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MITOSZ ÉS VALÓSÁG
(KODOLANYI JANOS, A REGÉNYIRO)

"Biwny, a tenger egyformán ringat, hoz-visz babákat és
meztelen asszonyokat. Játszik velük. Simogatja, csókol
gatja őket. Mi? Egyik is [áték, másik is játék, Játék a
kókusztál. a kutya, a tollak, játék az asszony. .. Pom
pás, mi? Sok teknőn megfordultam, sokat hajókáztam,
sokféle játékot sodort el mellettem a tenger. Ba:bát, tol
lakat, tálakat meg meztelen asszonyt is. Ne nézzétek A
tengert nézzétek, ne azt, amit sodor."

Választhatunk-e mottót Kodolányi életművének ismertetése elé épp a
Vízöntőből ? Hihetjük-e, hogy Szur Szunabu, az "időtlen hajós", tréfás,
keserű és áhítatos szava valóban Kodolányi útjának végső tanulságát fog
lalja össze, állítja elénk? Hiszen a Sötétség és Az égő csipkebokor meg
írása közt csaknem félévszázad, eseményekben, fordúlatokban gazdag
negyven esztendő múlt el, és Kodolányi nem valami elkeritett kertben,
gőgös elefántcsonttoronyban élte végig ezt a félszázadot. Maga mondja
el, hogy írás közben sose zavarta a lárma. Műveí valóban zajban születtek:
gazdasági, politikai, kultúrális és erkölcsi válságok, viták, útkeresések za
jában - nem egyszer csatazajban. És a válságok, harcok, háborúk szörnyű

éveiben ezek a művek is eszmélkedest sürgetnek, eligazító fényeket ke
resnek - az összeomló nemzeti lét s a lealjasodó emberi élet veszedelmei
közt, Az események örvénylő egymásutánja s az egyre mélyülő, táguló
írói lélek fejlődése egyformán tükröződik e művek során: minden év új
színeket idéz, minden fordulat új tájakra nyit.

Az ilyen író élete-műveérthetően sok hamis reményt kelt, sok félre
értést támaszt és sok vádnak nyit kaput. Aki .Jcívülröl" egyík vagy másik
irányzat szempontjából itéli meg, érthetően következetlenséget vagy ép
pen hűtlenséget lát ott, ahol a géniusz önmagához-hűfejlődése - számára
meglepő, esetleg éppen nem tetsző irányba indul. Kodolányi neve, alakja
körül is viták viharzanak. Nem az az ember, aki kerülte volna a vitákat,
néha talán még kereste is őket, a finomlelkű és érzékenytestű emberek
önkínzó konokságával: mint ahogy apja verését fogadta régen, büszkén
és könnytelen arccal, igazságának gőgös öntudatában. S ahogy apjának
nem volt igaza, - hitünk szerint - nem volt és nincs igazuk író-kora
fölényes bíráinak sem. Hiszen ezek a bírák legtöbbször saját várakozá
saik, saját Kodolányi-képük fényében itélnek és itélkeznek fölötte. Ezért
nem értik, miért írt ,a Sötétség s a Szép Zsuzska után történeti regényt,
miért fordulta dokumentálható késő-középkori témáktól Szent István
korának homálybaveszőalakjaihoz,s legfőképpen miért írt társadalmi és
történeti regényeinek hosszú sora után - a Vízöntőben meg az Új ég, új
föld-ben - mesét s Az égő csipkebokor-ban bibliai tárgyú történetet. Aki
a maga ízlésének, vagy céljainak elfogultságaival közeledik Kodolányi
életművéhez. valóban könnyen részleteket fogad csak el abból, s a rész
nevében megtámadja az .egész hitelét. Ahelyett, hogy saját Kodolányi-

. képét revídeálná az egész életmű magyarázó összefüggéseinek megfelelő

en: mert a részt is az egészből érthetjük csak meg igazán. Hiszen épp a
modern irodalomtudomány nagy követelménye, hogy fejlődésükben lás
suk az írókat, változó témáikban. technikájukban vegyük észre a belső

egységet, oa fejlődésnek forrását és összekapcsolóját. És minden kor minden
tudományának eszménye az alázat: a csodálat, a rokonszenv és a meg
értés alázata.

Mindenesetre maga Kodolányi nem úgy néz vissza írói pályajára mint
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törések, megalkuvások és vargabetuk sorozatára. 1957-ben, leszámolva a
megdöbbentő ténnyel, "hogy író már csak volt, de többé nem lesz", né
pének ajánlja utolsó nagy regényét: "népemnek, melyet jól-rosszul, de
mindig őszintén igyekeztem a végső nagy cél felé buzdítani". Es 1955-'ben,
emlékező Utóhangjában így emlékezik első remekéről, a Sötétségről:

"Sorsomat, hivatásomat és küldetésemet ismertem föl és vállaltam benne,
noha tán könnyebbnek véltem akkor, mínt amilyennek később bizo
nyult ... Sok-sok vajúdás és sikertelen kísérlet után megszületett bennem
az, aki vagyok s aki mindig leszek, megszületett, alakot nyert, önálló, le
győzhetetlen ténnyé vált az igazi egyéniségem." Azt hisszük, nincs jo
gunk az író tanúságának hitélességét kétségbe vonni. A Vízöntő és Az'
égő csipkebokor nem törésről és nem megalkuvásról beszél, ahogy nem
beszélt arról az Emese álma vagy a tatárjáráskori trilógia sem. Most, az
utolsó művek magaslatáról látjuk csak igazán, hogy Kodolányi útja
egyenes út. Pedig nem könnyű vitázni, alkudni és kutatni - és közben
mégis (nem is az ész, hanem az ösztön biztonságával) menni előre: a meg
látott valóság mélységei felé. E "hűtlen hívség" a legnagyobb írói telje
sítmény, ez az ösztönös biztonság a fejlődésben és mélyrehatásban a te
hetség legnagyobb önigazolása. Remekmű ritkán születik: külső és belső

tényezők ritka összjátékának ajándéka az. De az egyes művek esetleges
hibáit ellensúlyozza az egész életmű egysége, egyenesvonalú, mélybetö
rekvő "céltudatosság,a". Kodolányi regényeiben lehet művészi hibákat ke
resni és találni. Eletútját is lehet elhibázott útnak vélni, vallani. Életmű

vének egységét azonban csak az vonhatja kétségbe, aki nem elég alázatos
vagy nem elég bátor ahhoz, hogy végig kövesse a nagy útról írt beszá
molót. Ö maga bátran és konokul végigjárta az útját. :f;s ha ez az út
pusztába vezetne, a vállalkozás akkor is hősi lélekre vall, s a tanulság
akkor sincs hiába.

