
SZÁLAI ÉVA 

új ég, új föld 
Kodolányi mitikus témájú, 

ókori tárgyú regényének keletkezéstörténete 

Vizsgálódásom célja Kodolányinak a második világháború 
után és a személyi kultusz időszakában írott, ókori témájú 
mitikus tárgyú regényeinek keletkezés- és eszmetörténetét 
feltárni. Az eddigi szakirodalom néhány (főleg Várkonyi 
Nándorhoz írott) levél idézésével jelezte ezt az alkotástörté-
neti folyamatot, de megnyugtatóan nem tisztázta. Jómagam 
az elérhető levelezések felkutatása (Szabó Lőrinc, Szabó 
István, Korén Emil, Ékes Ákos-Borbély Ervin, Rajnai László), 
az OSzK-ban elhelyezett levelek tanulmányozása során, 
valamint az író családjával, illetve még élő barátaival emlé-
kezéseket készítve (ifj. Kodolányi János, Kodolányi Júlia, 
Szabó Sándor, Korén Emil, Borbély Ervin, dr. Szabó László, 
Rajnai László, Jánosy István) igyekszem a négy regény 
(Vízözön, Új ég, új föld, Én vagyok, Az égő csipkebokor) 
létrejöttének körülményeit tisztázni, problematikáját megis-
merni. 

Követem Kodolányi mítosz-elméleti és asztrológiai épít-
kezését (az aranykortól a Bikán át a Halak korszakiig: 
Vízözön, Gilgames, Mózes, Jézus), valamint értelmezem a 
regények megírásának ettől eltérő sorrendjét. Ezt pedig a 
történelmi aktualitásokhoz való kapcsolódás jelenti. (Víz-
özön: világháború és eltorzult szocializmus-sztálinizmus; 
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Gilgames története: a hatalom válságai és a személyiség 
kiválása, élet-halál kérdés, létértelmezés; Jézus élete: a 
Gilgames feladta kérdés megválaszolása, az ember ontoló-
giai szerepe és az árulás kérdése; Mózes: hosszabb előké-
szület után az 1953-as fordulat után ismét feltámadó remény 
a népben-nemzetben gondolkozásra, új nép teremtésének 
kérdése, a vezér-szerep újraértelmezése, a közösségi gon-
dolat felerősödése.) 

A négy regény mindegyikében olyan sok kapcsolódási 
pont van, hogy lehetetlen egészen különválasztva, a közös 
jellemzők bemutatását elhagyva tárgyalni őket. A teljes 
elhatárolás ellentétben állna az író szándékával is, aki 
egymásból következőknek, egymást kiegészítőknek fogta 
fel őket. A Mózes-regény elkészülte után - nem követve a 
megírás kronológiai sorrendjét - így ír barátjának: „És 
ahhoz mit szólsz, hogy elkészült a teljes tetralógia: Vízöntő, 
Bika, Az égő csipkebokor, A tékozló fiú? [...]"' Vagyis - most 
már a megírás sorrendjében és a végleges címeken felso-
rolva a műveket - : Vízözön (1946); Új ég, új föld (1949); 2?n 
vag\'ok (1950); Az égő csipkebokor (1953).2 

Elsősorban a négy regény létrejöttét kiváltó körülménye-
ket szeretném megvizsgálni, azokat a tényezőket és hatáso-
kat, amik az írót érték, és amelyek valamilyen mértékben 
beépültek a művekbe is. Hiszen ekkorra már megírta 
fiatalkori önéletrajzi műveit, ormánsági regényeit, nagy 
magyarságregényeit - mi késztette erre a témaváltásra, mi 
indította arra, hogy érdeklődését az emberiség nagy, egyete-
mes mítoszai felé fordítsa? Ezekben összegződött egész 
gondolatvilága, életfilozófiája, magyarsága és egyetemes-
sége is. Eddigi műveiben mindig az ő magyar volta és ennek 
a népnek a sorsa izgatta, akár a történelem (tatárjárás), akár 
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a mítosz felől közelített (Emese álma). Most itt úgy beszél -
áttételesen - a magyarságról, hogy egyszerre beszél az 
egész létünket érintő kérdésekről is, egyszerre az ő szemé-
lyes problémáiról és nemzedéke, barátai sorsáról is. Adva 
van tehát egy belső szükséglet, felrajzolhatunk egy fejlődés-
vonalat, amely úgy lesz egyre tágabb (ormánsági problémák 
- magyar sorskérdések - egyetemes dolgok), hogy közben 
egyre kiforrottabb és konkrétabb is lesz. 

