
KÖNYVEK

SZEGÉNYEK RózsAI
Kassák Lajos új versei. (Uj Idők. 1949.)

..Az ember egyszerűen és közvétlenül kimond valamit. mert úgy· van és
nem lehet máskép: valamit. amit tíz évvel előbb verejtékezve és kűszködve prö
hált kifejezní és nem sikerűlt. Azt hiszem, ez a költői fejlődés" - mondta egy
szer Kassák,

Sokféle nézet és vélemény forog nálunk Kassákröl, s nem ís míndíg ugyan
azt 'az- arcát vetik föl a róla való viták, hiszen költészete nagyon sok egy
mástól izgalmasan 'eltérő frázíson át jutott el odáig. hogy ma elmondhatjuk róla:
megalkotta a magyar szabad-verset s ezzel hatalmas lehetőségeket nyitott .meq
új költészetünk előtt. Az a költő. aki a ..Szegények rözsál'l-ban meqszólal, osz
tályozhatatlan és besorolhatatlan. irodalmunk és költészetünk valamennyi ísko
lájátöl ideqen, magábanálló egyéniség marad.

Mi adja Kassák költészetének ezt a ritka újdonságot. melyet csak korszakos
költő teremthet meg? Úgy gondolom. megokolt dolog a kritikai vizsgálódást a
Kassak-féle versforma ízületein kezdeni. Anyelvűnkben használatos verselési
formák - hiszen ez már az egész' XX; századi magyar költészeten érződik 
jóformán a végső lebetőségig fíncmodtak: ami elmondható volt ezen a nyelven.
magyaros. nyugateurópai formában. az mind meqszölalt . a leqkultúráltabb és
végsőkig cizelált módon, Éppen ennek a. formai túltökéletesedésnek vádja éri
leggyakrabban az új magyar költőnemzedéket. A versformáken belűl alkalmaz

. ható bravúrok annyira készenkapottak. a vers külsö képe annyira nyomasztó
örökségként száll az új magyar költökre. hogy indulásukkor éppen ellenkező

nehézségekkel kell meqküzdeníök, mint a modern magyar költészetet megteremtő

XVIII.-XIX. századforduló nemzedékének. A túltökéletesedett verselési hagyo
mányoktól való szabadulás vágya nem mai keletű: -leqnaqyobb nyelvi ötvös
művészeínk, Babits. Kosztolányi is kísérletet tesznek már új lehetőségek meg
teremtésére. Kosztolányi él rímes szabadvers felé találja meg a kitörés útját s
lirai életművének aliqhanern legjavát ebben a formában írja. Babíts a lelkí
vílágához közelálló klasszikus verselést próbálja föloldani s közben olyan re
mekművel ajándékozza meq Iíránkat, rnint a "Mint különös hírmondó". Ezt az
utat választja Füst Mílán is. Babitsnal is következetesebben s egész költészetét
ebben az irányban építve ki. - Kassák forradalmi tüze minden hagyomány lehe
tőségét elveti s a szabadon kitörő indulatok öntörvényü, látszólagos kötetlen-'
ségében mindíg új gátakat építő és átívelő formáját valósítja meg él beszélt
magyar nyelv lélekzetvételének törvényei szerint. Törvényt mondtunk, de olyan
öntudatlan életritmusra gondolunk. amely maqában a lélekzésben adva van, s
következik belőle. hogy a beszéd szólamaí, az eqylélekzetre mondott szintaq
matikus egységek nyilvánvalóan a belső indulat hevesséqe szerint kovácsolód
nak a maguk mödján egyszeri orqanizmussá. Kassák költészete a magyar élő

beszéd talajában gyökerezik.
Ez a költészet azonban nem volt mindig ilyen, Az ifjúkor forradalmi tüzé

ben fogant versek első törekvése. már a külsö megjelenésében is. a tagadás volt:
tagadása egy kornak. egy világnak. tudatos és merész szembevágás míndennel,
amí. akkor meqszokott, törvényszerű. A weimari korszak valamennyi izrnusát
átvette és maga is folytatta. Sokszor csak magáért az újításért. Ezek az egy
mást váltó irányzatok elhullottak. első rohamcsapataiként az önmaqát megújí
tani kívánó európai rnűvészetnek. Nyomtalan azonban egyik sem maradt. Esz-
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tétikailag kifogásolhatók Kassák Lajos korai versei: de soha egyetlen dogma
tikus esztétíkát sem kivánt kíeléqítení. Am az önmagát rendre átformáló lélek
nyugtalanságával, ha valamennyi bőrét levedlette is ez a költészet, mindenből

maqábaszivott, meqörzött valamit - s az iqazí, hivatott költö csalhatatlan
ösztönével éppen a legjavát, a valódi értelmét minden torzzá sikerült törekvés
nek. Lassú. nehéz érés volt - de új kötetében bö aratását találjuk.

