s boldog mennyország lesz a föld". De a gazdag ember kiszakítja lá
nyát a szegénység öleléséből. nem engedi a szeretet érvényesülését. Gyűlölködő

gesztusa lehetetlenné teszi, hogyaföldlakók tovább időzzenek a szigeten. Álom
gályájuk elragadja és visszaröpíti őket züllött városuk falai közé. Ezek után.
a városi tanács elhatározza, hogy megnyitja a forrást. Akik azonban tekinté
lyüket és üzleteiket féltik az Élvezetek hegyének pusztulásától, cselszövést sző
nek, és a nép előtt csalással vádolják a forrás híveit. A megosztott tömeg za
varát kihasználva, felbérelt cinkosaikkal köveztetik meg Szilvesztert és a pol
gármestert, Hajnalka, keresztül törve magát a sokaságon, testével fedezi a sze
relmeaére hulló kőzáport. Egymást átkarolva tűnnek el a megbűvölt tömeg sze-
me elől, míközben míntegy varázsütésre omlik össze az Élvezetek hegye s egy'
megmaradó sziklaoszlopból felszökik a forrás, a szeretet vize.

Mi következhet még? - kérdezheti joggal az olvasó. Az ébredés. Utópiából
egyenesen az első kép karácsonyt ünneplő gyerekszobájába jutunk, ahol hőseink

ismét gyermekként eszmélnek föl arra a valóságra, ami őket menthetetlenül el
választja és talán soha többé nem fűzheti egybe. Szilveszter utolszor megfogad
ja, hogy nem felejti el a boldogok szígetén kapott tanítást, s ha felnő, asze
rint fog cselekedni, "mert ai anyagnak léte látszat csupán, / Mely feloszlik
egy-egy próbatét után. / Minden elmúlik ami test, / Am a lélek örök szárnyakat
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növeszt, / S a börtön zárja, ha feltárul egy napon, / Minden teremtett létatom
/ Új s magasabb életárba röppen, / Hol új s fokozott létörömben / Megtest.esül
ni látja álmait, / Melyeket rajzolt egy fensőbb létről itt."

Remsey György azt hirdeti, hogy az ember soha sincs elhagyatva, az em
ber hagyta el önmagát, amikor az alkotó szeretettől elfordult. A boldogság fel
tételei anyagiak is, de a boldogság tartalma könnyen megromlik, mihelyt az anya
gi feltételek elsőrendű szükségletet jelentenek a szeretet szükségletével szemben.
Ha az anyagi nem egyik eszköze a boldogságnak, hanem a boldogság maga, ak
kor ez megbontja az ember létének egyensúlyát, emberi lényegének mond ellent.
Remsey György is - akárcsak a magyar szecesszió többi jeles képviselője: Kő

rösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Gulácsy Lajos, Czene Béla, Jaschik Almos,
Kozma Lajos, Muszély Agost, Kalmár Elza stb. - szembenáll a humanizmust
megcsúfolő, múvészetelllenes, kizsákmányolásra épülő társadalmi renddel, de a
romantikus antikapitalizmusnál aligha jut tovább. Abrandokat sző egy jobb rend
ról, "melyben emberszív emberszívre dobban, s a tudás élni tanít; amely a föld
nek szűk határait kibóvítené az égnek végtelen síkjaival, hol szentelt érzelem
köti össze a lelkek miriádjait", és ugyanakkor elkeseredetten hadakozik a po
zitivista-materialista világszemlélettel, a polgári erkölcs képmutatásával, az ön
célú tudással, mely az ember ártó szándékainak tökéletesítésére, a másik em
beren való uralmának raiinállt érvényesítésére használatos.

Minő tudás az, mely válaszfalat emel
Ott, - hol Istennek szent törvényivel
Van összekötve minden ósatom,
S hol a legszentebb örök hatalom:
A szeretet fűt minden létparányt?
S hol benne és általa egyaránt
Él minden élet, mit létrehozott?
S mégis az ember tudása átkozott .•.

1m itt a titkok titka, - gyűlölni tud
Az ember, - s minden fogalom ide fut,
Talentum, állás, vallás e faj különbözet,
Minden jó arra, hogy a gyűlölet

Testvérgyilkos lánggal boríts,a el
Földeteket, .- s nincs egy parányi hely,
Hol a békét hirdető galamb
Ararát hegyre szállhatna alant.

A társadalmi egyenlőtlenségből származó bajok okait a rohamos ipari fej
lődésben, az urbánus kultúrában, a városi életforma ellentmondásaiban látja,
ezért egyrészt visszatérést proklamál a természethez, másrészt visszatérést a tár
sadalom moralista-messianisztikus felfogásához. Rá is illik, amit Pók Lajos a
szecessziós mozgalmakkal kapcsolatban megállapít: "Keresik a szépség állandó
termékenyítő atmoszféráját, kis közösségekben igyekeznek megtalálni utópisztikus
erkölcsi és esztétikai eszméik megvalósító é13 felvevő közegét... Esztétikájuk
szinte laikus teológia volt, sok pátosszal és naivitással; képeik, verseik erkölcsi
mondandóját prédikátori keménységgel hangsúlyozták ..." (A szecesszió, Gondo
lat, 1972). A szerző egy olyan emberi lét utópiáját fogalmazta meg, amelynek
"külön nyelve van", amelyben li szépség és a karitász társítása oldja föl a fe
szültségeket, a tárgyak artísztíkuma - melyeken "a dísz nincs kívül, hanem
a dolgok lényege körül" -, a nemes érzelmek, a részvét és a megértés szövet
kezése, valamint az embert formáló egészséges aszketizmus hovatovább meg
szüntetik a társadalmi problémákat. Szemlélete a társadalomnak szociális elvek
alapján történő megreformálásán és igazságos berendezkedésén nyugszik, amely
nem a társadalmi fejlődés törvényeinek és mozgatóerőínek ismeretéből fakad,
hanem - Lukács György találó [eldemzésével - egy jobboldali ismeretelmélet
nek baloldali morállal való egyeztetési kísérletéből. Ady jól látta, hogy a ma-
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gyar szecesszió - "bár a nagy tömeg divatnak tekinti - egy nagy világátala
kulás előcsatározása lehet", azért csak előcsatározás,a, tehát csupán bevezetése,
belépője a valóságos roppant csatáknak, mert jóllehet a világot kritikus indu
lattal ábrázolja, mégiscsak megelégszik az élet fölé növesztett szépségídeál és
költői eszmény hangoztatásával, mert - ismét Lukácsra hivatkozva - "a sors
poetízálását választotta a sorsalkotás igénye helyett".

