
A VÉGTELEN VÁNDORA
OTOKAR BREZINA

A modern cseh költészet egyik kimagasló emJénisélJe O t o k a r
B i e z i n a (ejtsd: Brzsezina), Annak a forradalmi nemzedéknek
a tagja, amely nemcsak politikai téren oiota ki seioosam, üyyesen
és tehetséoesen az önálló cseh államisáooi, hanem szellemi téren
is hatalmas lendülettel tört előre és kiválót alkotott.

Biezina, 'valódi nevén Jebtun) Faclom 1868-[}((n szilleteii, eyy
s<:erű és szegényes környezetben, és 1929-ben halt meg. V'isseaoonul
tan élt, kora politikai és szellemi mozqalmaihan nem ioen. vett
részt. Első verseskötete 1895-ben jelent meg; ezt nem eaészen tiz
éven belül további négy, és "Források zenéje" eimmel 1903-ban
ef/Y esszé-gyüjtemény követte. (Ebből való két prózai szemelvé
nJ/ünk)_

A cseh lélek leoiellemeőbb vonása a józan gyakorlatiasság, a
'1:alóság tisztelete. Talán semmit nem utasit el magától oly határo
zottan, mint a ködös ábrándozási, a képzelgést, a szalmaláng-he
'L·ülést. A cseh ember ajkán az "irreális" csöppet sem híZelllŐ mi
noeités, a realizmus, a "dobrá práce", az aprómunka nemzeti.
programm, alapvető nevelési elv családban, iskolában, társadalom
ban egyaránt. A cseh író akkor van igazán elemében, amikor fl
józan, .qyakorlati ember v ilágál, humorát, konfliktusait, traaé
diáit ábrázolja.

II an azonban a cseh léleknek egy másik oldala is. Szenvedélyes
valóságszeretetében nem áll meg a kosoetlenid lapasztalhatónál:
eljut a valóság végső határaiig is. Ez az élménye olykor játékos
iormábam, bizarr szellemi kalandokban nyilatkozik meg, olykor
abban a sajátos melankóliában, mely a száztornyú Prága ódon
negyedei fölött lebeg.

Biezina a cseh léleknek ezt a másik hangját szólaltatja meg.
Vallásos lélek és oallásossáaábnn '1'anvalami titáni. Szenoedélues
keresé», fájdalmas benső harc, sóvárgás az eksztázis kegyelméért
Jellemzi első kötetét ; a másodikat az első honvám;ainak teljesedé
se: a lélek elragadtatott kiáradása, prófétai kiildetésiiuloi; a har
madikat eksztatikus lebegés birtokolt világ fölölt, a kozmikus ihlet
náiosza és harmóniája. (Ebből a kötetből 'L,ettük az "Éjszakák!"
eímű uerset.) A beethoveni, kozmikus öröm és összhan.q után a
fájdalom új forrásai törnek föl, dc már nem az eflyéni lét, hanem
CI koemose szivéből: vá.qy a mindenség nagy metulicsőiilésére,mely
felé a létezés hömpölyö.q, de amelyet csak éoezredek multán érhet
el. Dc elérheti: ez a remény, ez a hit táplálja Btezina fejlődés·

gondolatát és sajátos, egész mindenséare kisugárzó messeiomiz
rnusái, Ez az ihlet hatja át negyedik kötetét, a "Templomrablók"
af. (Innét való a "Növények világa".) Gondoluta azután ötödik
kötetében, a. .Kezek'<be« éri el csúcspontját. (Ezt a kötetet kép
'1:iseli a "Tavaszi éj".) Egyik rnéltatója tau foglalja össze hangu
latát és mondanivalóját: "Egy új emberiség genezise, szereteiben
»olo meabékéles és fölmagasztosulás, fölltjlekzés a meahádiiot!
ormon, vilá.qot átölelő rés-:!'l'ét, - mindeddig párallan kiteljesedése
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