A keményhanqú, kíáltószavú Kassák megnyugodott. hangja immár nem éles,
de öblös, szava nem harsog, de zeng, mondanivalója nem vádol. de számba
vesz. A "Szegények rózsái" klasszikus költöt árul el: a lázadások végtelen során
át önmaqához hazatalált. minden sallangját lemetszett költészet ez, magasztos
és komoly revelációja egy' életnek, melyben ember és költő soha nem vált el
egymástól. Mélyséqesen, részvétteljesen emberi líra, a tisztaságfönségével áradó:

Súlyos emlékei szívemnek s ó, te fényeket s dalokat szülö nap
amint lángolsz és szállsz egyre feljebb a hajnali rózsaszín fodrai közt

Persze, ha hangütésében tisztult. mélyült is ez a líra, eredeti keménységét.
Iérfiassáqát meqőrízte, Új könyvének nyitányában az elmúlt keserves esztendők

emlékei közül emelkedik ki a fölszabadulás élményében önmagára talált költő:

Míelött a szabadság gyümölcseit ízlelném
verseim ekéje újra szántja a földet
ez az a rét. hol a rontás virágai nyilnak
s a holt katona szeruét kiássa a holló,

A mélyértelmü intonáció azonban ilyen befejezesbe torkollik:

Ahelyett hogy pihennék. végzem kiosztott munkám
egy sose látott csillag qyözelmem igéri
s mig drága neved gyöngykerek betűit pergetem
új vágyaink indáí kúsznak a magasba.

Az átélt valóság talajából nőttek ki ezek a költemények, de a nagy
levegőjű. szélestávlatú líra érzékentúli metalizikumáig jutnak el. Ez a határ
talanság valóban a szabadversben érződik leqteljesebben. És nem utolsó sor
ban ez az oka annak, hogy Kassák szerves és természetes kifejezési módja a
szabadvers. Az előbb nyelvi szempontból vizsgáltuk ezt a formát - próbál
junk továbbmenni. Mílyen értelmet kap Kassák kezében a kötetlenség tör
vénye szerint fölépitett költemény, s mi ez a törvény? A pontos ritmusú,
rimképlettel kicövekelt strofaszerkezetű vers előre megadott. kitöltendő keret
- mondja Kassák, (Ezzel persze semmiesetre sem akar peqioratív értelmet adni
a kötött versnek, csupán a költő szabadságának eqyfaíta korlátozását érti
rajta.] A probléma: a szabadsáqqal való élni tudás. Kassák nem mond le róla.
hogy kijelöletlen mezön induljon el s maga szabja meg versének eredő és vég
pontját. Ezt a pontot pedig - mint versei tanítják. - nem jelentheti számára
előre megszabott rím- vagy ütem szabály. A széles szárnycsapású, nagysodrú
költeménytől a fuvallatszerüen könnyed. apró lírai impresszióiq, maga alkotja
meg versének egyetlen lehető keretét.

A Ieqkézhezállöbb ellenvetés ezzel a költészettel szemben az, hogyalap·
jaiban más, mint a köztudatban élő verskénzet A Kassak-vers nem kapasz
kodik meg szöveqének ritmizált és rímes fooódzóival emlékezetünkben. jóval
nehezebb visszaidéznünk s egész mondanívalötával inen Gyakran az emelke
dett próza felé tendál, Nem lebecsülendő érvelés! Különös mödon, paradox
valami az is, hogy ez a költészet félreismerhetetlenül közösséqí, alapjában
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szocíálís emberi érzésből fakadt. S talán épp azért, mert a szíven kivül a
józan emberi belátásta appellál, kerüli azokat a zenei hatásokat. rneíyek az
értelmet elzsonqítják s a versnek hovatovább már csak muzsíkáló szöveq
szerüségét hangsúlyozzák. Kassákot nem lehet skandální. Versében a zenei
hatások fölé emelkedik éi képszerűség, s elsődleges közölni- és közvetítení
valója: a gondolat. S hogy, mennyire fölér Kassák képi látása a zenei hatá
sokkal. azt bőven illusztrálja uj kötetének egyik remeke. az ..Egy szebrász
nak'" cirnü. Alljon itt mutatóul néhány sor belőle:

