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valahogy beljebb hullottak az emlékezésre kókadt lelkekbe. Mesehallgató szem-
mel figyelték és a fájdalmukat átszűrték a hangok aranyszálú szitáján, míg 
olyan szelíd könnyé kristályosodott, amelyet egyetlen mozdulattal ki lehetett 
törülni a szem sarkából . . . 

Úri közönsége volt Radicsnak, hírét, tehetségét mindenfelé elvitte. Urak 
barátja, maga is úr, így kapta rendre a meghívásokat Európa metropolisaiba. 
Játszott Bécsben, Baden-Badenben, Párisban, Londonban, Moszkvában. Húzta 
Erzsébet királynénknak, Ferenc Józsefnek, az angol királynak, a német császár-
nak, az orosz cárnak, a perzsa sahnak, a sziámi királynak, Nikoláj Nikolájevics-
nek. S nem is egyszer. Mert a magyar nóta szépsége, mint az orgonaszó járta át 
az idegeneket is, titkokat bontogatott bennük, lázakat kevert a vérükbe, mint 
fiatalkorúk tavaszi éjtszakái és valami eleve elrendelt fájdalommal volt teljes, 
amely az örökemberi könnyet bennük is elindította. 

Nagy cigány volt, kiváló muzsikus, méltó utóda az előrement nagyoknak, 
akik most, hogy örökre letette a vonót, bizonyára tárt karokkal fogadják 
körükbe. Bihari János, a minden cigányok atyamestere, Salamon János, a Bem 
apó cigánya, aki negyvennyolcban a Nemzeti Színházban is fellépett, a híres 
Rácz Pali, no meg Dankó Pista, aki nótát is szerzett Radicsnak, aztán az újabbak 
közül Kóczé Tóni, meg az öreg Banda Marci és öreg Magyari Imre talán még 
azt is megkérdik tőle, hogy milyen volt az idei farsang? És ha Radics őszintéi, 
felel, el is facsarodik a szívük. Mert Radics se bírta végig. Magára vette az 
örök némaság, vakság és süketség halotti maszkját . . . 

Van egy cigány mese, amely arról szól, hogy a rózsatővé vált leányt 
semmiféle hatalom nem tudja a varázslat alól föloldani, csak a muzsika. Amikor 
a cigánylegény meglátja a rózsát, a szépségétől elbűvölten eléje áll és hegedülni 
kezd : a rózsa azon nyomban leánnyá változik. A hegedűszó varázsának ez az 
ereje ott tündöklött Radics játékában is. Oldani tudott és kötni. Lavinaroha-
nású hangjai a duhajságba kergették, hogy aztán lágy melódiákkal szelíddé 
békítsék az örvénybe száguldót. Egyik nótája gyujtott, fölragadta, meglebeg-
tette az embert, a másik az esti szellő gyöngédségével simogatta vissza fájó 
emberré. 

Nem fogjuk többé hallani. 
Hacsak a túlvilág nem küldi el hozzánk azokat a mennyei harmóniákat, 

amelyekről mindnyájan tudjuk, hogy vannak, amelyekért földi utunkon térdig 
koptatjuk a lábunkat, de hiába. Emberi tökéletlenségünkben csak egy-egy 
hangjukat tudjuk elfogni valamely nagy muzsikus játékában. Radics is kifogott 
belőlük párat. Most teljességükben hallhatja őket az örökkévalóságban. 

N. 

Tudományos élet. 
Egy új irodalomtörténetelmélet. — A Margit-legenda szellemi háttere. — A török kiűzése 
az olasz irodalomban. — Kecskemét neve. — Dácia katasztrófája. — Neolith-művészet 

Magyarországon. 