*
A pályaindulás roppant feszültségű novelláiról, kisregényeiről sokat

írtak már. A Nyugat igényes szerkesztőitől napjaink közönségéig minden
ki csak megdöbbenéssel tudta olvasni s újraolvasni ezeket a tragikus,
komor irásokat. Hogy maga Kodolányi egész életművének csiráját látja
bennük, azt föntebb idézett mondata is elegendően igazolja. Megrázó ha
tásuk titka éppen az, ami csirává teszi őket - s egyúttal megkülönböz
teti a népi írók vagy a falukutatók írásaitól. A szociográfusok szociális
és morális tényeket tárnak az olvasók elé. A lelkiismeretre, a józan be
látásra és a hazaszeretetre appellálnak - és ábrázolnak művészi együtt
érzéssel, rokonszenvvel meg fölháborodással olyan tényeket. melyeket tu
datlanra venni bűn, elnézni pedig sokszorosan az. Kodolányi ennél mé
ly ebbre nyit: írásai nem pusztán művészi hitelű riportok, a hitelesen
megrajzolt valóság nála nem pusztán önmagáért beszél, hanem szírnbó
lummá nő, a társadalmi és erkölcsi válság mélyebb örvényét sejteti - a
legmélyebb és minden emberben közös nagy örvény: a transzcendencia
örvényébe mutat, A "Huszonötéves Sötétség" emlékező tanulmányírója,
Harcos Ottó így vonta le a mű akkori tanulságát: "Nem szociális kérdés
ről van csupán szó. A szociális bajok gyógyításai csak kanalas orvosságok,
ha maga a társadalmat alkotó ember halálos beteg. Társadalmi életünk
legfenekén nem a szocializmus problémája lappang, mert itt már szociális
kérdés nincs is, - csak emberkérdés van." - A valóságot, s épp a társa
dalmi valóságot - így ábrázolni, így szimbólumrná emelni Kodolányin
kívül talán egyedül Ady tudta még. Ö sem az epika, hanem a líra terén.

Ez a mélyebb problémalátás emeli ki a Sötétséget meg testvéreit a
szooiográfiák s a népi írók többi írása közül, s talán nem tévedünk, ha azt
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gondoljuk, hogy Móricz nemcsak szokatlanul komor színeiktől rettent
vissza, hanem épp ennek a transzcendenciába nyíló, nyugtalanító látomás
nak távlatait akarta bezárni maga előtt, mikor abbahagyta a Szép Zu.zska,
a Börtön mega többi testvér-novella olvasását. Am épp ez a mélyebb
problémalátás jelzi azt is, hogy Kodolányi számára ezek a művek csak
csírák lehettek, csírái egy mélyebbre nyúló, szélesebb ecsettel festő tár
sadalom- és lélekrajznak. A szociográíusnak nem kell tovább, előbbre

mennie, Adatait esetleg újabb adatokkal, képeit új képekkel szaporítja,
s megtette, amire vállalkozott. Kodolányi nem állhatott meg a Sötétség
színvonalán. Ezek a fiatalkori írások mind egy-egy kiáltás, folklórisztikus
pontosságuk, szociográfikus hiteluk mellett, azon túl a lélek Iegmélyéről

szakadtak, mint Dareios fiának némaságon áttörő félelmes szava. Kiáltozni
azonban nem lehet sokáig: Kodolányinak két lehetőség között kellett vá
lasztania. Vagy lemond a Sötétségben rajzolt való és mégis szimbolikus
rajz mélységeiről, közeleelve a "csip-csup valónak" szürkébb hitele felé,
vagy vállalja a mélység szólítását, és tovább indul a maga nyitotta úton:
a társadalmi probléma emberi gyökereinek, sőt transzcendentális mélysé
geinek megvilágítása felé. Sokan akkor hitték volna hűnek, ha megáll (és
ezzel visszahanyatlik). Ö előrelépett, s a drámai magvú, atomszerűen zárt
ábrázolás után a mélységeket már nemcsak sejtetni akarta, de ábrázolni
is. így születtek meg első társadalmi regényei.

*
Nem mintha a 25-ben írt Tavaszi fagy tökéletesebb mű volna a 22

ből való Sötétségnél. A mélységeket sejtetni "könnyű"; "csak" látó szem
és sugallatos művészi erő kell hozzá. Abrázolni már sokkal nehezebb. A
drámai feszültségek evokatív erejű magaslatáról leszállni' a részletes lé
lekrajz, a bonyolult emberi kölcsönhatások prózájába: ehhez idő, nyuga
lom és próbákon edzett technikai tudás kell, meg az ábrázolásnak szinte
aszkétikus önfegyelme. Kodolányiból mindez hiányzott, mikor a Tavaszi
fagy megírásához hozzáfogott.

így lett első igazi regénye lermontovi modorú lírai regény. S ha már
a Sötétségből is több csendült ki a testvéri rokonszenv vagy az éber lel
kiismeret hangjánál; ittegyszerűen magáról beszél, egyesszám első sze
mélyben, a rivaldafénybe került szemérmes kamaszfiú zavart leplezgető

kihívásával ~ és torzításaival. Önarcképét néhány biztos vonással így
rajzolja meg:

"AJhogy sokáig néztem a zavaros tükörbe, a kék kötény és a szürke sapka
keretéből egyre sötétebben komorlett elő az arcom. Első pillanatra valóban
olylan volt, mintha inasgyerek arca volna, de aztán annál inkább kiváltak a
mély barázdák, melyek bevésődtek a szám sarkába, Homlokomat is fínom rán
cok szegték keresztül kasul. Gyanakvás, íntellígencía és sok hidegség volt eb
ben az arcban. Hasonlított valamennyire 11 hiúzhoz, de, hogy egészen tárgyilagos
legyek.szentimentálizrnus is volt benne. Tele volt ellentmondással. A vonások
külön-külön zavarosak voltak, cs:aIk együtt adtak ki valami furcsa szomorúságot,
fáradtságot, gyanakvást és kiváncsíságot. Valamikor a kíváncslság volt arcom
legjellemzőbb vonása. Most visszarnerült a szemern mélyére s helyette előtérbe

nyomult a kajánság és a gyanakvó félelem."

A regény cselekménye csak laza fonál, alkalom .az én szerepének ki
bontására, gondolatainak kifejtésére. Világos, hiteles életrajzi tényekből

épül föl (kiki összevetheti a Süllyedő világ adataival), de fordulatai a
groteszkbe hajlanak, s a lírai ihlet igényét követve sokszor a művészi áb
rázolás végső határait érintik, sőt olykor túl is lépik talán. A sok részlet
rajz nem ad a regénynek epikai hitelt, a lírai igazság teszi egyedül mű-

204



.vészivé, ez a keserű, túlságosan is hiteles gyanakvó és vádló fiatal férfi
profil.

Kodolányi akkortájt a Japán-kávéház köréhez tartozott. Ha a Sötét
ségben Ady szimbolizmusának sejtelmeit kerestük, a Tavaszi fagy joggal
a Tiszta szívvel József Attilaját idézi elénk. Azt a fanyar, legényes, ke
flyetlen cinizmust, amelyért József Attilának ott kellett hagynia Szegedet.
és amely mégis egy "gyönyörűszép szív" megtépett, megalázott idealizmu
sának tanúja. A Tavaszi fagy írója cinizmusában is erkölcsösebb az er
kölcs és a társadalmi egyensúly szólamos őreinél, akik szepen beszélnek,
de kegyetlen egykedvűséggel nézik emberi életek s nemzeti értékek nyo
morba fulladását. Az ő álerkölcsüket utálja Kodolányi, s mert bennük
látja az erkölcs képviselőit, azért fúj harci riadót minden erkölcsi maga
tartás, norma és követelmény ellen. "Mit, erkölcs? Az erkölcs a kirakatok
védőlakatja, azért van, hogy bátran rakhassanak egyetlen vékony üveg
mögé aranyat és batisztot. Védekezés a tolvajok ellen. A didergők és
éhesek ellen," Fölállítja az "erős ember" morálját, a nietzschei über
mensch-ét, akinek mindent szabad. Hirdeti a "gyűlölet szabadságát" és
hirdeti, hogy "nem hisz semmiben". Ezek mögött a súlyos eszmék mögött
azonban nem egy kiégett férfiélet nehéz bölcsessége áll, hanem egy meg
gyötört ifjú lázadó kétségbeesése. "Miért van nekünk olyan kegyetlen
apánk ?" - hangzik föl a kérdés, a nagy Kodolányi-kérdés első fájdalmas
megfogalmazása. "Minden rossz forrása a nő" - jajdul a másik, később

még egyre mélyülő panasz, a nagyrahívatott ember panasza, akit csábít
és mégis gátol a női szépség áhított, mégis rettegett hatalma.

