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megdöbbentően aktuálissá válik s 
mintha ilyenkor egy-egy pillanatra 
elfelejtené Lactantius szavait: «A lé-
tező dolgokról beszélni nem művészet 
és semmi esetre sem az én tehetségem-
hez méltó feladat». 

A regény kompozíciója — ez leg-
művészibb vonása — szilárd vasbeton-
szerkezet. A színhely változása : Anti-
ochia, Alexandria, Bajae, Róma, Nico-
demia, Salona — a cselekmény belső 
fejlődésének is természetes izei. A «po-
litika könyve» a diocletianusi tetrar-
chia keleties pompájának és a bürokra-
tikus államgépezetnek kitűnő rajza. 
A «hit könyve» a hitét vesztett római 
lélek és a «vöröshagymán és keszegén 
élő» keresztény miszticizmus kísérletei 
a megegyezésre, némi finom szkep-
szissel festve. A «szerelem könyve» 
multbahelyezett érzelmes mai mese, 
Quintipornak, a császár titkon nevelt 
örökösének és a bájos Titanillának, a 
«muzsikáló forgószélnek» meghatóan 
érzékeny virágmeséje, amely ezüst-
hangon zengő líra húrjairól árad fe-
lénk, annyi férfias szeméremmel, 
amiért egymagáért is érdemes elol-
vasni ezt a regényt. A történeti re-
gényíró természetesen ijedten huzó-
dott félre innen, ahol a költő diadal-
mas szava szól és az emberi szív a 
fiatal lélek tavaszhimnuszába kezd. 
A «végzet könyve» a már egyéni érde-
kűvé, romantikus mesévé fordult tör-
ténet tragikus katasztrófája, aminek 
elbeszélése közben az író várakozva 
tekint fásult szívünk részvétteljes 
rezonanciájára, hogy a «vigasztalás 
könyvében» komoly mozdulattal mé-
gis letörölje könnyeinket. 

Mérey Ferenc 

K. B. tüzérhadnagy †: Az utolsó 
csata. Egyfelvonásos. Budapest, Hed-
vig Imre kny. műint. kiadása. 

Ezt a pár levélnyi színművet — 
vagy inkább : színműrészletet, mert 
az, ami elkészült, egy négyfelvonásos 
színjáték első, önálló részének volt 

szánva — egy alig huszonhároméves 
ifjú írta most tizenöt esztendeje, háta 
mögött egy egész lusztrumával «az 
élet és halál idegtépő táncá»-nak, 
melybe a vihar az iskola padjából ti-
zennyolc éves fővel sodorta. A további 
tervből nem valósult meg egy ige sem 
s nem is valósul meg már soha : az 
ifjúi kísérlet szerzője (teljes nevén 
Kirchner Béla tanárjelölt) az élet és 
halál amaz észbontó táncán vissza-
hozhatatlanul a halál karjaiban ma-
radt . . . 

Egyetlen papírosravetett műve, me-
lyet most hozzátartozóinak kegyelete 
mentett meg az enyészettől, nemcsak 
egy fiatal, tiszta élet kilobbanását, 
hanem egy komoly tehetségnek ígér-
kező, kezdő író örök elnémulását is 
méltán fájlaltatja velünk. A dráma 
hangján próbálkozott s annyit máris 
megmutatott, hogy írói hangjában 
csakugyan megvolt a valódi drámai 
dikcióhoz simulásnak nem minden-
napi képessége. Az utolsó csata a bor-
zalmas Piave-frontnak egyik betón-
fedezékébe visz, az apokaliptikus küz-
delemnek szinte utolsó óráiban. Koós 
tüzérségi földerítőtiszt meg Krécsy 
bakahadnagy alakjában állítja szembe 
a bomladozó frontnak a végső meg-
próbáltatásban mintegy kettéhasadt 
lelkiségét: amabban az eszményhűség 
és kötelességfanatizmus hősét, emeb-
ben a szelek megváltozott járására 
feltámadt szellemét az alkudozásnak, 
azt a végzetes rabulisztikát, mely ak-
kor a gyengébb lelkeket szinte a hit 
erejével szállta meg és tartotta rontó 
igézetében. A fiatal írónak léleklátó 
erejére és objektiváló képességére vall, 
hogy a felfogások összeütközését va-
lódi művészi arányban tartott dialek-
tikával vezette végig rövid dramolett-
jén, s hogy a két vezető alak mellett 
a tábori telefonisták, meg a tisztiszolga 
parasztibb figuráját is milyen határo-
zott jellemzőerővel volt képes bele-
vonni a robogó előadású akció belső, 
lelki szövedékébe. A kis dráma végén 
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a teret a lelki leszereltség szelleme fog-
lalja el (s mi jól tudjuk innen a to-
vábbi u t a t : a tiszti csillagok leszagga-
tásán át a trianoni határok kijelölé-
séig), de a fiatal, idealista író szívvel-
lélekkel a hűség heroizmusa mellé ál l : 
ennek hősét magasztosítja fel «az 
utolsó csata» elvesztésében s egyéni 
pusztulásában egyaránt. 