Adva van ugyanakkor egy történelmi helyzet, amelyben 
nem lehet alkotni másképp; nem lehet közvetlenül bele-
szólni az akkori szellemi életbe. Áttételesen lehet csak 
véleményt mondani az elmúlt eseményekről és az elkövet-
kezendőkről. 

És adva van az akarattyai magány, ami az író figyelmét 
ismételten az ezoterikus dolgok, az asztrológia, a misztika 
felé irányítja. Akarattya kedvező helyszín lehetett a témában 
való elmélyüléshez. Kodolányi érdeklődése nem újkeletű, 
de most van itt az ideje az alaposabb, rendszeresebb 
tudakozódásnak. Nagy segítségre van ebben Várkonyi Nán-
dor (a Vízözön tudós könyvtárosa, Kodolányi barátja és 
szellemi rokona), aki Pécsről könyveket küld neki; de 
mindenekelőtt az a könyv, amit felesége adott kezébe: 
Kennsbert Károly összefoglaló, szintézisre törekvő munká-
ja. Akkor nagy hatást gyakorol rá, később, behatóbb ismere-
tek birtokában tanítványának már mint „ábécéskönyvet" 
ajánlja az „alapfogalmakkal való ismerkedéshez".3 Győrffy-
nek a korabeli német asztrológiát bemutató könyvét egy 
magyar katonatiszt adja oda neki. 

A misztikusokkal való megismerkedést és olvasásukat 
tanácsolja levélben tanítványainak, a misztika beláthatatlan, 
óriási irodalma egy részének felsorolásával: „... csak néhány 
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ismertebb állomásra hívom föl a figyelmedet, olyanra, ami 
ma is az európai kultúra szerves része. íme: Pythagoras, 
Empedoklés, Ilérakleitos, Platón, szent Ágoston, Ignatius, 
alexandriai Clemens, a középkorban Eckhart, aquinói szent 
Tamás, assisi szent Ferenc, sienai szent Katalin, nagy szent 
Teréz, majd Giordano Bruno, Spinoza, Berkeley, s már itt 
vagyunk a mában: Böhme, Angelius Silesius, Descartes, 
Fichte, s így tovább [...] Dosztojevszkij is misztikus volt, noha 
realistának vallotta magát, de hozzátette, hogy ez a realiz-
mus magában foglalja a nem érzékelhető világ valóságát is. 
Misztikus Rabindranat Tagore. És nem ok nélkül mondják 
misztikusnak a marxisták a mai nyugati természettudo-
mányt, mert Eddington, Einstein bátran misztikusoknak 
nevezhetők."4 Ebből a gondolkodásmódból lesz érthető 
Kodolányi álláspontja a világgal, önmagával, az őt körülvevő 
természettel kapcsolatban, mindaz az életfilozófia, amit 
ezekbe a nagy regényeibe következetesen beleépít. Több 
levélben is részletesen ír erről: látni fogod, hogy az 
emberi faj filozófiája és vallása mindig minden korban s 
minden történelmi fázisban egy volt, csak a formái változtak. 
Meg fogod érteni nagy kultúrkorszakok keletkezését egy-
egy hatalmas méretű misztikus élményből, továbbgyűrűzé-
sét, formákba alakulását, kifejlődését írásban, építészetben, 
szobrászatban stb., megmerevedését, aztán a bomlás fázi-
sait, a realizmust, végül a naturalizmust, a teljes széthullás 
állapotát. De ugyanakkor az új, friss misztikus élményt s egy 
új kultúrkorszak születését is. Ezek a hullámgyűrűzések 
csodálatosak és tanulságosak. Végezetül azt is megérted, 
hogy tudomány is csak egy van, mint az emberi faj őstudásá-
nak korszerű megfogalmazása."5 Ebben a világképben szo-
ros közelségben él az élő és „élettelen" természet: a kő, a 
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növény, az ásvány, az ember - mindnek jól elrendezett 
helye van. A világon, lényegét tekintve minden ősi egység-
ben létezik, de ennek az egységnek a megbomlása követ-
keztében a mai ember mindent már csak részeiben érzékel. 
Az egyes ember még felépítheti az egységet önmagában, 
egyesülhet az istenséggel (amely különböző korokban más 
és más neveken ismert), de tudnia kell, hogy a közös tudás 
lassanként feledésbe merül. A visszatérés ehhez az egység-
hez az, amire Kodolányi törekedett, és regényeiben ezt az 
utat próbálta megmutatni a főalakok sorsán keresztül. 