Ilyen őszintén,a részek felszínes őszinteségével nem "beszélte ki"
többé Kodolányi a fájdalmait és véleményeit, A Szakadékok, a Futótűz és
a Feketevíz életrajzi hátterű sorozata harmadik személyben beszéli el hő

sének történetét. és egyre mélyebb és igazabb epikával mutatja be azt a
világot, amelynek testéből a főhős való. Ezekben a művekben már egyre
többször jut el az író az igazi epikai ábrázolás nagy csúcsaira. A problé
mák, tragikus sorsszerűségek itt már nem .egy fölizgatott filatal költő

sej telmeiként, nem is egy-egy fölvillanó látomás mögül tárulnak elénk.
Maga a történet kínálja őket, a jellemek s a pontosan megrajzolt életösz
szefüggések szükségszerű - s épp azért hiteles és meggyőző realitásából
fakadnak.

Ez a szélesebb társadalomrajz, az emberi sorsproblémák mélyebb
elemzésével párosulva az évek multán egyre nyugodtabb s igazabb mű

vekhez vezet. A Feketevizet a Futótűztől hat esztendő választja el, s ez
alatt a hat esztendő alatt nem lankadt Kodolányi igazságkereső szenve
délye, decsöndesebbé vált az a fölindulás, mely kezdetben még sokszor
széttörte az epikai ábrázolás tárgyias egyensúlyát, s a valóság helyett
minduntalan az írót juttatta szóhoz, A Szakadékok és a Futótűz is sok
oldalú egyensúlyában mutatja a valóságot s az emberi sorsot. Megdöbbentő
mindkettőben az édesanya rajza, mely annyi szégyen, harag és sajnálkozó
vágy fényéből-árnyából szövődik elénk. De a rossznak, megvetésre mél
tónak torlódó halmozása a leírt, (de sokszor igazában meg nem jelení
tett) valóságnál még mindig foghatóbban állítják elénk azt a szédülő
fiút, aki először találkozott a bűnnel, a mocsokkal, s ajka undorral ök
lendezi föl mindazt a szörnyűséget, amit meglátott - s el nem viselhet.
A Feketeviz már nyugodt és szerény írás. Nem hiába A vas fiainak köz-
vetlen szomszédságábó1 való. .

De törjük meg most az időrend vonalát,és pillantsunk előre, az ön
életrajzi ciklus utolsó darabjára. a Boldog békeidőkre. Ami a Futótűzben

lehetőség, a Feketevízben fiatal, harmatos kezdet és igéret, az érett itt
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fanyar, sokízű ősszé, Szerkesztési technikában nem sokat tanult Kodolá
nyi az elmúlt tizennégy év alatt. Az ábrázolás metsző biztosságában, sok
-oldalú gazdagságában azonban igen nagy fejlődést figyelhetünk meg.

Vessük csak össze a nép rajzát a ciklus különböző darabjaiban. A
FutótűZlben még a Sötétség szímbolikus, nagy lírai töltésű fogalmazásai
kísértenek - s hatnak helyenként nagyon is visszásan ebben a prózai,
epíkát s epikai hitelt áhító környezetben. A paraszt-kocsis alakját például
igy írja le: "Öreg volt a paraszt, csendes, a lábai görbék, mezítláb volt,
olyan a talpa, mint egy nagy, fekete lepény. Mint az a föld, amelyet tapos

. és ősei ezer éven át tapostak. Mint a kenyér, amit eszik, s ősei ezer éven
át ettek." AFeketevíz parasztjai már egyszerűbb, pátosztalanabb és hi
telesebb vonásokkal vannak megrajzolva. Mögéjük tárul a táj, ragyogó 
bár még takarékos - színekkel megidézve, s ők maguk tesznek és beszél
nek, - úgy, hogy némelyik felejthetetlen emlékünk marad. De a népi
alakok sokoldalú ábrázolásához a Boldog békeidők-ben érkezik el igazán
Kodolányi. A kocsislegény meg a sváb cselédlány itt már nem mítoszok
hősei - legalább nem inkább azok, mint a többi szereplő. A népi élet
folklórisztikus jellemzékei itt nem. az exotikum varázsával hatnak, nem
magukért érdekes furcsaságok, hanem az egyéni jellemek, sorsok föl
idézői.

A SüUy,edő vílág önéletrajzi följegyzéseiből vagy az Utóhanghoz ha
sonló személyes vallomásokból láthatjuk, hogy Kodolányi a mindennapi
életben is mennyíre külső jegyekhez köti ,egy-egy ismerőséhez fűződő

meglátásait, emlékeit. A beszéd, a szavak ejtése, dallama különösen je
lentős a szemében. Móriczcal -először telefonon beszélt, s hangjának emlé
két máig is őrzi: "Világos, szinte fényes, nagyon tisztán, zeneien hangsú
lyozott felsőtiszai tájszólással beszélt. Egyszerre nagy bizalmat éreztem
iránta. Ugyanaz a hang volt ez, amit a Tavaszi szél első olvasásakor ki
hallottam a betűkből." Érthető hát, hogy az ilyen ember kezében a táj
nyelv néprajzi érdekességből előbb-utóbb ember-idéző hatalommá válik.
S nemcsak a tájnyelv: az egyéni beszéd, egy szó, egy kedvenc kifejezés 
magyarázatlanul is jellemez és megjelenít. Ebben az ábrázoló és megidéző

rendelésben aztán nincsen különbség nép és úr között. Az alakok nem
szakadnak ki társadalmi és kultúrális talajukból, de nem válnak érdeke
sebbé sem pusztán hátterük miatt. Itt már emberek mozognak; tipusok,
de nem múzeumi példák: urak és parasztok, magyarok és svábok, férfiak
és nők - különbözők, de méltóságukban mégis egyenlők, egyformán sú
lyos sorsnak hordozói. S az emberek mögé k,ibomlik az erdők, az utak, a
kert, s a falu gazdag világa. Nem díszlet, keret a táj; talaja, kozmikus
háttere az emberi sorsnak. Mint a hegyen-járók árnyéka este; völgyeket
fog át és távlatokba nő azemberí élet szornorúsága, A sváb cselédlány. a
megcsalt és elhagyott Kádi nyitott ablakán át "dühítőn hullott a szobába
a madarak hangja, mint megannyi csillogó üveggyöngy és szétgurult a
padlón. Kádi toporzékolt papucsos lábával, mintha valamennyit szét akar
ná taposni... A napsugár ikicsúszott a szobából, nőttek, növekedtek az
alkonyat árnyékai, benyúltak a szobába, ellepték a bútorokat, letörölték
a' tükör ragyogását. " Este volt." Ime: az iró megtalálta azt az eszközt,
amellyel az epikai egyensúly és tárgyszerűség sérelme nélkül újra Iírát
tud vinni az alakok és események mögé, és szinte észrevétlenül ki tudja
emelni őket önmagukból.

