
gével eljutottam oda, hogy munkám, amelyet eddig csak be
lülről hallottam, a maga valóságában kívülről is megszólal
hasson.

A bemutatón - Jézus szólója alatt - egy pillanatra úgy
éreztem, hogy a Mária-Siralom csak előképe egy még na
gyobb, tökéletesebb, egész estét betöltő színpadra elgondolt
Magyar Passiónak, amelyet talán a csíksomlyói, dús barokk
nyelvezetű, tömör drámaiságú misztériumjátékok alapján
írok majd meg valamikor húsz év múlva, amikor még na
gyobb, érettebb művészi és emberi tapasztalatom lesz.

A Mária-Siralom újabb vallásos koncepciót szült.
A nagy téma, tudom, nem hagy nyugton. Az emberi lé

lek (nemcsak a szerzőé, hanem a hallgatóé is) mindig keresi
feloldódását és kifejeződését a leganyagtalanabb művészet

ben: a zenében. Ez természetes is. Mert mi a Zene? Csak
egy lehet: a Lélek mozgása hangokban.

Ottó Ferenc

E L V E K
,
ES MŰVEK

KASSAK LAJOS: HIDÉPITöK. (Singer és Wolfner kiadása 1942.)
A regény hőse messze földön hagyott barátjának többé-kevésbbé
hosszadalmas levelekben beszámol eseménytelen életéről, amelyet
egy jelképes hid építése közben folytat valahol a világban. "Amit
itt élek át napról-napra, abban az én számomra nincs semmi meg
irni való" mondja egy helyt, s ez a vallomás nagyon őszinte, jel
lemzi nemcsak a leveleket, hanem Kassák Lajos egész regényét.
Egy kitűnő realista, aki a valósázhű ábrázolás olyan remekléseivel
lepett már meg, mint az "Egy ember élete", ebben a könyvében
zavaros és érdektelen bölcselkedésbe téved. Miről bölcselkedik?
Nyilván fontos dolgokról: életről, halálról, becsületröl, szellem
ről, kötelességről, hivatásról, - de mindezt valami szürke unalom
mal, egyhangú mondatok tompa monotómiájával. Egy forradalmár
is lehiggad, amivé azonban új könyvében Kassák hígzadt, legalább
is meggondolkoztató. Ez a lehiggadás mondanivaló-hiány, ennyi
életbölcseség sivár tehetetlenség az élet izgató tüneményeivel szem
ben. Valaha egy zyár kormos-olajos hétköznapjait lekötő olvas
mánnyá tudta avatni, felébresztette emberi rokonszenvünket. a sze
rint, hogy túlzóbban vagy mérséke1tebben hirdette világfelfogáoát,
heves párlhíveívé vagy megbecsülö ellenfeleívé tett. Új könyve csak
lehangol. Hol van ebből a szó-áradatból, amely legjobb esetben
egy üdvhadseregbeli prédikátor vasárnapi kenetes igehirdetése le
hetne, az "Egy ember életé"-nek feszültsége? Hol van ebben a
tehetetlen, lélekben tohonya hősből, aki megszökik az ellenséges
cívilizációból, hogy jelképes és valóságos hidat építsen, a régi Kas
sák-hős, aki okosan, biztosan, kemény elszántsággal alakítja ki az
életét? Hol van ebben a furcsán színpadszerű környezetben az a
realista város- és táj-ábrázolás, amely a "Három történet" nazy el
beszéléseit oly vonzóvá, hitelessé tette? Olyan ez a könyv, ~intha
Kassák, a fáradt és egyszerre az egyszerűség apostolává emelkedett
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Kassák, valamelyik tanítványát másolta volna, gyengébb, szlntele
nebb vonásokkal. Mintha Remenyik Zsigmond egyik gyenge regé
nyét olvasnánk, az eredeti csipős iróniája, furcsa kolibri-tarkaságú
nagyvilága nélkül. Keressünk üdítő foltokat, hitelességükkel meg
ragadó arcéleket az unalomnak ebben az áradatában? Egyet sem
tudunk megjegyezni, mert nem is lebet itt megjegyezni semmit,
mégcsak rokonszenvünk sem ébredhet. Az unalom állítólag elaltatja
az éhes oroszlánt is. A "Hídépítők" unalma nyilván képes lenne
erre a csodára is.