Az élet emberét a történelmi látású tudóstól az választja el, hogy számára 
a valóság csak praktikus értékénél fogva létezik s csak abban a viszonyban 
érdekli, hogy rá nézve kellemes, hasznos vagy kellemetlen, ártalmas, értéktelen. 
Az irodalmat élvező közönséget kevéssé érdekli az irodalmi mű keletkezésének, 
kialakulásánál közre játszó tényezőknek ismerete : számára az irodalom élete 
tudattalan folyamat, melybe neveltetése, izlése vagy a véletlen folytán kap-
csolódik bele. 
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A tudóst az okok is izgatják és bizonyos egységes szempontok szerint 
látja az irodalom folyamatát, keresi azokat a tényezőket, melyek az írásmű 
létrejötténél szerepeltek. Ezért a tudomány az irodalmat mint történelmi folya-
matot fogta fel és többé-kevésbbé tudatosan alkalmazta az írásművekre is a 
filológiai kritika és a történelem módszereit. Hiányzott azonban mai napig egy 
olyan elméleti mű, mely az irodalmat a maga sajátos irodalmi mivoltában, de 
egyúttal történetileg vizsgálta volna ; az esztétikai elméletek hatása alatt meg-
elégedtünk általános normákkal, melyek bizonyos fajta írásművekre ráilleszt-
hetők, de nem az irodalom teljes egészére. 

Thienemann Tivadarnak, a pécsi egyetem német irodalomtörténeti taná-
rának most megjelent hatalmas műve : Irodalomtörténeti alapfogalmak az iro-
dalom belső életéről teljes és az irodalmi élet kialakulásának megfelelő szem-
léletű képet nyujt s ezzel nemcsak a magyar irodalomelmélet legnagyobb művét 
alkotta meg, hanem világirodalmi vonatkozásban is először tisztázta az iro-
dalmi élet kialakulásának bizonyos fázisait. 

Hogyan is tudnánk itt számot adni arról a tömérdek új szempontról és 
gondolatról, mely ebben a nagyszabású műben fölhalmozódott? Thienemann 
a magyar szellemtörténeti iskola megalapítója, kinek tagadhatatlan érdeme, 
hogy ma a történeti studiumok terén senki sem meri már, hacsak az elmaradott-
ság vádját nem akarja viselni, mondanivalóját az adathoz tapadás állapotában 
kifejezni, hanem a szellemet és a magasabb egységet keresi a legkisebb történeti 
adottságokban is. A szellemtörténeti irány vezetőjének ezt a művét is egy 
magasabb eszmei szempont, az irodalmi fejlődés gondolatának analizisével 
kezdi, melyet két szemszögből néz : a szerves fejlődés, vagyis a belső organizmus 
szempontjából és a szellemi fejlődés, vagyis az irodalmi tudat kialakulásának 
szögéből. 

A második részben aztán az irodalmi élet fejlődésének egyes fokozatai 
címén reálisabb, kézzelfoghatóbb problémák kerülnek a szerző tudatosító eszmél-
kedésének körébe. Az irodalmat három főfázisában tekinti s így lesznek jelentős 
korhatárolókká a szóhagyomány, a kézirat és a könyv. Ezek és nem egyes század-
határok, vagy szellemi áramlatok az irodalmi élet genuin korhatárolói, mert 
hiszen az irodalomban nem az időbeli egymásután a lényeges, hanem a belülről 
kiinduló fejlődés. Itt sikerült Thienemannak bebizonyítania, hogy az irodalom-
történet minden erőlködése dacára az anakronisztikus fogalmak és nézetek 
tömegeit képviseli még ma is, a történelmi kritika virágkorában. Történelmi 
látásunk csak akkor lehet teljes, ha az irodalmi művet nem mint valami 
absztrakt dolgot vizsgáljuk, esetleg csupán írójával való viszonylatában, hanem 
ha számot vetünk az irodalmi fejlődés egyes fázisainak tényleges körülményei-
vel. Igy haladunk át a szerzővel az élőszó, a szövegrögzítés, a szóhagyomány 
stílusának problémáin ; így kapjuk meg a szerző-előadó, a névtelen szerző, a 
személytelen szerző és ezzel szemben a jelenvaló közönség és az előadó-szerző 
viszonyának analizisét. 

A kézirat életének problémaköréhez tartozik az írás és az írástudás, az 
írás laicizálódása, a hangos olvasás, a kéziratmásolás, a cím és a szövegkritika 
problémái. Megkapó és a régi magyar irodalomból vett példákkal gazdagon 
illusztrált a szerző személyének problémaköre a kézirat korában : a másoló, 
a szerény szerző és a névtelen szerző világában számos körülmény érdemli meg 
a történetkritikai vizsgálódást. A kézirat megteremti a közeli közönséget is, 
mely a hallgató közönségből fejlődve, egyénibb és elvontabb lesz. Thienemann 
részletesen tanulmányozza az akusztikai és a vizuális hatás különbségét és 
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mint az eljövendő olvasóközönség ősét, tárgyalja az egyházi és nemesi olvasó-
közönséget. 