Az ábrázolásnakez új lehetőségeit azonban Kodolányi nem társadalmi
regények írása közben fedezte föl és hódította meg. A F,eketevíz és a
Boldoq békeidők közé két nagy történelmi ciklus megírásának évei esnek.
36 és 38 között íródott a tatárjáráskori trilógia, s a negyvenes évek elején
az Emese álma elkészült két kötete.
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Ha a Sötétség után váratlan meglepetésként hatott és hathatott az ön
-életrajzi regények sorozata, még inkább meglepetés volt a Feketevíz után
a tatárjáráskori trilógia terve és első darabja, A vas fiai. A Sötétség láto
másos, atomszerű drámaisága s a Feketevíz meleg és tartalmas, de inkább
igéretnek ható epikája után méltán váltott ki csodálatot A vas fiai-nak új
szerű, egyéni s egycsapásra tökéletesnek tetsző nagyepikus egyensúlya.
De, ami meglepő, lehet egyúttal magyarázat is. Kodolányi épp azért for
dult a történelmi regény tárgyiasabb; nyugodtabb műfajához, mert a
nagyepikaarányait és eszközeit kereste, s azokat a társadalmi regényben
egyelőre nem tudta megtalálni. A 36 éves író nagy művet akart alkotni
végre, nemcsak terjedelemben, hanem arányaiban és mélységében is
nagyot. De jól érezte, hogy a társadalmi témák nagyepikai földolgozásához
még nem érett hozzá eléggé. A személyes fájdalom, a harag és kétségbe
esés líráját még csak ott tudja az epika hátterévé símítani, ahol az ala
kok és események közvetlen ingere nem szítja újra meg újra szertelenné.
S az alakjaiban kezdettől fogva megnyitott transzcendeneiához is így, a
nyugodtabb ábrázolás módszereivel juthat közelebb. Ha a kor-szülte tár
sadalmi, nemzeti és erkölcsi problématíka mélyén eddig is korok fölötti,
ősi kérdéseket sejtett és sejtetett, most elérkezettnek látta az időt arra,
hogy ugyanezeket a kérdéseket egy másik kor összefüggésében nyissa
elénk. A történelmi multban elsősorban nem a történelmet kereste, a je
len csíráját, a jövő tanítómesterét. Az emberi életnek történettelen mély
ségeit akarta megközelíteni bennük.

Ez a törekvés azonban nem valami kosztümös, történetie1Jlen rajzhoz
vezette, az "általános emberi" klasszicizáló elvontságaihoz, hanem épp el
lenkezőleg,a naturalista történelmi regény fölfedezéséhez. A historikum
nem önmagáért érdekelte, de ez legkevésbé sem tartotta vissza attól, hogy
szinte "vallásos áhítattal" megrajzolja, a legapróbb részletekig s a lehető

legteljesebb hűséggel. Hiszen, ahogy a Sötétség épp jellegzetesen, szinte
szélsőségesenreális rajzában válik szimbólummá, úgy történelmi regényei
nek világa is épp történetiségének pontos rajzában lett a történet-Iölöttí
nek bemutatója. Kodolányi az egyetemes érvényű mélységet sosem az
egyediség tompításával próbálta megközelíteni. A naturalisták hitével
hitt abban, hogy az egyszer-való épp egyszeriségében képviselője és rep
rezentánsa lehet az egyetemesnek. S valóban: valahányszor az általánost,
a mélyet, az esetlegesen túllévőt kereste, újszerű hévvel, lendülettel - és
elfogulatlansággal kezdte rajzolni az egyetlent, a föl szint, az esetlegeset. s
méluebbre célozva itt is nagyobbat alkotott.

Ki felejthetné például tájképeinek .ragyogó, érzéket kábitó színeit?
Csak egyet idézzünk a számtalan közül: "Fehér, fehér volt a táj, a budai
hegyek sötétkékjét hermelinfoltok tarkázták s fehérek voltak aháztetők,

tornácok s palánkok is. A tiszta levegőn úgy szállt a harangok szava,
mint az üvegcsengöké. S fehér dísz alatt rogyadóztak a hatalmas fák is,
zuzmara villogott a vékony gallyakon s vert csipke képét mutatták a
bokrok. A világoskék égre békésen kanyargott a palota kürtőinek füstje,
mintha lélegzetet s meleg párát bocsátott volna a magastetejű épületcso
port. S a Nyulak szígetén is fehéren füstölt a klastrom s odaát Pesten is
- a Duna pedig acélkék, hatalmas kardként villogott a napsütésben." S
következik ,a szánok, fogatok leírása, a királyné udvarának nyüzsgő, na
turalista rajza. De tessék megfigyelni, mánden naturalista részletfinomsá
gával, hogy meg van szerkesztve ez a kép; a színek, a hangok, az ábrázolt
és ábrázoló formák milyen mesteri egységben épülnek elénk, mint egy
ötvösmű ragyogó zománcfelületén. Almaink tájai ilyenek: ilyen ragyogók,
valónál is valóbbak, stilizáltak és mégis sokszerűek, változatosak, mégis

207



egy Iátomásba fonódók. S mi már tudjuk, hogy Kodolányi számára a táj
nemcsak díszlet meg kulissza. Ezek a gazdag, zománcosfényű tájak szinte
szakrális keretül szolgálnak ahhoz az élethez, mely belőlük fakad, bennük
gyökeredzik. Az emberi szónak hangja meg íze, a gesztus lendülete csak
ennek a zománcos, színes csodának új motívuma. Gyermekek kacagnak 
,/mintha gyöngy- hullana acéltükörre"; egy férfi alszik - "mint csendes
tótenéken a szíkla",

A vas fiai-nak kompozíciója is ezeknek a tájaknak kompozícióját
idézi. A cselekmény egységére, jellemek fejlesztésére, életsorsok tisztázá
sára nem ügyel az író. Zománcművet alkot: fényre fényt, színre színt
halmoz, és ragyogásra új, szebb ragyogást. Az ábrázolás, a mélyet csil
lantó Iőlszín rajzának öröme itt válik először ujjongó élményévé Kodolá
nyinak. Milyen szédítő, tiszta varázslat: testetlenül, mint álmainkban, ha
rag s jaj nélkül látni s festeni a szépet - halálban, bűnben, születésben.
Milyen nagyszerű révület, mikor nem a személyes indulat vezeti az ecse
tet, a vésőt vagy a tollat, hanem a művész szeme tükör lesz, tolla nyomán
az élet és valóság maga-mértéklő igazsága szólal.