Hullámok torlódnak és fáklyák lobognak benned
miközben egy gyermek álarca mögül
leszúrod a boszorkányt, aki az anyag mélyére rejtőzött

akár egy hídkovács szétzúzod az idegen erő

ellenállását s mi láthatjuk, a rnély sebből

egy alak lép elő. egy asszony vagy egy férfi
a te álmai d kegyetlenül szép valósáqa,
dombjain és völgyein a te ujjad nyomaival.

S a képek továbbhömpölyöqnek, végig az egész köteten. a látvány hite
les erejével. Zászlók lobognak. férfiak és asszonyok eleven, reális alakja lép
elő a sorokból. a háboru borzalmai. az elhullö katonák. de mellettük már a
keményizmú. építő munkások is megjelennek. De ez csak egyik arca a köl-'
tőnek: a mindnyájunk felé forduló. velünk-egy•. nemesen kemény férfiarc.
Egyetlen bátor és változhatatlan magatartás jellemzi első megjelent írásaitól
a mai napig. Szocialízmusán, emberségén, kíállásán az üldöztetés éppoly ke
véssé változtathatott. mint a siker vagy balsiker, elismerés vagy aqyonhall
gatás. ..Egy sose látott csillag győzelmem ígéri" - írta s kevés költő lehet
ilyen biztos győzelmében, Ha ezt ai új verseskönyvet egyetlen szöval jelle
mezhetném, ezt a szót választanám: teljesség. Mert mindaz meqszólal benne.
ami az élet hangján kífejeződhetik. Kassák fiatalabb sok ma induló költőnk

nél: ezt bizonyítja, hogy mindenre van szeme és hangja. A kötet szerelmea
versei az érett .férfi erejét példáZZák s valamit. ami még ennél is több: az
erő' gyöngédségét.

Tíz éve. hogy kinyitottam egy ajtót
S te ott-álltál mögötte a fényben ...

Ó szerelern milyen szesszel itattál meg engem,
Ó szerelern böntönbezárnak a te karjaid.
Ó szerelern egy kép csúnya vagy te és gyönyörű.

Ó szerelern éltakarom előtted az arcom."

Miattad érkeztem a földre', eqyedül te miattad
a fény feléd vonz. a szél feléd sodor, az eső feléd mos
hozzádvezető út verseim ezer lépcsőfoka is ...

S mindez együtt. a ritkán sikerülő nagy vers orebesterében. a ..Szerelern"
címűben.

Másik nagy Ihletője a táji szépséq:

Ha vannak még szárnyaid lélek
tárd kl e szép augusztusi hajnalen
Badacsony szőlöskertjeiből

kel kl a nap s a tóra száll énekelve.
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így bomlanak ki előttünk a tájak. évszakok. kertek és mezök, mínd, mind .
a természetbevetett ember szabadságának, boldogságának, elmúlásának. vagy
szomorúságának hordozöíként,

A ..Szegények rózsai" eddigi tetőpontját jelenti Kassák Iírájának. A nagy
költészet ritkán. megcsapó hegyi levegője árad belőle. verseiben megvalósítja
mindazt, ami ígéret volt a .fiatal Kassakban - és mégis több ez a kötet. mint
összefoglalás és betetőzés. Új sztn keveredik az eddigiekhez: a rnaqábamélyülö
lélek távolabbra pillant. Sejtelrnes, balladaszerű költeményekkel találkozunk 
félálomból. titokból szött, megkapó szimbolikájú versekkel. Néhány sor mínd
egyik. de beleívódnak a lélekbe, megmagyarázhatatlan szomorúságot hagynak
maguk 'után s hiába is próbálnők megfejteni őket. hiszen egy művész lelkének
félsötétjében születtek, ritka ajándékakép a pillanatnak. Ebből a fajtából való
a ..Magány". .Keserqö", .Kék-arany", ..Sötétben" II talán legmegrázóbb: 
"A tegnap":'

Nem gubbaszt már
ablakom előtt

a mély pocsolya.