Az irodalom életében és főleg annak tudatosodásában döntő fordulat a 
könyvnyomtatás felfedezése, holott az irodalomtörténetek többnyire egészen 
közömbösen siklanak át felette. Eleinte még az írásbeliség formáit találjuk 
meg a nyomtatványokban, de aztán a publicitás növekedésével kialakul az 
állandó szöveg, az előszó, mint a tudatosság jele. A humanizmus és reformáció 
mozgalma, mint Thienemann igen szépen megmagyarázza, szoros benső kap-
csolatban áll a nyomtatott könyv kialakulásával. A reformáció már eleve a 
nyomtatott könyvre épít, az ige könyvvé lett. Ezután még egy mozgalom 
támaszkodik a könyv publicitására : a felvilágosodás, melynek szellemi gyer-
meke : a nemzeti irodalom is a könyv propagatorikus értékének felismeréséből 
él. A pszeudo-klasszicizmussal és a romantikával kezdődik az öncélú irodalom 
kora, megalakulnak a folyóiratok és nemsokára a túltengő irodalmiság reakciója-
képen megjelenik az írásellenesség gondolata is (Rousseau, Goethe, Wagner, 
Nietzsche, naturalizmus). Thienemann úgy látja, hogy az irodalom ma is iro-
dalmon kívüli szempontok felé halad. 

Az irodalom tudatosodásával egyidejűleg halad a szerző személyiségének 
kialakulása. Az eleinte előtérben álló könyvnyomtató, mint az utolsó közvetítő, 
elnémul, a szerzői presztizs kialakul, fölfedezik az író személyiségét, kultuszát 
és az eredetiség kérdése homloktérbe kerül. Thienemann rámutat az így kiala-
kult írói szerep sajátos belső ellenmondásaira is : az író magányában ír, gondol-
kozik és a közönség szempontjait kell mégis figyelemmel tartania. 

A könyvnyomtatással együtt kialakult távoli közönség is lassan fejlődik 
ki a mecénástól, a prenumeránsgyüjtéstől a kiadói publikumig. Itt kerülnek 
sorra a siker, a divat, a szellemi vezérség, a személyi kultusz, az irodalmi 
programm és barátság problémái. S így jutott el a szerző az irodalom életének 
belső és teljes szemléletében annak legmodernebb fázisáig. 

Hisszük, hogy a könyv más irodalmak vizsgálatának bevonásával csak 
egyes részleteiben fog módosulni : az általános kép és a módszer, mellyel Thiene-
mannak a német és magyar irodalmi életet a maga egészében és egész multjá-
ban megelevenítenie sikerült, meg fogja termékenyíteni más irodalomtörténészek 
munkásságát is. Végre egy szintézis, mely nemcsak túlmegy a nemzeti irodalom-
történet szűk fogalmazásán, hanem még a francia irodalomtörténetben jelenleg 
általánosan elterjedt és népszerű littérature comparée pozitivista színezetű 
doktrináján is, és mely bár a német idealista irodalomelméleti rendszerek ismere-
tével készült, mégis a történeti valóságra épített eredeti rendszernek látszik. 