A legfontosabb tudnivaló: a személyiség és az én megkü-
lönböztetése. Személyiségünk (azaz a testi megjelenés, a 
gondolatok, érzések, cselekedetek) nem azonos az énnel, 
mert amíg a személyiség időben változó, mulandó, addig az 
én maradandó és örök. Csak egy Énről beszélhetünk, az 
egyetemes isteni Énről. Az emberi személyiségek ennek a 
személytelen énnek a sokféle megnyilatkozásai. A Kenns-
bert-könyv ezt így magyarázza: ,A sok ál-én, a sok személyes 
öntudat csak a személytelen, az igazi Én-nek változatos 
megnyilatkozása, mint ahogyan a színes mozaikablakon át-
világító napfény sokféleképp színeződik. [... ] a sokféle sze-
mély valójában ugyanannak az egyetemes Én-nek részese. 
Minthogy az emberek általában nem isrherik önmagukat, 
az egyetemes Ént sem ismerik és így egyéni különállóságuk 
tévedésében élnek. De amint a sok elkülönült személy 
öntudata elhagyja a szubjektivitás forrását, a személyiséget, 
tehát személytelenné válik, abban a percben megszűnik 
minden elhatároltság. [... ] Az objektív megismerés akadálya, 
a szubjektív tényező, a személyben gyökerezik s ettől 
elválaszthatatlan. A személyiség azonban, mint az anyagi 
világ része, mulandó s vele együtt a szubjektív megismerés-
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nek minden tartalma, így a személyes öntudat is, elenyészik. 
Az öntudatnak tehát, ha nem akar a személyiség sorsára 
jutni, menekülnie kell. Számunkra a lét annyi, mint öntudat 
s ha lenni akarunk, öntudatunkat ki kell emelnünk a 
halálraítélt személyünkből, hogy részese legyen a személy-
telen lét örökkévalóságának, az életnek. A személytelen lét, 
az egyetemes Én tudata az az állapot, amelynek tartalma 
mindaz, ami valóban van. Csak ez az Én van, öröktől fogva 
és örökké."6 Ennek az Énnek a megismerésére törekszik 
tehát tudatosan vagy öntudatlanul minden; ez az Én megis-
merhető, ha az öntudat képes elhagyni a szubjektivitás 
forrását, a személyiséget, és egyesül a határoltság nélküli, 
egyetemes öntudattal, amelynek a tudatában nincs elkülö-
nült személyiség, mindenki egy. 

A Kodolányi-regények hősei tudják ezt, képesek eljutni 
erre a felismerésre. Ez a tudat volt ép a bűntelenség 
elvesztése után, az eredeti állapot, az Éden - azaz az Istennel 
való egység - visszasóvárgása. (Más hagyományban ez az 
Aranykor; az asztrológia nyelvén az Oroszlán korszaka.) 