Thurz6 Gábor

IGN ACZ ROZSA: ROZA LEANYASSZONY. (Dante kiadás.) Az
Anyanyelve magyar finomtónusú pasztellképekben erdélyi sorskér
déseket fölvető témaválasztása. a Rézpénz szintén Erdélyben ját
szódó belső összeütközésektől izzó és környezetét mozgalmasan
megelevenítő drámája, a Született Moldovában két faj között ver
gődő hősének belső feszültségekkel telt fejlődéstörténete után Ig
nácz Rózsa negyedik regényében visszament a magyar történelem
manapság divatos, de teljesen még mindiz ki nem aknázott terüle
tére és megírta Jókai feleségének, Laborfalvi Rózának életét. A
napjainkban sokat vitatott életrajzi regények király, hadvezér, mű

vész vagy író hősei sorába így beilleszkedik egy színész is. akinek
figurája azonban nem kevésbbé részese a magyar multnak. Sze
rencsésebb nyugati orszázökban a színészet fejlődése töretlen vo
nalban megy át a kollektív középkori misztériumokból a világi jel
legű és individuális teljesítményt követő szórakoztató vagy ember
ábrázoló játékba. Nálunk a szálak elszakadtak és az a kevés, amit
középkori színjátszásunkról tudunk, sem kapcsolható hozzá szer
vesen az újkori törekvésekhez, melyeknek eredményeképpen mű

ködik a mai magyar színpad. Ezek a törekvések ugyanabból a meg
látásból és akaratból fakadtak. mint a felújulásnak nevezett iro
dalmi periódus, vagy mint politikai téren a reformkor előzményei.

Megismertük a külföld fejlettebb kultúráját és utol akarjuk érni.
Van tehát valami lázas abban a tempóban, amely ezeknek az évti
zedeknek minden megmozdulását jellemzi. Az elfozadott külföldi
hatások olyan egyoldalúan túlnyomóak és tömegesek voltak, hogy
a Gundolf által bangsúlyozott kiválasztás indexe is meglehetősen

alacsonyan állott. különösen az első időkben. Amint az írók hosszú
időn keresztül nem voltak képesek magukat felszabadítani az ide
gen témaválasztás. szerkesztés és fogalmazás ihlete alól, úgy a szí
nészet is készen vette át a meglévő kereteket és példaként állott
előtte a kifejlett játéksílus, melyet Bécsben eredetiben, a pesti né
met színházban pedíz elég hű másolatban szemlélhetett. A manap
ság sokszor megtárgyalt magyar jelleg állítói és tagadói életfor
mák és kultúrintézmények vizsgálatában nagyon óvatosan kell el
járjanak, éppen a történelmi fejlődés ilyen alakulása folytán.

De ha a formák és minták kétségtelen külföldi eredetre utal
nak. a céloknak és megvalósulásoknak sajátos velejárói egyéni színt
adnak a magyar szinészet kezdeti korszakának. Ez a szin a törté
nelmiség: az a tudat, hogy a színész nem csupán általánosan kul
turális, hanem nemzeti munkát is végez. Amikor Ignácz Rózsa hős