Éjszakákon át
féltem tőle

amint egy vénasszony szemével
nézett rám s azt mondta
maqábafullaszt engem is
ha megíszom egy pohár bort,

Olyan volt. mint a SŰfÚ vér
mint a' tükör hátlapja
hajnalra pedig elszállt
mint egy fekete holló
vagy kíítták a fény madarai.

Kassák új verseskönyvének legmagasabb pontját érezzük ezekben a ver
sekben, mert továbbmutatnak, bizonyítva. hogy még, míndig tovább crík és
fejlődik. vándorutakra készül, ismeretlen. meghódításra váró magaslatok felé.

VidOt' Miklós

LATOMAS ÉS INDULAT A
MűVÉSZETBEN. Füst Milán esz
tétikai előadásai. - Egyetemi Nyom
da. 1948.

Mint mikor valaki orgonán impro
vizál, felhangzik a téma. - jelen eset
ben talán ebben a Ioqalmazásban: a
művészí alkotás lényeqe a látomás és
az indulat, - s ez a téma visszatér,
új variációkban, újabb és' újabb hang
nemekben. és fekvésekben. új és új
ellenpontok fényében. úgyhogy egé
szen mélyen belénkröqzödik. De a
kíséretben állandóan bukkannak fel
kisebb-nagyobb melléktémák, melyek
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néha még a vezetést is átveszik. Igy
sorban hallunk arról, hogy a műalko

tás legyen életteljes, szemléletes. érde
kes. legyen számunkra mindig friss éli
új. indítsa meg bennünk is az indula
tok katarzist hozó áradását, és így
tovább. És egyre áradnak a művész

gazdag fantázíájaból az érdekesnél ér,
dekesebb dallamok. hol nagyobb lélek
zetüek, hol apró forgácsok. Ezek egy
részével, ha éppen kedve tartja. hasz
szabban foglalkozik. kicsit szétszedí,
kibontja öket. niásokat pedig rögtön
elejt. míhelyt felbukkantak. Míért? A2
alkotó müvésztöl hiába kérnénk szá-



mon okokat: abszolút út a maga te
rületén. Azt is hiába' kérdeznénk. hogy
az esztétikék tengeréből miért ezt vagy
azt az elméletet vagy meqhatározást
vette elő: a művész nem indokol, s mi
vagy elíoqadjuk, vagy nem. de hasz
talan vitatkoznánk vele.

Az iró maga is elismeri. hogy ko
moly nehézséget jelentett számára ez
a gazdagon. beláthatatlanul áradó
anyag: .... , sok mondanívalöm volt.
oly sok, bogy míhelyt felidéztem őket,

majd elsodortak áradatukkal". A meg
szabott rövid előkészületi idő alatt
azonban nem gondolhatott rendszere
zésre s abban bizott, lényegés derini
cíóí majd csak kitisztulnak valahogy
mondanívalöjának áradatából. Csak
hogy, sajnos, sok homályos pont ma
radt. sok ki nem eléqítő felelet, fon
tosabb. jelentéktelenebb kérdésekben
egyaránt. Igy például ilyen lényeges
kérdésben is: rni az indulat? Bevallja.
hogy ezt a fogalmat nem tudja meg
határozni. ahogy nem tudja az emberi
lét más alapvető mozzanatait sem. De
úgy érezzük. mintha túlságosan sietett
volna letenni a fegyvert. Talán job
ban kellett volna törekednie. hogy
megközelítéssel. leíró jellemzéssel. a
határok tisztázásával tisztább képet
adiori róla. Úgy tűnik ugyanis. az ő

indulat-fogalma nem azonos az ugyan
ezzel a szöval jelölt pszichológiai fo
galommal. Inkább talán az ihlet lelki
feltételeit. vagy méginkább a müalko
tást létrehozó. a művészt munkára
ösztönző. érzelmi jellegű lelki erőt

jelenti.
Mível ebben a spontán áradásban

kompoztcíóról, arányosításról alig le
het szó, - hiszen az egész művet in
kább csak a lelkesedés ereje tartja ösz
sze. - előfordulnak kisebb-nagyobb
aránvtalansáook is. Az előszóban ezt
a célt tűzte ki: ..... igyekeztem a mű