A valahai harmónia visszaszerzésének vágya, annak a 
tudata, hogy az ember „örökkévaló, mindenható és minden-
tudó", az Egész helyett a részek érzékelése a világban 
egyénenként különböző attól függően, hogy az egyes em-
ber az öntudatfejlődés melyik fokán áll, mennyire van 
tudatában hiányérzetének. 

Hét fokról, hét síkról beszélhetünk - ezek röviden a 
következők : fizikai sík: az anyag síkja, legtisztább megjele-
nési formája a kristály, élőlényeknél az organikus élettől 
elvonatkoztatott test; éter-sík: itt zajlik a vegetatív élet, 
legtisztábban a növényeknél van meg; asztrálsík: ösztönök 
(érzések, vágyak, hangulatok), és fantázia, álom, lelki beteg-

9 2 1 



S ZALAI ÉVA 

ségek; mentáisík: vagy gondolkodás síkja. - Ez a négy 
halandó sík alkotja a személyiséget. Az öntudatlan tudat egy 
része itt személyes öntudatra ébred. A mentáisíkban vala-
mennyi sík tükröződhet, pontosan „középen" van, alatta és 
felette szimmetrikusan rendeződik el a többi. A magasabb 
fok a kauzálsík: okok, intuíció; majd a Budhi: bölcsesség, 
egyetemes szeretet. - Ezek a magasabbrendü én síkjai. 
Végül az Atma, az isteni én, amelynek elérése felé törekszik 
minden létező. Ezek a síkok természetesen nem különül-
nek el élesen egymástól, hatnak egymásra. A cél: felismerni 
és az én tudatosítása által elérni a legmagasabbat: az isteni 
szeretettel való egyesülést. 

Kodolányi többször leírta azt az állapotot, amelyben 
létrejöhet a legteljesebb egység. Regényeinek főalakjai 
képesek önmagukban kioltani minden kapcsolatot a kül-
világgal, elmerülni a végtelenben. Ez az elmélyedésnek a 
negyedik fokozata, a végső állapot, az „unió mistica". Ezt 
megelőző fokok a koncentrálás (öntudatos ébrenlét), medi-
tálás (öntudatos félálom), és a kontempláció (öntudatos 
álom). A legmélyebb alvás öntudatos formája ez, amit hindu 
szóval szamadimk neveznek. „Ha ez az állapot állandósul 
és az anyagi világhoz fűződő minden vágy kialudt, az 
öntudat abba az állapotba kerül, amelyet az ind filozófia 
felszabadulás (móksa) vagy nirvána (kialvás) névvel jelöl."" 
Az elmélyedésnek erre a legvégső fokára jutnak el időnként 
a regények főalakjai is - Kodolányi saját elmondása szerint 
néhányszor elért ebbe az állapotba. Hősének, Mózesnek 
magányos sétálgatása, mindennapos magába-mélyedése az 
író szokása volt; aki annyira együtt élt alakjaival, hogy álmai, 
látomásai is voltak velük. A Boldog Margit című regénye 
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befejezésekor megjelentek előtte a regényalakok, Az égő 
csipkebokor záró részénél ugyanez történt.) 

A regényeknek van egy olyan közös hátterük, amelynek 
figyelembevétele nélkül csak részben értelmezhetők. Az a 
közös „vezérfonal", amire mind a négy regény felfűzhető: az 
asztrológiai világszemléletben található meg. 