nőjét megformálja, élénken érzi a történelmiségnek parancsolóan
jellegzetes voltát. Újítása az életrajzi regény műfajában annyi.
hogy nem a születés és halál dátumai közé eső éveket ábrázolja.
hanem a regény első felében jóformán csak a színész-apa Benke
József életét vázolja, a végén pedig megáll a Laborfalvi-Jókai
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házasság happy' endingjénél, hogy az epilógusban ismét visszaha
joljon az apához akinek forró álmai a hires utód pályáiában ju
tottak a megval6sulás apotheózis-szerü stádiumába. Az olvasó a
könyv címe ellenére is hajlandó azt hinni, hogy az igazi hős Benke
József, a "bikkfanyelvű székely", a harcias lófők utóda, aki nem
akar sem pap, sem iskolamester lenni, hanem a hivatás szinte má
niákus lázával veti bele magát a színészetbe, hogy mint játékos,
rendező, igazgató és fordító felvirágoztassa ezt az akkoriban lené
zett és mostohán felkarolt intézményt. Az elvont eszmék és célok
azonban egy sűrűvérű ernber idegrendszerén és alkatán keresztül
jutnak el a realizációhoz. Igy telik meg a regény vérrel és élő
szenvedéllyel. Benke Józsefet nagy természete kényszeríti bele hi
vatásába, de ugyanaz töri kettőbe pályáját is, hogy végül nyugta
lanvérű, zilált vándorként járja a világot és csak annyi maradjon
meg elképzeléseiből, amennyit át tudott adni leányának, akit szinte
bottal kényszerített a színészi pályára. A sors iróniája, hogy az
életében és szándékaiban tévetegebb leány írta be maradandóbb
betűkkel nevét a történelembe. A regénynek nem utolsó tenden
ciája volt, hogy megmutassa az első tisztafajú müvésznö pályájának
magasbaívelését. Ez sikerült is neki.

Mint írói teljesítmény, Ignácz Rózsa könyve az átlagos életrajz
regények legjobbjai közé tartozik. Mint ilyennek, me,! kellett küz
denie a legrosszabb regényírónak, az életnek adottságaival, meg
kellett komponálnia a szervtelen adathordalékot, mellyel egy fan
táziában fogant figura nincs megterhelve, olyan portrét kellett
megfestenie, mely valóban létezett, de modell helyett csak rekon
struálásra váró szétszórt vonásokat kapott. A fejlődés töretlen vo
nalát í.~y néha megzavarja a köteles adatok kásahegye, a szemé
lyek hitelességét pedig gyakran árnyékbaborítja a megelevenítés
claire-obscure]e, Kiváló írói eszközökkel és nagy odaadással meg
írt munka, de érzésünk szerint az írónő igazi területe a Született
Moldovában tisztavonalúsága és magasfeszültségű drámai légköre.

. Vajda Endre

WICK BltLA: KASSA TöRTltNETE ÉS MŰEMLÉKEI. (Kassa, 1941.)
A magyar történeti tudományok hőskorában. a mult század derekán,
míkor még csak kevesen figyeltek fel a magyar művészeti emlé
kek szép és szent szavára, e kevés kutató között sok volt az Egyház
szerény szolgája. A historia és az archeológia ősi hitelességű stu
diumai felől közeledtek a művészet történetéhez és keresztény ré
gészeknek nevezték magukat. Ma sem múló értékű eredményeik
kel messze meghaladták az ókeresztény művészet kereteit és a
napról-napra pusztuló magyar műemlékek sok százát mentették
meg a magyar müvészettörténet számára. A tudós tevékenységre
szánt óciumot nem széptani szenvelgésekre, hanem lelkes lendületű

ásatásokra és levéltári és könyvtári kutatásokra fordították. Az
egész országot végigvándorolták a magyar műemlékek nyomában
és külföldön sem kerestek mást, mint a magyar művészí mult
egész Európát behálózó szálait. Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, Bu
bics Zsigmond nemes alakjai kelnek életre, ha a magyar keresz
tény régészeknek, e szép eszmékért hevülö nagy magyar papoknak
emlékét idézzük.