alkotást rnint jelenséget eqészébcn,
vaqvis minden bonyolultságában s
míndabböl a szempontból vizsgálat alá
venni. amelyre életem során figyelmem
kapacitása képesített: tehát úgy böl
cseleti és loqikai, mint lélektani. de
élettani szemnontokból is". Altalában
és egészében valósáqqá is vált ez a

terv. De nem qondolnám, hogy a böl
cseletnek például aránylag annyival
kevesebb mondanivalója ,lehetne az
esztétika számára. amennyivel itt le
maradnak szempontjai a lélektani
szempontok mögött. Mert a pszícholó
gizálás határozottan uralkodik. Úgy
érezzük. ez az esztétika túlságosan'
szubjektiv, abban az értelemben. hogy
többet foglalkozik az író alanyi adott
ságaival (milyennek kell lennie. ho
gyan kell néznie. látnia, alkotnia•. hogy
jó müvet hozzon létre). s kevéssé ér
dekli az. hogy a szépséq objektive
hogy van adva a műben, mi teszi
széppé, esztétíkumrná az alkotást. De
még kevésbbé érthetünk egyet azzal az
aránytalansággal. hogy a müvészet
társadalmi gyökereivel. ösztönzőivel és
akadályaival. hátterével csak az utó
hangban foglalkozik. s ott is csak
egyetlen aktuális kérdésre szükítve a
témát.

Igy azután a rnűben nem el
vont elméletet kapunk. söt az rro
szándékai ellenére nem is a gyakorlat
teljes feltárását és világos leírását
kapjuk. hanem inkább egy új művet

a többi művekröl, S kénytelenek va
gyunk beismerni. hogy az író épp úgy
részese a művész-esztéták immanens
tragédiájának, mint annyian mások
előtte és valószinűleg utána is. Magá
ról is írta e sorokat: ..A művészek. ..
javarészt vajmi kevéssé képesek a
szabályalkotásra. esztétikáik inkább az
indulat ditirambusainak. elfogultságuk
indulatszavainak. mint a tiszta érte
lem meghatározásainak gyüjteményei."
Mégis van itt más is, mint az indulat
ditirambusa: néha úgy érezzük, mintha
az író túlságosan ráhagyatkozott volna
a szabad asszociácíók, meghökkenő

kapcsolatok felé vonzó hajlandósáqá
nak.

Azért ez a könyv mégis leköti az
olvasót. elsősorban azzal. amiről az
előszóban meg is emlékezik: ..... ha
lesz is felfogásukban. érzésűkben. vagy
indulataikban (t. i. az olvasókéban)
olyasmi, ami majd e könyv ellen fogja
hangolni öket. - egy pontban mi ok
vetlenül egyet fogunk érteni és érezni
s ez: a művészet szeretete. Hogy én
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mindennél jobban szeréttem a muve
szeteket. talán egész életem is tanu
sitja ... " Ez az ösztönös mélységekből

feltörő szeretet bámulatosan megélesi
tette az író szemét, szinte tévedhetet
lenné tette ítéletét. Elsősorban abban,
hogy biztos intuícióval, határozott kéz
-zel tudja kiragadni a meqszámiálhatat
lan esztétikai vélemény, nézet és meg
határozás közül azokat. melyek harmó
niában vannak az esztétikai alkotások
belső természetével, melyek teljes mér
tékben biztositani tudják a világ rend
jében az esztétikumnak a neki járó.
elvitathatatlanul előkelő és önálló
helyzetet. S a lobogó szerétet - ez
lenne talán az indulat? - új élet lel
két leheli bele ezekbe a már talán sok
szorosan ismert meqállapításokba.

Ha végiggondoljuk azokat a mozza
natokat. melyekkel az író legjobban le
tudott nyüqözni, legtöbb örömet tudott
okozni. arra a íJondolatra kell ébred
nünk: talán helyénvalöbb. egyéniségé
hez hivebb lett volna, ha elveti a kö
tött. tudományos ízű, de uqynnakkor
népszerűsítésre törekvő formát. Többet
adhatott. jobban a miénk lehetett vol
na. ha egészen kötetlenül beszélte
volna el tapasztalatait. élményeit.

Diveld István

A SZABADSÁG úTJA. Hoioerd
Fast regénye. - Révai. 1949.