Ennek lényege a következő: A Nap minden évben kört ír 
le az égbolton, melynek során végighalad a 12 csillagképen. 
(Tulajdonképpen nem a Nap, hanem a Föld mozgásáról van 
szó, de mivel az asztrológiai világkép geocentrikus, ezért 
mindig a Nap mozgásáról beszél.) Az állatövi jegyek sor-
rendje a Nap mozgása szerint: 

1. Kos (Aries) 
2. Bika (Taurus) 
3. Ikrek (Gemini) 
4. Rák (Cancer) 
5. Oroszlán (Leo) 
6. Szűz (Virgo) 

7. Mérleg (Libra) 
8. Skorpió (Scorpio) 
9. Nyilas (Sagittarius) 

10. Bak (Capricornus) 
11. Vízöntő (Aquarius) 
12. Halak (Pisces) 

A világhoroszkóp azonban a csillagképeket veszi alapul és a 
Napnak a sorrenddel ellenkező irányba való végighaladását. 
A Nap útjának 4 sarkalatos pontja van, ezek: Tavaszpont 
(március 21.), Őszpont (szeptember 23.), nyári és téli 
Napforduló. (A Nappálya két, legmagasabb és legmélyebb 
egymással szembeni pontjai.) A csillagképek, amelyeken a 
Nap útja során végighalad, mindig ugyanott vannak az 
égbolton, de a négy sarkalatos pont nem mindig ugyanoda 
esik. Ez úgy történhetik, hogy az ekliptika (a Nappálya) 
ferdeségének szöge a Föld forgástengelyének lassú elmoz-
dulása miatt ezzel együtt változik, így a négy sarkalatos pont 
is eltolódik. Ez a precesszió, a Tavaszpont tovahaladása. 
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A Föld tengelyének elmozdulása 25 920 év alatt ír le egy 
kört, így a precesszió is ennyi idő alatt halad visszafelé az 
ekliptikán. Egy ilyen közel 26 ezer éves periódus a Nagy 
Napév. 2160 év esik egy jegyre, egy csillagképre, ezek a 
„világhónapok", 72 esztendő pedig egy „világnap". A hagyo-
mány úgy tartja, hogy amikor a precessziós mozgás követ-
keztében a Nap az ún. delelőponton, legfelül, az Oroszlán 
jegyében jár, akkor van az emberiség ún. paradicsomi 
állapota, a tökéletes egység, a természettel való egybeolva-
dás. Az emberiség a világmindenség életét éli, rítusaival, 
szertartásaival ezt utánozza, ennek alapján állítja fel a maga 
hierarchikus társadalmi rendjét. 

Az ezzel ellenkező pont az éjfélpont, amikor a Nap a 
Vízöntő huszonkilencedik fokára érkezik. Ez 26 ezer éven-
ként fordul elő. Ilyenkor süllyed az emberiség minden 
tekintetben a legmélyebbre. Ez két kardinális pont, amely 
polárisán szembehelyezkedik egymással. Ha összekötjük 
őket, akkor egy függőleges tengelyt kapunk, amit azonban 
keresztez egy vízszintes tengely. Ennek van egy ún. leszálló 
pontja az alsó, sötét féltekére. Ez a Bika jegyével kezdődik. 
A Bikát a Skorpióval összekötő tengely választja el a Nagy 
Napciklus világos félívét a Bikától a Skorpióig terjedő másik, 
sötét félívtől. Az Oroszlán van tehát az ég világos felének 
csúcsán, vele szemben az éjszakai félív mélypontján a 
Vízöntő. Az Oroszlántól a Vízöntőig terjedő precessziós út 
az alászálló félív, a Vízöntőtől az Oroszlánig tart a felemel-
kedő félív. A hagyomány szerint amikor a négy kardinális 
ponton (az Oroszlán, a Bika, a Vízöntő és a Skorpió alatt) a 
Nap keresztülhalad, akkor kozmikus katasztrófák pusztítják 
el a Földet, kultúrájának és lakosságának javarészét. 
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A Nagy Napciklusban a Nap útja: Oroszlán, Rák, Ikrek, 
Bika, Kos, Halak, Vízöntő, Bak, Nyilas, Skorpió, Mérleg, Szűz. 
A jegyek felosztása a négy alapelem szerint: tüzes jegyek: 
Kos, Oroszlán, Nyilas. Földies jegyek: Bika, Szűz, Bak. Légies 
jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő. Vizes jegyek: Rák, Skorpió, 
Halak. Amikor „tüzes jegyben" jár a Nap, akkor víz pusztítja 
el a Földet, amikor pedig „vizes jegyben", akkor tűz. 