Nem mintha ez a látomás is nem volna egészen személyes. De ön
kéntelenül, szándéktalantil - s így művészien az. Az író tükre mély kris
tálytükör, szeme - mint Béla királyé - ".a lélek legmélyére, a szavak
aljára, a mozdulatok és arcvonások titkos jelbeszédébe akar behatolni", s
bár nem magyarázza látomását, mégis megnyitja benne ezeket a minekünk
szóló mélységeket. A trilógia tagjai közül legtisztábban és legvilágosabban
a Juliánusz barát-ban. A látás és teremtés ujjongása s a Boldog Margit
valláspszichológiai kísérlete után Kodolányi itt veti föl újra legmélyebb
problémáját, a magányos, küldetéses nagy emberi élet veszélyeit és meg
rendüléseit. Jellemfejlődésről, a szó realistáknál megszokott értelmében
itt sem beszélhetünk. A képek cikázó sokféleséget egy mesésen egyszerű

história fonala fűzi eggyé, a főhős sorsának rajza körül. Egy sors bomlik
ki itt, egy élet, anyátlan, apátlan, magányos élet végső mélyei revelálód
nak a zománcfényű tájak élő s ölelő keretében. Dícsérték s vádolták ezt
a könyvet korrajzának hitelessége vagy néhány következetlensége, mítikus
történetfelfogásának korszerűsége vagy korszerűtlenségemiatt. Pedig kor
rajz és histórikum mind másodlagos itt: ruhájában - s nagyon is korhű

rendezésében - időtlen dráma játszódik - turáni, lassú bontakozással,
de a szofokleszi hősök tragédiáinak törvénye szerint.

A Ju liánusz barátban Kodolányi a nagyepika gazdagabb és tárgyi
asabb lehetőséget közt újra eljutott saját legmélyebb problémáinak ábrá
zolásáig, melyeket a lírai regény formáiban a huszas évek elején már
megfogalmazott. A multban - a végső kérdések kutatásának szenvedé
lyével s a mindennapok harcának indulata nélkül - megfestette a mú
lót, s megragyogtarta az elmúlhatatlant. A csodatermő, táltosok, szentek
inspirációin nőtt emberi lélek magányos útjai valóban monumentális,
szinte mítikus fönséggel rajzolódnak elő a multak távlatából. Kodolányi
most, a szimbólumnak, megjelenítőnekhasznált köznapi való megrajzolá
sában gyakorlottan, valóban a mítoszok világa felé tájékozódik. Az em
beri élet mélységeinek fölidézésére a jelen szenvedélyektől szabdalt té
nyei és a történetileg dokumentálható mult alakjai után a monda és a
mítosz ködbe vesző alakjait és eseményeit keresi föl. A felszin megrajzo
lásához már nincs szüksége ihlető adatra, hézagtalanná ötvözhető történeti
korképre. Csak a rnélység feszültségeinek fokozására használja a történe
lemnek korfordulóját. Mikor a honfoglalás korának modern mondáját
megírta, nem Arany szándéka vezette. A néprajz, a lélektan, az összeha
sonlítá monda- és mítoszkutatás eredményeit nem azért aknázza ki, hogy
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pótolja velük az epikai hitel hiányzó történeti alapjait, s lehetőleg rész
leteiben is hiteles képet fessen a honalapítók életéről. De azért nem a hu
szadik századi polgár visszavetített. modernizált pogányvilágát rajzolja,
Herczeg Ferenc kétesértékű módszere szerint. Művének epikai hitelét a
mítosz hitele pótolja. Nem a mai ember; az ember remegő, gőgös, elesett
magányát idézi hőseiben, s most már nem az adatból emeli ki a mélysé
gek világát, hanem a mélység látomásából bontja elő expresszív rajzai
nak sorát.

*
Mindamellett igazuk lehet azoknak, akik az Emese álma két regényét

Kodolányi kevésbé sikerült alkotásai közé sorolják. A mítosz és történelem
e furcsa keveredése, a jelen és mult színeinek egybejátszása zavarja őt

magát is, s zavarja különösképpen az olvasót. Az unalom is ott kísért a
lazán egybefonódó események mögött, s a kompozíció egybefogó ereje
most még annyira sem érvényesül, mint a tatárjáráskori trilógia arabeszk
szerű, stilizált, szeszélyes, mégis jólkomponált, harmónikus egységeiben.
Ezt érezhette Kodolányi akkor, amikor lemondva a tervezett ciklus többi
tagjának megírásáról, 1946-ban a Vízöntő "meséjét" foglalta két kötetbe.

A Vízöntő s 1949-ben kódott folytatása, az Új ég, új föld körül zajló vítákra
részletesen nem reflektálhatunk. Mindenesetre érdekes, hogy e két nagy közön
ségsikert ért mű a krítíkusok részéről mily megnemértéssel találkozott. B. Nagy
László például, a Kartárs tanulmányíróia, történeti regénynek, ,,reciprok tör
téneti utópiának" tekinti, bár jól tudja, hogy az író maga "óvatosan" mesének
címezi. Igy aztán, megtagadva az írónak kijáró hitet és bizalmat, a történelem
ítélőszéke elé idézi a mesét. S még ezt is furcsa szigorral. Várkonyi Nándornak
megbocsátja a Sziriát oszlopai tudós merészségeit, "hiszen ő - mint mondja 
nem regényt akart írni, s így a Sziriát oszlopait meghökkentő tévedéseit Ie
számítva érdeklődéssei olvassuk." Kodolányi fölött azonban pálcát tör, világosan
abból az elvből kiindulva, hogy amit a tudós megtehet. nem teheti meg az író.

Mi azt hisszük, hogy a műnek leghitelesebb magyarázója a szerző

maga. S az elfogulatlan olvasó nagyarázat nélkül is mesének látja Utna
pistim és Gilgames történetét. Ez a mese szuverén önkénnyel nyúl a j~

lennek, a multnak meg a tudomány föltevéseinek palettájához, s fest egy
sosem-volt álomvilágot, groteszk, részleteiben csodálatosan élő és reális
- egészében azonban fantazmalétű alakokkal, ahol (mint az álomban
vagy - a mesében) a részleteken kívül semmi más nem hiteles, mint ép
pen a lényeg, az alakok és események mögül kibontakozó jelentés.

"Elszrukadt tőlem az emberi nem, értelmének gőgjéoen, a változó valóság
ból akart örökkévalót építeni, mert elfelejti, hogy halhatatlan, mindentudó és
míndenható, Mulandóságba fut előlem ac: ember, mondja Anu. Én pedig, mond
ja ismét Anu, felbőszülvén Istár dühéri s "L: ember gőgjén. elküldöm Nannart,
hogy zavarja meg a Szerit Számokat, döntse pusztulásba az embert s majd ha
Nannar gonosz küldetését teljesítette s fölfalván a világot, maga is, mint Nan
nal' megsemmisül, visszaállhat ismét a Szent Számok rendje. Azt akarom, mond
ja Anu, hogy az ember csalódjék még a Szerit Számokban is, mert a szám is
valóság, a szám is mulandó. Én vagyok a Szám, mondia Anu, mert én vagyok
a Semmi és a Minden."