Ez a nemes felfogás, ez a lélekbe-
bocsátkozó írói éberség s ezek a való-
ban drámai kötésű mondatok : a jó 
ígéretnek érdemes beváltásával biz-
tathattak. De az ígéreten túl már csak 
a végső elnémulás következett: itt is— 
mint a háború egy gyermekifjú költő-
áldozatáról Babits írta — ismeretlen 
s most már megismerhetetlen értékek 
csíráival egy viruló sziget sülyedt el. 

Rédey Tivadar. 

Ortutay Gyula : Mondotta : Vince 
András béreslegény, Máté János gazda-
legény. (A Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának V. kiadványa.) 

«Megérkezése után az első pár ki-
szállások alatt sürgősen megbánja a 
folklorista, hogy miért nem szocio-
gráfiai tanulmányútra jött. A paraszt-
ember sötét gyanakodással, súlyos 
gonddal tekint rá. A tehenet megron-
tották, a búzát megette a rozsda, a 
krumpli felerészben kirohadt. Az asz-
szony várandós. A ledöngölt földű 
szobában nehéz, verejtékes szag pá-
rázik a padlat felé. Nótát akar a 
fiatalúr? Még mi kell az uraknak?» 

A nótagyüjtemény előszavából szól 
így a gyüjtő. A várositól folyton ide-
genedő parasztember keserűségéhez 
hozzátevődik a folklorista keserűsége 
az értetlenségért, az idegenségért, a 
gyanakodó szemmel való nézésért, 
amivel a helyi kishatalmasságok ijed-
nek meg attól, aki a néphez akar szó-

lani, sőt meghallgatja és lejegyzi a népi 
szót. Az eredmény : sok-sok nyírségi 
nóta, egy ismeretlen nyelvterület meg-
nyilatkozása az énekszón keresztül. 
A látható eredmény: harminchat nóta-
szöveg, amennyit megenged egy tőke 
nélkül kiadott kötet luxusa és az 
egyetemi hallgató «elszántságának» ke-
vés anyagi alapja. 

Harminchat vers, illetve inkább 
nótaszöveg nem sok egy tájegység 
keresztmetszetének bemutatásához. 
A folklorista kezének ízlését mutatja, 
hogy egy kényszerű válogatást úgy 
tudott megejteni, hogy megmutassa, 
ami megmutatható. És ezen a ponton 
a folklorista több, mint tudományos 
gyüjtő, mint kottázó fül, mint gyors-
író kéz. Ezen a ponton Ortutay köl-
tője egy egyéni összeállítás szűk kere-
tének, lírikus is, a legszimpatikusabb 
formában, a néphez forduló, dicsére-
tes, önmagát megtagadó és mások ér-
tékeinek áldozó kutatással. 

A nótaszövegekben benne van a 
betyárromantikától a «simminyakken-
dőig» minden, ami a parasztembert, 
Tanicsár Mihály szolgalegényt és Máté 
Jánosné gazdánét, tegnap és ma érde-
kelte. De nem ez az, ami elsőnek meg 
fogja az embert. Hanem az, hogy mi-
lyen más ez a népi hang, mint amit 
népies városi költőink létjogosultságuk 
bizonyítására használnak. És még va-
lami : hogy a népnek a maga nyomorú-
ságáről nincs szava és nincs művé-
szete. Csak a maga hőseiről. 

Ami a gyüjtés első értéke, az a fel-
dolgozásmód, amivel ezek a nótaszö-
vegek túljuthatnak a szokásos ethno-
gráfiai céhbeli érdeklődés keretein. 
Ebben Ortutaynak Buday György is 
segített. Magához méltóan és a gyüj-
tőhöz méltóan, aminél több dícséretet 
nem kell mondani róluk a kritikusnak. 

Szabó Zoltán. 
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