Az ő örökösük, hagyományaiknak hű követője Wiek Béla,
Kassa mult jának kiváló kutatója. Művelődés- és művészettörténeti

rnunkásságának nagyrészét a felvidék fővárosának szentelte és
életművére a legszebb és legnagyobb magyar gotikus műemléknek,
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a kassai Szent Erzsébet-dómnak monográfiájával tette fel a koro
nát. Új munkája, mely mint a város vendégeinek kezébe szánt és
szizorú szakszerűsége mellett a közönség igényeinek is elegettévő

hatalmas kötet került kiadásra, a jobb jövő küszöbén a nagy mult
felé fordulásnak. forrásából erőt merítésnek dokumentuma.

A város történetének elbeszélő előadását a város művészetí

emlékeinek történeti leírása teszi teljessé, A történeti és művészeti

képből a tiszta tudomány éles világosságánál bontakoznak ki a vá
ros magyar mivoltának természetes vonásai, melyeken a szenvedés
húsz esztendejének kényszeredett megmásító kísérletei sem bírtak
semmit sem változtatn i. A gazda!-"( anyag apró adataín, mint kapu
kon keresztül bocsáttatunk be a városba, melynek urbánus kon
túrja a nagyszerű székesegyház zsámolyaként rajzolódik a felvidéki
hegyek hátterére. A középkorban királyi falu, az újkorban szabad
királyi város, címere az orszáz címeréből lett, a királyi Magyaror
szágnak Pozsony mellett, a fejedelmi Erdélynek Kolozsvár mel
lett nem egyszer fővárosa, püspökök székhelye, kivételes kultúrájú
város. Olvasva ott állunk a got ikus házak és barok paloták, rene
szánszból barokba hajló templomi homlokzatok soraitól szegélye
zett főutca nemesi és polgári közönsége közepette. Betekintünk a
háború és béke bajaiba. a vértanúkat kívánó vallási víllongások,
a közigazgatás, bíráskodás, céhek életében megmutatkozó városi
viszályok, tűzvész, árvíz, földrengés, pestis, kolera csapásaítöj suj
tott korszakok keserves küzdelmeibe. Szerencsésebb napokban or
százgyűlések. királyi, fejedelmi, Iőpapi látogatások, főúri esküvők

és temetések teszik elevenné a város életét. A Szent Korona sem
kerüli el viszontagságos vándorlásain. Szathmáry György, Tinódi
Lantos Sebestvén, Kisdy Benedek, Kazinczy Ferenc városa ez. Itt
jelent meg a Mercurius Veridicus, itt került színre először a Bánk
bán. innen indultak a szabadságharc veressipkásai. Ide vonult be
fehér lován az Országgyarapitó.

E színpompás kép kompozíciója szempontjából van némi mon
danivalónk. Helyesebbnek tartottuk volna a szövegben szereplő

források következetesebb közlését, Magában a szövezben csak a
szemléletességhez szüksézes részt kellett volna közölni magyarul,
a forrást a maga egészében, eredeti nyelven és magyar fordításban
vagy alap alján jegyzetbe, vagy a könyv végén külön függelékbe
tettük volna. Hiányzik a könyv könnyű kezeléséhez egy-két index
is, melynek me gszerkesztése a felesleges ismétlések kiküszöbölé
sére is felhívta volna a szerző figyeimét. A leírásszerü műemlék

méltatásban az egyes emlékek régi és új, eredeti és restaurált ré
szeit pontosabban meg kellett volna jelölni, hogya kevésbbé kép
zett művészetí műveltségű olvasó ezeket az elemeket a szemlélet
ben szétválaszthassa. E megjegyzéseink gyakorlati értékűek és egy
későbbi kiadás számára szélnak.

A sok képpel szemléletessé tett kötet útmutató a magyar vá
rosok történeti és művészeti monográfiái számára.

Vayer Lajos

A Vigilia által neveltetett székely gyermekek a gyergyószentmik
lósi áll. gimnáziumban jó eredménnyel vizsgáztak és a következő

évben a csikszeredai kat. főgimnáziumban folytatják tanulmányai
kat.
A gyermekek neveltetésére legújabban örley István 20 pengőt

adományozott.
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