Ez az alapok rendülését. világok újulását leíró mítikus látomás nem
ugyanannak a válságnak díagnózisa-e, amelyről a Sötétség vallott vala
mikor? Homályosságában is világosabb, mélyebb - s a másfélezer lapos
mese folyamán kétszeresen részletekbe bomló diagnózis és harangkondi
tás. A mult történelmi és mitikus katasztrófáinak emlékei mint az álom
mélyebb logikájú zürzavarában összefogóznak itt a jelen válságának alak
jaival. Németh László és Márai meg a többiek, az egykorú magyar élet
nagyjai és közfigurái mind itt nyüzsögnek a nagy kataklizmák korának
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mítikus jelmezeiben, s ezek a jelmezek nemhogy torzítanák alakjukat, de
- mint a jólválasztott álarc és maskara - kidomborítják bennük a jel
legzetest, az egyszervalót. az örök relációk nagy határpontjait.

Ha Kodolányi számára a történelmi r-egény valóban "az összhang, a
kíteljesülés, az emberi és írói szintézis átélése" lett volna, mint Várkonyi
Nándor gondolta a negyvenes évek elején, sose juthatott volna el a Víz
öntő mítoszához. Láttuk azonban, hogya történelem nem önmagában ér
dekelte őt - mint Eötvöst, Keményt, vagy akár Jókait is. Ö a mult ese
ményeiben és jellemeiben is az ősi és időknél öregebb emberi mélységek
megnyilatkozását kereste. Érthető hát, hogy akkor, amikor ezeknek a
mélységeknek tüzét és fényeit teljes ragyogásban akarta kívíllantaní, fél
retette a történelem esemény- és alakkészletét - ahogy tíz évvel előbb

elfordult a jelen életösszefüggéseinek közvetlen ábrázolásától. Jelenből,

multból, történelemből s nagyító fantáziából vett színekkel most maga
alkot esemény- és alaksorozatot - időtlen Iétű óriásokat, egyharmadrész
ben ember, kétharmadrészben isten figurákat, akiknek arcán és életén
expresszivebben tükrözödhetik a mélységek üzenete,

Ha elfogulatlanul olvassuk végig e két nagy mesét, meg kell valla
nunk, hogy -Kodolányi kalandos és merész vállalkozása nem volt sikerte
len. Ez a rnítoszalkotő, reális, mégis álomformáló írói módszer különösen
ott alkot remeket, ahol kifejezőanyagaelég gazdag, és változatos, feszült
ségei elég megragadók. A Vízöntő apokaliptikus zűrzavara ezért lenyű

gőzöbb az új ég, új föld nyugodt, lassú bontakozású történeténél. Az
új ég, új föld sokszor valóban nagyszerű arányai helyt-helyt lapossá te
rebélyesednek, A Vízöntőben legföljebb az öncélú ködösítés veszélye kí
sért, de csak a teremtő fantázia fáradtságának ritka holtpontjain. Egész
ben véve impozáns alkotás mind a két regény. Mínt a gótikus szobrok
groteszk, szimbolikus fdgurái, ezek az álom- és mesefigurák is valóbbak
sokszor a valóság alakjainál. Épp a mítikus háttér, a mélyebb, jelképes
célzatosság olyan remekművű valóságrajzet enged, hogy annak párját.
hiába keresnénk Kodolányi előző műveiben, Micsoda döbbenetes, natura
lista - mesébe illő realitással rajzodódik elénk az események egymás
utánja, jelenetek, arcok, párbeszédek, egészen a legapróbb vonásokig.
"Gubbubu csak egy korheló pillantást vetett rá, de az igen lesujtó volt.
Mint a kő, amit nagyon magasról ejtenek. Nagyon, nagyon magasról ej
tette ezt a pillantást." - ,,(Gilgamest) iszonyú félelem szállta meg. Mint
valami. sötét, nesztelenül suhanó, véres karmú, élet csőrű madár, ragadta
meg a rettegés." - Ezek az expresszív formák társadalmi vagy történelmi
regényben csaknem elérhetetlenek. Csak a mese tesz lehetővé ilyen éles
rajzot, ilyen kiáltó színeket,

S mi az a mítíkus háttér, ami itt végre nemcsak sejlik, hanem való
ságosan kirajzolódik Kodolányi alakjai mögé ? A világ, az élet, a jelle
mek és sorsok roppant hálózata szent számok, törvények, struktúrák alap
jaira épül. A látható világ, az ember testi életének ritmusa s lelkének
belső harmóniái ezeknek a szent struktúráknak vonalait tükrözik. Boldog
az ember, aki nem lázad a számok, ritmusok ősi törvénye ellen. Boldog,
ha nem született olyan időben, amikor a számok alapvető nagy egyen
súlya is iriogni kezd. Mert olykor - Isten büntetése képpen, a nagy csil
lagjelek változásának idején - megrendül a föld, megbomlik az égi erők

őröknek, változhatatlannak hitt összhangja is. Ilyenkor jaj annak, aki
csak rájuk épített. A világháború esztendeiig Kodolányi a jelenkor ka
tasztrófáít csak a természet törvényeivel - a Vízöntő nyelvén szólva
a szent számok rendszerével való szembeszegülésben látta. A háború óta
úgy érzi, az emberi elvakultság büntetéseképp a számok és törvények
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alapjai is meginganak. A teremtett világ sorsa a halál. "Anu (az Isten)
nem életet adott a teremtett világnak, azt megtartotta a maga számára,
hanem halált." S a halál. jele nemcsak az egyes ember sorsát pecsételi.
Múlandóvá teszi a korok törvényeinek alapzatát is. A számokon, a világ
és élet immanens harmóniáin túlra kell hát néznie annak, aki a mulan
dóságból szabadulni akar.

S a túlra lépő vagy inkább tekintő transzcendencíának két útja van:
Istár és Anu révülete. Istár a szerelem, s nőiség istenasszonya, csaloga
tása vonzó, de nyugalmat nem ád, Kodolányi gyermekkorának tépett töp
rengései óta magában hordta s hőseibe oltotta ennek az Istár-mítosznak
sejtelmeit. Szerelem-mítosza mindig szakrális hátterű, S az a túlfűtött

szexualitás, amelyalakjaira annyira jellemző, szintén transzcendenciába
törekvő vágyak lealacsonyult produktuma. A társadalmi regényekben. ki
vált a Boldog békeidők-ben, jól érezhető ez, de igazán Gilgames első sze
relmí éjszakájának leírásakor tudatosul:

"Gilgames megismerte a papnő testének gyönyöreit. Üres szívvel hevert
ágyán ... Ez volt hát Istár ölelése? Ez volt a lépés, amely a földről az örökké
valóságba visz? Ezt kereste, kívánta, erről képzelgett, ezt várta? Nem, nem
ezt. Nem Istár volt, csak egyik papnője. Egy csodálatos, okos, gyöngéd, részeg,
szívtelen papnő, Karjába vette, ringatta, fölemelte őt, lépkedett vele a magas
ság felé, de az utolsó lépcsőfokon, ahonnét az örökkévalóság nyílik, elejtette.
Nem ment vele tovább. Látta Istárt ... de Istár nem egyesült vele. Istár az ég
ben maradt, ő a földön. . .. Érezte, hogy ez nem Istár. Csak hasonló hozzá.
Csak az üzenete. A papnővel üzent. Ilyen vagyok - mondta. - De nem ez va
gyok ... (Reggel fölébred és látja az öltözködő leányt. Másnak látja, mint előző

nap este.) Hány nő ez a papnő? Hány nő egy asszony? 8záz meg száz és ezer.
Mind, mind üzenetet hoz Istártól, de nem maga Istár. Istár valamennyi egy
szerre, Istár a halál és az élet ... Ó, Gi lgames első szerelmi éjszakája! Meddig
és hányszor kap még az Egyetlen után, meddig és hányszor ragad meg hevesen
csak egy papnőt, egy üzenethozó örömleányt az Egyetlen helyett? Most még
siheder. De férfiú lakik benne. Vajon nem legyint majd valamikor ez a férfiú
lefittyedt ajaillkal Istár nevének hallatáro és nem sóhajt fáradtan: távozz, hisz
elérhetetlen vagy? !"