"A boldogok szigete elsősorban könyvdráma - írja róla Kőmives Nagy La
jos dramaturg, a felszabadulást követően a kolozsvári Magyar Színház első igaz
gató-főrendezője, aki foglalkozott a mű színrevitelének gondolatával -. Ebbeli
lényegét a költői alkotás legjellegzetesebb, mondhatni uralkodó alkatelemei hatá
rozzák meg. E tulajdonságai között mindenekelőtt a mú túltengő Iíraíságára kell
rámutatnunk, amely az eszmék és filozófiai gondolatok hömpölygő áradatával
szinte másodrendű tényezővé fokozza le a darab cselekménvét ... Színpadra al
kalmazása esetén az előjáték kíhagyandó, Semmi szükségünk nincs az előkép

byroni, vörösmartyas pátoszára. Az I. kép álomjelenetének megindításával meg
kezdve sokkal megkapóbb, életesebb. A képeket általában egész terjedelmükben,
de különösen az V. képben, meg kell rövidíteni. A gondolatok és eszmék rit
musszerűen folyton visszatérnek, ismétlődnek. Ezeket az ismétlődő részeket te
hát a dráma, illetve a színpad kérlelhetetlen követelményeinek arányában kell
egységbe foglalni, illetve kihagyni."

Meseszerűsége, technikai felkészültséget támasztó látványossága, dekoratív
expresszivitása - amely utóbbi nemegyszer Remsey György festészetét is jel
lemezte - keltette föl a hollywoodi mesteremberek érdeklődését - Kertész Mi
hály, Székely István -, akiknek kezébe Hajmássy Ilona amerikai filmsztár köz
vetítésével jutott a 40-es évek végén. Véleményük szerint A boldogok szlgete al
kalmas volna egy monstre-film megalkotására, de annyira pacifista, hogy tekin
tettel a hidegháború szellemének szédült méretű terjedésére Amerikában, nem
engedhetik meg maguknak, hogy ilyen körűlmények között egy békét sugárzó
művet megfilmesítsenek. Reményi József, a clevelandi Western Reserve Univer
sity irodalmi tanszékének magyar származású professzora az oklahomaí egyetem
lapjában, a Books Abroadban (1952 Sommer íssue) ismerteti. Utal a XIX. szá
zad első felének francia gondolkodójára, Lamennaís-ra, aki megpróbálta össz
hangba hozni a keresztény hitet a szocialista tanításokkal. Úgy véli, hogy bizo
nyos vonatkozásban Remsey György is erre törekszik drámájában, mely szen
vedelyes hitvallás az egyetemes béke és az emberi kultúra oszthatatlan egysége
mellett. Az író világa Shelley-ére és más nyugat-európai romantikusokéra em
lékezteti, olyan távlatokat vetít elénk, amelyek egy faji, vallási és osztálygyú
lölettál mentes társadalom megszületését Igérik,

A boldogok szigete 1932-ben jelent meg nyomtatásban a Spirituális Művé

szek Szövetségének kiadásában. Supka Géza tárcacikkben számolt be róla a
Litteraturában, Strém István költő az Újság, Nagy Miklós irodalomtörténész a
Magyar Élet hasábjain értékelte a drámát. Alszeghy ZsolJt a Diáriumban (1933)
ezt írta: "A költő hitvallása szerint a köztünk és bennünk élő hazugságot, ön
zést, szeretetlenséget, anyagban való eltoguítságot kell legyőznünk, és méltók
leszünk »a boldog Szíget« álomboldogságára. Ez a hitvallás nemességében és
fennköltségében felette áll Shelley álomvilágának. Emberszeretetének melege,
emberi értékei a megnyilatkozó alkotást fél évszázad magyar irodalmi termésé
nek fölébe helyezi. Az írói elgondolás emlékeztet Madách-ra és Maeterlinckre,
és mégis teljesen új... Remseyben erősebb a próféta, mint a költő, SI éppen
ez az oka, hogy a formával nemigen törődik... A boldogok szigete hősének

álmában valósul meg, de a költő lelkében annak a tudata él, hogy ez az álom
világ itt a földön is megvalósítható. Ezért mondja bátorítólag:

Az emberszív ama csodás végtelen,
Ahol e szép sziget partja megjelen.
Aki lelkében a nemes erényeket,
Minő hit, remény s tevékeny szeretet
Egy életen át serényen ápolá,
Kiköt végül e sziget partinál."
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