* * * 

Thienemann Tivadar szellemtörténeti módszerének termékenységét bizo-
nyítja az a nagysikerű folyóiratában s most külön füzetben is megjelent tanul-
mány, mely Árpádházi Boldog Margit legendáját teljesen új világításba he-
lyezi. Kastner Jenő, a pécsi egyetem olasz irodalomtanára, Együgyü lelkek 
tüköré címen szellemtörténeti szempontból veszi vizsgálat alá az eddig ismert 
latin Margit-legenda szövegeket és különösen egy eddig teljesen elhanyagolt 
olasz változatot, mely a Specchio dell'anime semplici címet viseli. Az eddigi 
történetírás csupán azt igyekezett megállapítani, hogy a magyar Margit-legenda 
szövege hogyan, mikor és milyen idegen szövegből keletkezett, Kastnert ellen-
ben az is érdekli, milyen különböző szellemi mozgalmak kifejezései a Margit-
legenda egyes változatai. A tanuvallomások alkalmával Margit társnői részéről 
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felbukkanó misztikus elemek a szenttéavatási vizsgálat folyamán csaknem mind 
eltüntek. Volt azonban Margitnak egy kortársa és rokona, V. István leánya, 
Erzsébet, ki idővel a nápolyi udvarhoz került s onnan ismét vissza Budára s ki a 
nápolyi Anjou-udvar misztikus levegőjébe kerülve, a királyleány elragadtatásá-
ról és stigmáiról is tud. Itt, ebben az eretnek spiritualista franciskánus miliőben 
írták az Együgyü lelkek tükörét is, egy olyan Margit-életrajzot, melyben Margit 
élete csak ürügy arra, hogy az eretnek spiritualista tanokat megfogalmazzák : 
a Tükör szerzője ugyanis fölöslegesnek tart minden vallási aktust, szentséget, 
templomot, és Margitot mint a misztikus egyesülés ideálját festi. A veszedelmes 
légkörbe jutott legendát hiába igyekezett 1340-ben a tudós dömés Guarinus 
átírásával az ortodoxiának visszahódítani, Nápolyban újra átírják misztikus 
szellemben Margit életét s így most már megérthetjük, hogy a kezdődő eret-
nekséggel küzdő pápaság miért nem engedte Margit pörét kedvező megoldásra 
jutni : a spiritualisták, kik kisajátították maguknak Árpádházi Margitot, csak 
saját igazolásukat látták volna a szenttéavatásban. 

Kastner mintaszerű tanulmánya különös aktualitással bir most, mikor a 
magyar dömések épen újra kezdték akciójukat Margit szenttéavatása érdeké-
ben. Kastner tanulmánya világosan mutatja, hogy a pör sikeres befejezése 
nem a szentéletű királylányon mulott, hanem a kor veszedelmes szellemi áram-
latain s így valószínűleg semmi sem áll majd annak útjában, hogy a magyar 
árpádházi szentek gazdag sora egy újabb nagy s szívünkhöz oly közelálló szent 
alakjával gyarapodjék. 

* * * 

A magyar tudományos irodalom XX. századi bibliografiája, melyet 
Pasteiner Iván, a budapesti egyetemi könyvtár és a bibliográfiai központ agilis 
igazgatója indított meg, újabb kötettel gyarapodott : Moravek Endre egy 
testes kötetben állította össze századunk első negyedének klasszika-filológiai 
termelését. Általános művek, szövegkiadások, nyelvészet, irodalomtörténet, 
eszmetörténet, archeológia és a klasszika-filológia pedagógiája teszik az egyes 
fejezetek anyagát s ha tekintetbe vesszük, hogy milyen nagyszámú tudós- és 
tanárgárda dolgozott, különösen régebben, e szakon, mely az európai történelmi 
és kulturális fejlődés ősforrása, megértjük, milyen roppant munkát végzett a 
becses bibliográfia szerkesztője. 

A Budapesti Philologiai Társaság mult havi ülésén Szabó Mihály ismer-
tette a török elűzésének olasz irodalmi visszhangját. Szerinte körülbelül két-
ezerre tehető azon olasz írásművek száma, melyben a török vereségéről és Buda 
felszabadításáról szó esik. Ennek a roppant mennyiségnek keletkezését csak 
úgy értjük meg, ha arra gondolunk, mily sok olasz író és művész élt már ekkor 
Bécsben, de olasz és spanyol földön is Habsburg-szolgálatban. Viszont ennek 
az alkalmi irodalomnak nagy része a pápát, XI. Incét magasztalja, mert főleg 
az ő diplomáciájának és szervezésének volt köszönhető a bécsi és a budai diadal, 
valamint a későbbi dicső hadjárat. Szonettek, eposzok, drámák, operák, ko-
mikus és szatirikus dialógusok termettek a győzelem hatása alatt. Egyik népies 
versmű például elmondja, mint csillapítja le egy népszerű komikus alak a 
római gettót megrohanó népet, mely felzúdult a budai zsidóság hűtlen visel-
kedésének hirére. A római nép mulattatására el is játszották Buda ostromát 
Róma utcáin, a Santa Agnese előtt, akárcsak Mohács előtt Mohamed koporsó-
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jának elégetését Buda várában. A magyarok nem sok dicsőséggel szerepelnek 
ebben az alkalmi litteraturában, sőt a törökkel tartó Thököly miatt inkább 
átkot és gúnyt szórnak rájuk az olasz írók. Vannak természetesen kivételek is, 
mint például az a költemény, melynek hőse a «hunok királyi székének» romjai 
között bolyongó török birodalom szelleme. 