Ha Istár mámora csalás, vonzását le kell vetnie magáról annak, aki
férfi. Az igazán nagyrahívatottak bilincsnek érzik a nő ölelését, s nem
Istár ölén, hanem Anu előtt keresnek utat önmaguk felé. Vagy inkább
Anut keresik önmagukban, lelkük szenvedély nem szántotta, csendes ré
tegeiben, abban a szomorú de hatalmas magányban, amiben lecsendesül a
míndennapok cselekvő buzgalma, kialszik Istár lihegő vágya s marad a
szemlélődésnek időtlen egyszerűsége ?

*
De a léleknek Istenhez való viszonyát nem itt, a mese keretében ku

tatja Kodolányi legcéltudatosabban. Külön regényt szánt rá, életének ter
jedelemben, koncepcióban legnagyobb szabású alkotását. Az égő csipke
bokor Mózes-regényét,

Az égő csipkebokor ismét nem mese. Ahogy a Boldog békeidőkben a
társadalmi regényhez, itt a történelmi regényhez tért vissza Kodolányi. A
régi vágy s a régi ambíció hajtja: a történelemben megmutatni egy tör
ténelmen túli emberi élettitoknak - vagy kozmikus Alapnak rejtelmeit.
Megint a régi módszert követi: jellegzetes korrajzzal. helyenként valóban
páratlan ábrázolással próbálja fölidézni az "eseményt", hogy aztán mögöt
te megnyissa a Titok mélységeit. Az események és jellemek rajzában 
nem föltétlenül a történetileg hitelest, hanem a jellegzetest és kifejezőt

keresi. A Biblia könyvei és például Manetho több mint egy évezreddel
későbbi följegyzései így egyenlő értékű forrásai. Olykor - ha a Biblia
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vonta körvonalak egyszerűbbek a mesés fantázia regéit is magukbafogadó
későbbi források adatainál, inkább az utóbbiakhoz pártol, mert nem a
"rész szerint igaz", hanem a szimbolíkus értékű "egész" keresésének vá
gya hajtja. Aholalaplátomásának fókusza köré a történelemből, a mesé
ből vagy a tapasztalásból elegendő élő anyagat meríthet, valóban remeket
alkot. Az Egyiptomban élő zsidó nép sorsának rajza döbbenetes és feled
hetetlen. Ahogy letiporják, megtörik és megalázott helyzetéhez hozzáalja
sítják, az hátborzongatóan valóságos, élő história. De az egész első kötet
bővelkedik remekűl megrajzolt, élő figurákban és történetekben. Ki ne
gondolna harmatos szemmel a vén Tutura, ki ne szívná boldogan Áron
házában a béke és Jethró otthonában a boldogság levegőjét. Az alakok
és események rajza ott keveredik csak zavarossá, ahol a szerző pusztán
a Biblia anyagára - s így, sajnos óhatatlanul, a racionalista bibliamagya
rázók fantáziájára -- támaszkodik. Kodolányi Mózese tudniillik alapvetőerr

.különbözik a Biblia MózesétőL Azok az események, ízek és vonások tehát,

.melyek azt hitelessé teszik, nem vehetők át ennek az új - történetileg
nem hiteles, pusztán, vagy legalább elsősorban eszmei és expresszív érte
kű alaknak élettörténetébe. Vagy ha mégis, csakis a racionalista biblia
magyarázok ódivatú és életet fosztó átértelmezései szerint.

Nem míntha Kodolányi teljesen lemondana 'a történelmi hitelrőL A
.konkrét történettől való távolságát azonban már az a tény is jelzi, hogy
az eseményeket nem maga mondja el, hanem Joehanan-ben Geula rabbi
szájába adja. Nem azt beszéli el, ki volt - vagy ki volt szerinte Mózes,
rni történt, vagy mi történt szerinte Egyiptomban s a Vörös tenger part
vidékén a Krisztus előtti második évezred közepe táján, hanem hogy mit
hisz ez a fölvilágosult, mégis hagyományőrző, Philongnosztikusízű juda
izmusát a moderrt korba transzponáló rabbi Mószéról. Kodolányi maga
természetesen nem hisz többet Joehanan-ben Geulánál; sőt valójában nem
is foglal állást az előadottak történetiségével kapcsolatban. Számára nem
fontos, mi igaz, mi nem Mózes történetéből, s hogyan igaz, hogyan nem
Mózes története. Öt az események, alakok és emberi sorsok részletigazsá
gai ragadják meg (az egészen apró részletek, amelyek csak korhű építő

kövek egy művészi koncepció kivitelezéséhez) és a rabbí által előadott

Mőzes-történetbőlkicsiholható tanulság.
A regény Utószavában így fogalmazza ezt a tanulságot: "Egyes egyé

nek fölemésztődhetnek a külső világgal és a belső ellentétekkel vívott
küzdelemben, erőfeszítésük mégsem haszontalan, mert a nép magába fo
gadja áldozatukat, megerősödik általuk, s egyre egyenesebben halad egy
felsőbbrendű, szocialista életforma felé". Ez a fogalmazás azonban csak
a tanulság "fölszínét" érinti. Az "egyes egyének külső világgal és belső

ellentétekkel vívott küzdelmét" itt Kodolányi a legmélyebb összefüggés
nek: az embert Istenhez fűző kapcsolatnak mélységéig nyitotta meg. Mű
vének újsága éppen abban van, hogy ezekről a mélységekről is képet akar
alkotni, nyilátkozni akar, végleges határozottsággal. a végrendelet komoly
stílusában.

A religiózum nagy, végső kérdésfölvetése mindig izgatta Kodolányit.
Az emberi tragédiák hátterében mindig egy ős-relációnak hallatlanra vé
telét vagy megtagadását sejtette és sejttette is. Mózese fölismeri és vál
lalja ezt az ősrelációt, az emberi létnek e végső meghatározóját. Kibonta
kozik a világból, lerázza a szerelern kísértő hatalmát, leveti önmagának
kisszerűségeit,és fölfelé tárja a karját, az Egyetlennek, a Mindennek és a
Semminek egei felé. Ezért lesz óriás, erők és hatalmak embere. Nem vá
lasztott és megkegyelmezett, hanem hős és óriás, aki alázatban és őnfe

gyelemben maga választotta magának az Istent. Mert "Isten csak azokért
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nyujtja ki hatalmas kezét, akik kinyujtják kezüket Istenhez. Mert a kéz,
amely megragadja az ember kezét a mélységben, ugyanaz, amely megra
gadja Isten kezét a magasságban."