Amerikának egyik legszínesebb kor
szakáról, Észak és Dél küzdelmének és
a rabszolgafelszabadításnak az idejéről

sok romantikus történetet olvashattunk.
Ez a könyv azonban olyannyira ke
rüli a romantikát. hogy megírásánál a
történelmi hitelesséqű adatoknak szinte
csak dramatizált lefektetéséről beszél
hetünk. Nem is a meseszövés fordula
tossága a fontos benne, hanem a tör
ténelmi hüség; de éppen ez a valóság
igénye teszi érdekessé. A történet még
sem tűnik az események adatszerű fel
tárásának; irói eszközökkellerögzitett
történelmi beszámoló, - dokumentum
regény benyomását kelti.

Amerika hősi korszakának egy rö
vid ideig tartó és elhallgatott szaka
szát eleveníti fel. amikor ..a néger,
mint szabad ember ... a déli szegény
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fehérekkel együttmüködve. saját sor
sát írányitva, szep és igaz és valódi
demokratikus civilizácíót teremtett".

A könyv höse, Gídeon Jackson 
mint az író jelzi is - tipizált alak.
akiben az író Jackson kortársait ol
vasztotta egybe. Ez az alak azonban
míndvéqiq eleven a regény lapjain; bi
valyerős néger rabszolga. gyermekien
tisztalelkű primitív ember. akit népe
beválasztott a konqresszusba. Lassan
mozog a teste is, meg az elméje is.
sokáig mérleqei egy gondolatot. de
amit természetes igazságérzésével meg
ért. azt váltja tettre és nem azt. amire
akár a logika. akár az érdek [ólszá
mító emberei spekulálnak.

A könyv tónusa, a tónus monotö
niája bizonyos balladaszerűséqet rejt
magában. Ez az óriási néger fényes
fekete frakkban. szakadozott, szűk fe
hér ingben, foltos nadrágban jelenik
meg a kongresszus előtt, amelynek
székhelyére gyalog vándorolt fel, a ne
vét is alig tudja leírni. fél az embe
rektől. de ennek ellenére. tiszta és naiv
lelkesedésével lendületesen viszi előre

a törvényhozás ügyet. bár nem áll mö
götte a jogtudomány és körmönfont

. paragrafusok fenséges tornya. Tiszte
letreméltó alakja mellett nevetségessé
válnak a fehér farmerek. akik előbb

mulatnak a volt rabszolgán, majd tűr

hetetlenné akarják tenni helyzetét és
közben sajátmaguk vallanak színt:
ainikor a közben szorgalmasan tanuló
..niggerröl" megvallják egymás közt,
hogy félrevezetni, becsapni nem lehet.
legföljebb csak a Klan törvénye sze
rínt, kiírtani.

Tíz év alatt a felszabadított nége
rek. maguk mellett sorstársaikkal. a
szeqényember-Iehérekkel, megvalósítják
a békés munka feltételeit. Vasutat épí
tenek a mocsarakon át és elhagyott
ültetvényeket tesznek termőfölddé; de
a Klan mindenűtt megakadályozza
munkájukat, szurokba és tollba márt
ják a négerekkel együttmüködö fehére
ket és védtelen asszonyokat. gyermeke
kett gyilkolnak le. A regény legfeszül
tebb lapjai azok. amelyek a Klan
ostromát örökítik meg a Jackson által
meg teremtett kis ültevényes-csoport el-



len, akik szabadságukat fegyverrel vé
dik és elbuknak az igaz ügy védelmé
ben. Ahogy ebben a primitiv és sza
badságáért küzdö népben. vezetőjében

és közös tragédiájukban az igazi hős

alakját fogja meg, azzal túlmutat ön
magán a regény: egyszerűségébenmeg
rázó erejű a Gídeon Jackson sorsa.
azé a feketebőrű férfiúé. aki szívében
szeretettel és megértéssel ment föl a
kongresszusra és haláláig az igaz ügyet
szolgálva válik vértanúvá.

Soós László

VíZöNTö. Kodolányi János regé
nye. - (Szöllösy könyvkiadó. 194:8.)