Ez az a „világszemléleti térkép", amire Kodolányinál rá 
van rajzolva az epikus történet. Első ilyen témájú regényé-
nek, a Vízözönnek eredeti címe „Vízöntő" lett volna. Azért 
változtatta meg a címet, mert az az eredetit meghagyva 
félrevezető. A regényben ábrázolt vízözön ugyanis nem a 
Vízöntő jegyében zajlott le, hanem annál mintegy hatezer 
évvel korábban, akkor, amikor a Nap a leszálló pontra, a 
Bika csillagképébe került. Ez a hagyomány, Platon Timaiosa 
szerint az Atlantisz elsüllyedésének ideje. Az új, a vízözön 
utáni korszak a Bika-korszak (Gilgames), ezt váltja fel a 
Kos-korszak (Mózes), majd a Halak-korszak (Jézus). A 
regények egyfelől ezeknek a korszakoknak a leírásai. Mind-
egyik korszak a saját szimbólumaiban ábrázolódik ki, mind-
egyik korszak képviselői a saját korszakuk jegyeit erősítik és 
tudatosítják. Ez a törekvés fejeződik ki pl. Gilgames építke-
zéseiben, nagyszámú Bika-szobraiban. Az építészet, a szob-
rászat fellendülése már önmagában is kifejező, hiszen a 
Bika-korszak jellemzői közé tartozik a szellemiség hanyatlá-
sa, a földies jegynek megfelelően az anyagias elemek 
előtérbe kerülése. A szellemiség anyagi formában keresi 
kifejeződését. Gilgames, a régi korszakból átmenekült új 
ember, aki még emlékezik az elmúlt világkorszak nagy 
alakjaira, szellemiséggel teljes embereire és azok tudomá-
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nyára, hiába próbálja ugyanazt véghezvinni az üj korszak 
másféle embereivel. 

Minden csillagkép titokzatos, belső kapcsolatban áll az őt 
polárisán kiegészítő, vele szemben álló csillagképpel. A 
Bika poláris kiegészítője a Skorpió. A Skorpiót kettős jelkép 
fejezi ki: a kígyó és a sas. A kígyó a Skorpió sötét erőire utal, 
a sas ennek ellentéteként a felemelkedést, a lélek újjászüle-
tését jelöli. (A Skorpió az egyik kardinális pont; a Nap a 
felemelkedő íven haladva a Skorpiót elérve lép ki az ég sötét 
feléből a világosba.) A regényben mindkét jelkép megtalál-
ható. Gilgames a sas, aki a Nap felé száll; az ő nagyszabású 
terveire és a nép hozzá való viszonyára jellemző: „Ma 
mindent elmondott volna, amit gondolt, rémülten mene-
kültek volna a közeléből, mint a verebek, ha a földön 
megjelenik a sas suhanó árnyéka."8 

A szimbólumok legszebben a regény elején, egy több-
értelmű jelenetben fejeződnek ki, Gilgames elindul, hogy 
átvegye a királyságot. A csónakban ülők szeme elől már 
eltűntek az otthon maradottak, amikor meglátnak egy sast 
lebegni az égbolton. Ugyanekkor egy nyílvessző találja el, 
a sas holtan zuhan le a földre. Gilgames érzi a mindennapi 
dologban rejlő mélyértelmű intést, öntudatlanul is azono-
sítja a történéssel saját jövendő sorsát. (Ráadásul a nyílvesz-
szőt fia, Ur-Nungal küldte; ez pedig lehet az apagyilkosság 
vágyának indirekt kifejeződése. Kodolányira egy időben 
erősen hatott Freud, erre több példát találunk ezekben a 
művekben is.) A Gilgamessel utazók félreértik, jóra magya-
rázzák a jelet. Ugyanaz történik, ami Utnapistim szavaival. 
Az ő szájából elhangzó figyelmeztetés is tragikusan más 
értelmezést kap a többinél. Itt is kedvezőre fordul a jóslat: 
a szukkal a nyílvesszőt mítoszba helyezve kígyónak értelme-
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zi, amely megöli a Nap madarát. Ebben a formában Gilga-
mes maga a Nap, a király, ellenségei el akarják ragadni tőle 
az uralmat, de hiába Nap-madarak, mégsem léphetnek a 
Nap helyébe. Ezért kell meghalniuk. Gilgamesnek hízeleg 
és tetszik ez a magyarázat, de nem hallgattathatja el magában 
a belső, igazibb énjének hangját. 