* * * 

Kecskemét nevéről vitatkozik a Népünk és Nyelvünk-ben legkiválóbb 
helynévkutatónk, Pais Dezső egy feltevéssel szemben, mely szerint Kecskemét= 
Kecske+mét vagyis Kecske+megye. Sikerül is neki meggyőzően bebizonyítania, 
hogy ez a szófejtés téves, mert a mét szóban egy száraz ér, száraz meder jelentésű 
szó és nem a megye szónak a változata rejlik. Ugyanaz a tő ez, melyből az ere-
detileg «nem fejős» jelentésű meddő szavunk keletkezett. Számos Kecskemégy 
és több más Kecskemét van a híres városon kívül, ami szintén az első feltevés 
tarthatatlanságát mutatja és ilyesformán Kecskemét neve kétségtelenül föld-
rajzi elnevezés, körülbelül annyi mint Kecskeér. 

* * * 

Különösen fontos és érdekes problémát világít meg a debreceni egyetem 
külföldön is jónevű történettanára, Alföldi András. A gót mozgalom és Dácia fel-
adása című tanulmányában, mely korábban az Egyetemes Philologiai Közlöny 
hasábjain jelent meg, új és alapos kritika alá veszi a Dácia összeomlására vonat-
kozó történeti adatokat. Mint a kora-középkori történet kiváló ismerője, filológiai 
módszerrel, a szövegek egybevetése segítségével megállapítja, hogy a Historia 
Augusta, melyet az eddigi kutatások főforrása gyanánt használtak, kései és 
kevés hitelt érdemlő kompiláció a bizánci forrásokkal szemben. A római tör-
ténetírók ugyanis családi és politikai okokból Gallienus császár nyakába varrták 
és az ő idejére tették Dácia elvesztését, holott a hiteles Dexippos nyomán dol-
gozó Zosimos és mások szerint a bomlás a germánok aldunai betörései folytán 
már jóval korábban, 253 táján megkezdődött. A római császárok ekkor aztán 
feladják Dáciát és valószínűleg barbár tölteléket hagynak hátra hátvédül. Igen 
érdekesen mutatja ki a pénzleletek alapján, mint gyérül meg a pénzforgalom 
már 246 után, a Philippus alatti karp betörés következtében, ami a római szer-
vezet utolsó vergődését mutatja. 256-tól kezdve már a keleti provinciák szá-
mára (a mai Szerbia területén) dolgozó viminiaciumi pénzverde is átköltözik 
Lyonba, ami a provinciális élet teljes bomlását mutatja. A Bánátban még egy 
kis ideig ezután is van római élet. Végre Gallienus dáciai intézkedései csupán 
a Philippus alatt beállott katasztrófa likvidálásának végső stádiumát képviselik. 