Kodolányi János ebben a művében

olyan témát dolgozott fel. az ember
történetének homályos távlataíból,
amire talán a meqbotránkozás elkerü
lése végett alkalmazta a mese müfají
megjelölését. Ez a kor eddig csak a
mítoszok, legendák. a napfényre került
ősi városromok és a biblia lapjairól
volt ismert. A különbözö tudomány
ágak érdeklődése a század legfonto
sabb problémái közé' sorolta a múlt
megismerését. Jelenünket jóval meg
előzöen, amikor az európai szemlélet
egyre inkább táguló horizontot kutat
hatott át, új meg új látomásokat sziv
hatott fel müvészetébe és irodalmába.
megismerte az idealizált messzeséqben
ragyogó. örök mértéknek tekintett gö
rög világon túl a mezopotámiai em
bert, akinek tépett lelke, önmagát
kínzó nyugtalansága. amivel a Végzet
arcvonásait kutatta, annyira rokon
volt vele. Megismerte az egyiptomi
embert is. akinek nem volt transzcen
denciája és aki megtalálta a végső ér
telmet a valóság világában és ez a vi
lágkép is visszhangot vert európai. te
hát a benyomásokra olyan fogékony
lelkében. De a többi kultúrákban is
megtalálta más fajú, más világképű test
véreinek hasonló vágyait. minden kul
túrára legerősebben jellemző vonást.
Isten jelenlétének keresését. igazolását,
vagy tagadását.

A régi kultúrák hatása a gondolko
záson túl a művészetekben is jelentke
zett; a képzőművészetben a formák
átalakulását és a két dimenziós látás

alkalmazását jelentette. Az irodalom
ban pedig megjelentek a rendkivüli
felkészültséget és hatalmas meqeleve
nitő erőt kívánó történelmi regények.
Vajjon a multhoz fordulást a fantázia
elszegényedése is támogatta. vagy a
végzetes és vak erők által felkorbá
csolt viharokban tépett ember sorsá
nak megértésére akart analóqíákat?
Ezek olyan kérdések, melyek bárme
lyikére igen lehet a felelet. A rnult
sokszor megdöbbent. hiszen az Alko
tás elnémult és halálba dermedt állo
másait idézi. az egyszerű embernek
pedig az anyagi vágyak hajszolásá
nak oktalanságát bizonyítja. Ami az
elmúlt időből a müemlékek felett ál
lóan tisztán és félelmetesen megma
radt: a léleknek Istenhez emelkedni
akaró tragikus ceremónája, ami annak
idején az ünnep napjának méltósáq
teljes hangulatát fokozta extatikus ör
[önqéssé, hogyemberáldozaton. véren
és kéjen át eljussanak a lélek démo
nikus erőinek legyőzéséig és ezáltal
közelebb lépjenek Istenhez.

Kodolányi János ..Vízöntő" círnű

művében kísérelte meg felidézni az
emberi nem utolsó nagy katasztrófa
ját, a vízözönt és a pusztulással
együttjáró nagy isteni müvet, az új
világnak. a mi világunknak teremté
sét. írói oeuvre-jétől távolesö területen
jelentkezett. amiko!' a sumér kultúra
csodálatos alkotását, a Gílqames-eposzt
a sumér és a babyloni kultúra Krisz
tus előtti kétezer éve elemeivel kever
ve vetítette a ..mese" világába. Ennek
a .miese'I-vílaqnak igazolását. illetve a
vízözön eseményének megtörtént vol
tát Woolley professzor ásatásai tették
át a tudomány viágába. Woolley kl
Llbaídnál megállapította. hogy egy két
és fél rnéter vastag iszapréteg alatt,
ami hatalmas viztömeg Iérakódása Ie
hetett. fejlett civilizációval rendelkező

városok léteztek. Ezekhez a városok
hoz fűződik Kodolányi János riport
szerű elevenséggel és felületességgel
megírt csodálatos története, melyben
időtlen emberek élnek azzal a tudo
mánnyal rendelkezve. amit ma csak
egy-egy ..mahhu" ismer Tibet titokza
tos kolostoraiban, a beláthatatlan indus
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hegycsúcsok oldalában, nyíló barlan
gokban. A könyv egy ember-fajnak. a
hal pikkelyes embernek pusztulását
mondja el. Erre a halpikkelyes emberre
emlékeznek még a babyloni birodalom
papjai is, de magában a Gílqarnes
eposzban is találunk rá utalást.