Gilgamesnek, mint ennek a korszaknak a reprezentáns 
képviselőjének a szerepéről szólva kell elmondani azt is, 
hogy az Új ég, új föld eredeti címén „Bika", vagy „Égi Bika". 
(Kodolányi leveleiben még így említi.) 

Az asztrológiai világszemlélet szerint, és témájukat te-
kintve a következő mű Az égő csipkebokor. A Bika-korszakot 
a Kos-korszak váltja fel; ennek a korszaknak nagy alakja 
Mózes. A régi jelképek helyét újak foglalják el, vagy együtt is 
előfordulhatnak. Ilyenek a kos, a bárány. Mózes ki is mondja 
a regényben: „az indulás estéjén öljenek bárányt... Ezzel az 
intézkedéssel az itt-ott meglevő gyermekáldozatot kívánta 
állattal helyettesíteni. [...] a bárányt tehát a gyermek jelképé-
ül, de a Kos-korszak jelképéül is szánta."9 A könyv egyik 
fejezetének címe: ,A Kos meg a Mérleg értelme". Ez az 
akkori egyiptomi uralkodó, Székáré álmának leírásával 
kezdődik, és az új korszak „hatalomátvételét" jelenti. Az 
álomban ez szerepel: egy öregember lép be a trónterembe, 
hatalmas mérlegének egyik serpenyőjébe a király környeze-
te, az udvari méltóságok kerülnek, a másikba egy bárány. És 
a bárány egymaga lehúzza a serpenyőt. Ez a jelenet megint 
többféle utalást sűrít magába. A bárány a Kos-korszak 
szimbóluma, Jézus előképe, itt az Isten által pártolt nép 
megszabadulását is jelenti. Ugyanakkor egy bibliai jelenetre 
is „rájátszik", a „Megmérettél és könnyűnek találtattál" 
helyzetére (Dániel 5).10 Egy másik fejezet a „Kígyók földje" 
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címet viseli. A kígyó - mint erről Gilgamesnél már szó esett 
- a Bika poláris ellentettjének, a Skorpiónak a szimbóluma. 

A Kos poláris kiegészítője a Mérleg, a törvény eszméjével. 
Amikor Mózes a Törvényt megkapja, akkor a legerősebb a 
népben a visszatérés vágya. A régi korszak szimbólumát, 
nem aranyborjút, aranyból való bikát állít, az Égi Bikát 
imádja. Ugyanazt a Bikát, amit Gilgames korában imádtak. 
De ami akkor előrelépés volt - és legalább olyan nehéz volt 
elfogadtatni, mint most a Törvényt - , az most visszalépés 
lenne, visszalépni pedig nem lehet. A Nap nem haladhat 
visszafelé az útján. 

Jézus a Kos-korszak végén és a Halak-korszak elején lép 
fel, a két korszak határán; benne megvannak mindkét 
korszakra jellemző tulajdonságok. Ő a jó pásztor, a Törvény 
beteljesítője, Isten báránya - másfelől tevékenysége tele van 
a „Halak" jelképével. Halászok veszik körül, hallal vendégeli 
meg a híveit, már életében „Ichtys" az a jelszó, amiről hívei 
felismerik egymást. A bárány és a hal szimbóluma összekap-
csolódik abban a részben, amelyben Júdás figyelmeztetést 
kap az öregembertől. 