Azután tér rá Alföldi az oláhság nemzeti teóriájának, a dáko-román foly-
tonossági elméletnek újabb vizsgálatára s ennek tarthatatlanságát újabb érvek-
kel igazolja. Szerinte Dácia feladása nem hasonlítható a többi római provincia 
sorsához, mert Dácia elvesztése idején még volt a római lakosságnak hová 
visszavonulnia, a birodalom még ekkor virágzó nagyhatalom volt. Másrészt 
téves a kivonulás után itt talált római stílusú leletekből romanizmus jelenlétére 
következtetni, hiszen a csak nemrégiben kiásott hortobágyi temetők, vagy akár a 
sziléziai vandálok tárgyai is római jellegűek s így e tárgyakból csak műveltségi 
hatásra lehet következtetnünk, nem folytonosságra. Rámutat arra is, hogy a 
dáciai alsóbb népréteg altalaja sokkal gyengébb lehetett, mint más provin-
ciákban, mert a dák lakosságot majdnem teljesen kiirtották Traianus háborúi 
s a római időben már csak igen gyenge dák csapatokat találunk a római had-
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erőben. Teljesen romantikus az a kép is, melyet az oláh történetírók, mint Jorga 
festett a betört germán és az állítólagos bennszülött romanizált dák nép együtt-
éléséről, hiszen ezek a germán népek, melyek még nem ismerték a pénzgazda-
ságot, csupán portyázó hadjáratoknak fogták fel betöréseiket s rabolták, 
pusztították a városokat. Méltán utalja tehát Alföldi az oláhság eredetének 
kérdését a történeti nyelvészet és az etnológia területére, mert a Dácia törté-
netére vonatkozó adatok semmiféle fogódzót nem adnak a continuitás-elmélet 
alátámasztására, bármennyire is igyekezett az oláhok kiváló archeológusa, 
Vasile Párvan, az ókor és oláh újkor közötti kapcsot tudományosan kiková-
csolni. Reméljük, hogy Alföldi András dáciai tanulmánya külföldi nyelven is 
megjelenik s éles filológiai tudással és biztos numizmatikai ismerettel felépített 
eredményei épúgy átmennek a nemzetközi kutatás köztudatába, mint korábbi 
nagysikerű Pannónia-történetének megállapításai. 

* * * 

A Régészeti Társulat legutóbbi ülésén Márton Lajos bemutatta Tompa 
Ferenc múzeumi igazgatóőrnek nagyszabású és pompás kiállítású tanulmányát, 
az Archeologia Hungarica V—VI. kötetét a magyarországi szalagdíszes agyag-
művességről. Korábbi téves nézeteket megcáfolva sikerült Tompának kimutat-
nia, hogy a neolith bükki meander-szalagos kultúra a lengyeli agyagművesség 
kultúrájától függetlenül, inkább a Szudeták őslakosságának műveltségi hatása 
alatt alakult ki. A bükki obszidián alkalmas anyagnak látszott s így az égetett 
agyagedényeken, valamint a kőedényeken itt alakult ki az a szalagos díszítési 
modor, mely aztán elterjedt a Tisza vidékére. Ez a tiszavidéki modor már a 
bükki kultúrának dekadens formája. A földmívelés elterjedése folytán aztán 
aláhanyatlik a szalagos agyagművesség is. A híres lengyeli kultúra Tompa 
szerint csak a bükki után alakult ki. A 60 illusztrációs táblával gazdagon kiállí-
tott mű azt bizonyítja, hogy a magyar tudományos élet egyes pozícióin kiváló 
és a nemzetközi tudományos világban is számottevő tudósok állnak. 

Jónás Elemér ugyanezen az ülésen néhány római pénzen levő ábrázolást 
magyarázott meg. A dákokon vívott nagy római győzelem emlékére vert pén-
zeken felismerte Danubius istenét, kinek ruháját a szelek lebegtetik, hiszen az 
Ister torkolatát tekintették a szelek hazájának s azzal, hogy Danubius egy dák 
vitézen térdel, azt akarták szimbolizálni, hogy a Duna, melyen a Via Traiana 
megépült, szintén a rómaiak pártjára állott. 

Végül Tragor Ignác, a váci múzeum lelkes és tudós igazgatója mutatta 
be Vác város közép- és renaissance-kori emlékeit. Itt Báthory Miklós püspök 
a XV. század végén egy csodálatosan szép renaissance-várost teremtett olasz 
művészekkel. Ma már csupán egy-két művészi hatású családi címer és a nagy-
templom gyönyörű korlátja, Giovanni Dalmata műve, tanuskodik a régi dicső-
ségről. Eckhardt Sándor. 

Színházi szemle. 
Költői eszményképnek megmaradni nem volt ereje, földi asszonnyá lenni 

nincs bátorsága, — körülbelül ezt mondatja új darabjában, a Szendrey Juliá-
ban a színmű boldogtalan hősnőjéről Herczeg Ferenc. Bizonyos, hogy ennek a 
válságnak feltárásával szeretné Petőfi villámsújtotta özvegyét megérteni és 
megértetni. Csakhogy szinpadi kommentárjából inkább csak a tétel első felét 
látjuk, azt, hogy az ideálkép nem méltó az oltárra, — az asszonyi bátorság 
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