Talán valóban túlságosan nagy kö
vetelményt támaszthat olyan íróval
szemben egy ilyen kor, aki hajlamos
az erős naturalizrnusra és akiben sok
kal erősebb egy tájhoz. egy néphez
való tartozás élménye, semhogy ki
tudja magát szakitani földhözkötő

erejéből. Nehéz ilyen lelkiséggel elia
lálni az emberi nem legdrámaibb feje
zetéhez és kifejezni a Sorsba és a
Végzetbe kapaszkodó ember ünnepé
lyes, alázatos és dühödten vad hitét,
amivel égre szegzett tekintetét meg
acélozta, hogy végig betöltse megsza
bott szercpét. Nem vollt jogos felhasz
nálnia a semítízált mezopotámíaí mű

veltség elemeit korszakrajzában. Külö
nösen nagy hibának számít az időtlen

ség látszatát keltve, évezredeket és vi
lágtájakat ugorva, más népek vallási
hitéből kölcsön venni. Igy került az
események közé egy sereg kép az inka
kultúrából. Lltnapistím által a hindu
fílozófía jelentkezik. Volt olyan gazdag
és volt olyan bonyolult a sumér val
lás - ha az író ragaszkodik hozzá, -
hogy önmagában kitöltse egy elképzelt
világ eszmei kereteit.

Stílusán, világképén túl, elsősorban

az anakronizmusok ölik meg a ..Viz
öntő" mese-jelleqét: mert tények. még
pedig naturalista-realista módon tények
azok, amiket felhasznál.

Gilgames, a kultúrhérosz akit a su
mér legenda megtestesit, a vízözön
előtti időben az emberi, társadalmi és
biológiai válság mélyen visszhangzó
echöja, de barátján és tarsan keresz
tül megjelenik mellette a pusztuló vi
lág vágyainak pozitív célja is. Enqídu.

a szelid, jóságos vadember boldogan
él a Természettel. az örök baráttal,
de Istár ölelése bűnbe csábitja és az
érzéki vágyak a városba vezetik, ahol
elveszti igazi lényét, az ember önma
gában fellelhető isteni voltát és az
örökkévalösáqot, mert a város civilizá
ciójával az érzéki vágyak Ielkorbá
csolója a kielégülés érzése nékül. En
gidu énje kétfelé válik és már hiába
hallgat rá kétségbeesett órájában, az
Én és a Természet már nem fedik egy
mást, különváltak.

Ezt az alakot olvasztja össze Kodo
lányi Gilqames-szel. A kísérlet rendki
vül érdekes megoldáshoz vezethetne,
de az események kifejtése közben ha
marosan elveszti lába alól az erkölcsi
világrendet és Gilgames sorsa a szürke
városi polgár életévé degradálódik.
Végeredményképen nem is ő a főalak

a történetben, de nem az Utnapistim
sem, aki a sumérsáq Noéja, és nem
lesz kellően maga a vizözön sem az
események központjává. Együtt az
egész riportszerű leírássá válik és meg
sem közelitheti a valóságos dráma
igazi mélységeit. Ennek akadálya az
idő rögzitetlensége is. Az anakroniz
musokba tévedés felhígitja az idő for
máit és belelopja a mű legnagyobb hi-
bájára a jelent is. .

Az emberi nem nem ismerheti meg
magát történelmének ismerete nélkül.
A multnak akár mese formájában való
feldolgozása is örömet jelent az érdek
lődőnek. Sajnos, Kodolányi János ezt
az örömet nem tudja súlyos ellent
mondásaí, tévedései és riportszerű

sége miatt kieléqítení. A könyv az
egyszeru olvasónak tárgyilagos, min
dennapos csoda, a szakértőnek hi
bákkal. kíaknázatlan helyzetekkel teli
leírás, amiből mindenekfelett az az erős

hit hiányzik, amely épen a megköze
líteni akart korban hegyeket volt ké
pes felépítení.

Selmeci Elek

Felelős szerkeszeö és kiadó: Sík Sándor.

21.48548 - "Élet" Irod. és Nyomda Rt. Bp., XI., Bartók Be-út 15. - Igazg.: Laiszky jenö.
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AKatolikus Nöi Szociális és Hitoktatónö Képzö
elméleti és gyakorlati kiképzést ad azoknak. akik a hitoktatást.
szocíálís és karitatív munkát hivatásuknak érzik és ezen a téren

állásokat kívánnak betölteni.

Két tagozata van:

alapképző. melybe 4 középískolát véqzetteket, de csak 18 éven
felüli jelentkezőket vesz fel.

középképző, ahol érettségi. tanítónői. vagy óvónői . oklevéllel
nyerhető felvétel.

Mindkét tagozat tanulmányi ideje 2 év.

Jelentkezési határidő: július 31.
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igazgatósága
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