Itt csúcsosodik az a különbség, amely Kodolányi Isten-képét a Szerit
írás Istenétől, Kodolányi "sorsanaIízisét" a Biblia sorsszemléletétől elvá
lasztja. Kodolányi gyermekkorától maga-alkotta Istent imádott, maga
alleotta Isten ellen lázadt, s alakjait is egy maga-alkotta Isten világába
helyezte. Könnyű volna megmutatni, hogy ennek az istenképnek voná
saiba hogyan játszanak bele apjának jellemvonásai. "Láthatatlan, érthe
tetlen, megközelíthetetlen hatalom" ez az Isten. Feddő és gyujtó, de kö
zömbös és kegyetlen arca állandó parancs. Ez az Isten nem a nomádok
vérszomjas bálványistene, de nem is Krisztus szerető, kegyelmes Atyja.
Kodolányi szer-int mindkét istenkép töredék: töredéke valami egynek,
amit nem lehet látni, szóval leírni, csak sejteni lehet, és megközelíteni 
nagyon, nagyon nehéz. Margit forró és mégis rettentő odaadása, Gilgames
kétharmadrészben isteni erőfeszítése mind kevés ahhoz, hogy ennek az
Istennek 'egébe fölérjen. S az Isten maga nem emel föl.

Az események, a Sors csapásai és véletlenei mögül ennek a szörnyű

és magasztos Hatalomnak arc nélküli arca villan elő, Személy ez az Isten,
vagy csak személytelen roppant Hatalom? Kodolányi alakjai mind úgy
vívódnak ez előtt a nagy kérdés előtt, mint Ilus a Boldog békeidők-ben.

,.Kihez forduljon tanácsért? Kinek tárja ki a szívét, kitől várjon vigaszta
lá~t? Mennyít imádkozott s nem segített rajta az Isten. Ha az egyik percben
megadta magát Neki, föltétel nélkül, alázatosan, készen, hogy mindent elvisel
jen, a másikban már sivár ürességet érzett, Isten, nuntha ködde vált volna,
eltünt, csak a könyörtelen Természet maradt meg.... Sötét, fenyegető rendet
lenség vette körül. Mégis tervszerű gonoszságot tapasztalt mindenütt. Egyszerre
hitt, és egyszerre látta hazugságnak azt is, amit maga mondott, vagy csele
kedett."

"Sötét, fenyegető rendetlenség" lappang a látszatos rendnek hazug
harmóniáiban. A festői módon, színek és külső harmóniák arabeszkszerű

szeszélyével komponált regények mind erről vallanak. Nincs rend, nincs
szeretet, amely igazán átfogná, átölelné a létet, a világot meg az embert.
Nincs - ha van rend, csak ideig-óráig való, múlandó, mint a szent szá
mok rendszere, vagy olyan mély és olyan embertelen, hogy ember nem
tudja megragadni. Ezért nincs más "megoldás", mint hogy maga keressen,
ha kell alkosson Istent az ember: vággyal, magábahulló elmélyedéssel 
szerelemmel. mint Margit, férfias, elszánt akarattal, alázatos nagy férfi
hatalommal, mint Gilgames vagy Mózes. A vallás hídja Kodolányinál a bi
zonytalanba ível. Boldog, aki mégis rá tudja sarkítani egész bús önmagát.
Boldog, aki a szótlan, tétlen és arc nélküli Istentől nem vár szót, tettet
és megnyilatkozást. Aki elég erős ahhoz, hogy csodát tegyen helyette, és
ahhoz is, hogy önmagában vállalja a csodátlan némaság magányát. Nem
a remény; a lemondás nevében. Boldog a nő, aki elég a hunytszemű oda
adás rajongó mámorában, de még nagyszerűbb a férfi, aki tudatosan
oltja ki a kérdést: lemond és megsemmisül, épül és épít, "hogy lépcső

maradjon utána, amelyen az ember följuthat Istenig, beléphet saját lelke
titkába".

*
Ez a zord tanulság van Az égő csipkebokor szikláira írva. Az elbe

szélő lírájának csodálatosan könnyed és illatos virágcsomót nem enyhítik,
csak nyomatékezzák e sziklák kopár, kietlen hatalmát, Csodálattal állunk
meg előttük, megrendült szívvel nézzük ezeket a régvárt hatalmas csú
csokat.
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A mi Istenünk nem olyan Isten, mint Kodolányié. A mi Istenünk
Abrahám és Izsák, Jákob - és Mózes Istene. Atya és Teremtő - a Kinyi
latkoztatás,a Megtestesülés, a Szeretet és az Élet Istene. Nem képletesen,
a költő ajkán - olyan igazán, amilyen igaz a jászol, a kereszt s a kő a sír
előtt. Isten, akit nem mi alkottunk magunknak - vágyból, torz vagy ne
mes emberi vonások együtteséből - hanem, aki bennünket alkotott. Nem
önmagunkba térünk, amikor Hozzá fordulunk, de úgy fordulunk Hozzá,
mint nem-idegenhez. Az evangéliumnak és a szeriteknek - Margitoknak
és Irenaeusoknak Istenében hiszünk, és nem fordítjuk el hitetlenkedve a
fejünket, amikor ez az Isten szól és cselekszik.

Kodolányi - akárcsak Dante - "sok szellem szemébe belenézett",
és semmi sincs távolabb tőlünk, mint hogy "könnyű", fiatal szavunkkal
leckét adjunk neki. Biztos, hogy a valóság végső távlatait nem a mítosz:
csak a hit nyithatja meg. A hit azonban kegyelem - sokszor a megaján
dékozotbak méltatlansága folytán nem is olyan kívánatosnak látszó aján
dék. Nem kérhetjük hát számon a regényirótól, még az embertől sem.

A vtz
Tükrén csak percre hagy nyomot
ha ráveted, a durva kő:

síma szép háta ielcsoooa,
gyűrűt nyit s megint összenő.

Úsztat bivalyt s lánytesteket,
de nem érzi terhük alakját:
bezárul s egyként elfeled
Aphroditét vagy döglött macskát.

Éjjel a csiUag-miriád,
nappal az évszakok dele:
szikrázik benne szin meg árny.
Nem emlékszik, nem, semmire.

Könnyű, lágy mint a levegő,

de zord szélben a tág öböl
tenger lesz, hajót rengető -
s bőszült dühében partra tör.

Csák Géza

NYOMORÚSÁG

az életem igy,
nézzétek szememet!
Boszorkányokkal, tűzzel
veretek.

Arcom behorpad,
fogam kiáll,
ki tette ezt?
Ki jár

a kamráimban fel-le,
mint rács között a rab ?
ki, a fekete szélnél
haragosabb ?

Oh, az ázalag,
a keserű pép a számban
gyűlik, mint baj
a családban.

Összeugratja államat
mint az alkohol,
izmaim összekötözi,
pokol

Gyurkovics Tibor

ORDAS

Ordas vagyok a szélben,
sehogy sincs nyugovásom,
futkosom és mögöttem
nincs lábnyom.

Falok bárányokat
s az éhes tél fal engem,
orditok, hogy miért
vagyok olyan kegyetlen?

Gyurkovics Tibor
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