
hazai folyóirat hasábjain : az elvakultságot, előítéleteket és megrögzött szokáso
kat, egyáltalán - a feudális erkölcs megmerevedett előírásaí t opponálta nagy
művészí erővel. Emellett a Colomba kitűnűen beiIIett az Athenaeum népies tö
rekvései közé, egy korzikai "érintetlen" falu lakói közé viszi el ugyanis az olva
sót, parasztok és szegénylegények közösségébe, s ezt a közösséget mély együtt
érzéssel jeleníti meg. Hatását idehaza az is fokozta, hogy hőse már másként
akar élni, mint ősei, s az ősök lebéklyózó tekintélye visszahúzza őt oda, ahonnan
szabadulni kívánt. (1840. XI. l-XII. 17.)

Végül helyet kapott az Athenaeum szépírodalmí műfajai közt a dráma is.
Vajda Attila és Buda című szornorújátékának s Vörösmarty Az áldozat című

színművének részletei azonban nemigen voltak alkalmasak arra, hogy öregbítsék
itt a hazai dráma tekintélyét. (1838. IV. 19; 1839. VIII. 4-11.) Az a részlet már
inkább, amelyet ugyancsak Vörösmartynak Marót bán című szomorújátéka IIT.
felvonásából jelentettek meg. A költő ugyanis itt az addigi, jellegzetesen ártat
lan, a női becsület és erény makulátlanságát megtestesítő nőalakok után új tí
pusú, a konvencionaIitáson túllépő, a köznormákkal szembehelyezkedő asszonyi
egyéniség ábrázolására tesz kísérletet. (1838. IV. 5.) Még inkább bővítették a.
drámai perspektívát a szerkesztők a külföldi színpadí remekek közlésével. Vörös
marty például Shakespeare-fordításából, a Julius Caesarból mutat be részleteket:
a szabadság eltiprója ellen lázít Brutus és Cassius szavaival. (1839. X. 30-XI. 3.)
Kazinczy Gábor Triboulet címmel Victor Hugo Le roi s'amuse című szomorú
játékából publikál részletet: színpadra viszi, milyen megrázkódtatást képes elő

idézni a felelőtlen uralkodó, hogyan teszi tönkre általa híveit is. Az önkény
elleni lázadás jogosultságát igazolja a folyóiratban Hugo színháza. (1839. V. 12.)
- S végül ennél is szélesebb körben lázad Byron Kainjának hőse: az egész világ
rend ellen protestál. Egy olyan öntudatot közvetít, mely függetleníti magát az
adott társadalomtól, nem fogadja el véglegesnek ai: élet készen kapott kereteit.
(1839. XII. 1-5.) Byron drámai költeményének részlete méltóan állítja színpadra
a folyóirat legjobb eszmei törekvéseit: az öntudatra ébredt embernek egy el
avult, elnyomó társadalmi mechanizmus ellen fellépő, megúiulásra vágyó és azért
elszántan tettre kész eltökéltségét, .

SZABADI KATALIN VERSEI

Mikor rélJen

Mikor régen lila estéken
néztük,
hogyan szakad meg az ég alja
fehéren hullik

füstök alá
ernyedt tiszta égi lombhullássá
a harag-hideg

mikor harangok zúgását lestük
tiszteletre hívott ü~nepkor

égi mise
volt meleg
volt ezüst

volt láng kicsi gyertyán
és

volt anya, volt gyerek

Nézd milyen szép~k

nézd milyen szépek már a fák
tenyerem őszi levél
nyelvem alatt égnek az ízek

szerelmes hátam homorft
nyomorult vagyok

hordó borok közt szeretnék
járni, bordó finom puha· ruhában
őszi gyereket szeretnék szülni
egy falusi templom haranrjja

zúgna,
'Ütemem egy szusszá alakulna

píhennem szépen lassan
csendesen

egy kápolna kövén lenne
igazán halotti
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