Külön érdekes ebből a szempontból a titokzatos „kígyó-
hal", amelynek imádásával Jézust és követőit gyanúsítják. A 
vádlók a kígyó-jellegtől félnek, ettől a sötét, alvilági elemtől, 
amit Mózes a fára szegeztetett a pusztában. De a „IIalak"-ele-
mének kidomborításával más jelentést kap. Segítségével 
gyógyítani lehet, a Gonoszt elűzni - ez mind Jézusra 
jellemző. Az ő előképe Jónás is, aki „három napot töltött egy 
ilyen nagy hal gyomrában".11 A Halak csillagkép poláris 
kiegészítője a Szűz, kultusza kozmikusán kapcsolódik a 
Halakhoz. 
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Ez a világszemlélet adja a négy regény „hátterét", de 
korántsem szűkíthetők le csak erre a bennük levő mondani-
valók. Ha így lenne, nem lenne egyéb, mint nagyon okosan 
bemutatott példatár arra nézve, hogyan lehet egy elméletet 
művészetbe „transzponálni". Kodolányi elsősorban író volt, 
és másodsorban az, aki az erről való alapos tudását háttér-
anyagként használta fel műveiben. 

* * * 

Jún. 20-án kezdem el a Vízöntő II.-t, azért éppen ezen a 
napon, mert a Vízöntő I.-et is akkor kezdtem. Sem égen, sem 
földön, sem padláson semmi remény, tehát fejest kell 
ugranom az alvilágba s elkísérnem oda Gilgamest és Istárt. 
Lesz, ami lesz, ám történjen, aminek történnie kell, ahogy 
esik, úgy puffan. Megírom végrendeletemet"-írja 1949. jún. 
18-án Szabó Lőrincnek.12 

,A Vízöntőben ez volt az alaptétel: az ember a Kozmosz-
ban. A második rész tétele ez: a Kozmosz az emberben. 
A külső világ ismeretére nézvést jól tudom, hol, merre s 
miként csavarogtak az embercsordák, ámde Gilgames tevé-
kenységei, kalandjai tulajdonképpen a saját lelkivilágában 
zajlanak majd le, s engem ez a művészi feladat izgat. 
Mondjuk így: I. tétel, avagy tézis: a mikrokozmosz a makro-
kozmoszban, II. tétel, illetve antitézis: a makrokozmosz a 
mikrokozmoszban. "13 

Gilgames történetével folytatódik tovább a Vízözön. En-
nek hőse, Utnapistim már a halhatatlanságba emelkedett, 
Gilgames, a kétharmadrész isten, egyharmadrész ember 
pedig az eddigi mellékfőszereplőből a történet egyedüli 
főalakjává lett. „Gilgames ekkor már élete alkonyához 
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közeledett. Haja őszült" (7). A főhős bemutatása után nem 
regénykezdetet, de befejezést várna az olvasó. A két regényt 
ez is összeköti: mind Utnapistim, mind Gilgames történeté-
nek elbeszélése öregkorában kezdődik. Ez a kiindulás. 
Logikusan azt gondolnánk, hogy ezután már nem jöhet 
semmi, legfeljebb visszaemlékezés - ahogy részben ez is a 
Vízözön - hiszen múlttá vált az, amiről érdemes beszélni. És 
kiderül, hogy az igazi történet csak most kezdődik: ami 
eddig lezajlott, csak előjátéka, bevezetése, előkészítése az 
ezután következőnek. (Persze, fontos a hősök rendkívüli 
élettartama is.) Utnapistim öregen, félig vakon gondolja 
végig addigi életútját és talál rá a döntő jelentőségű egyetlen 
megoldásra. Gilgames öregen indul el az ő saját történeté-
ben, hogy egyszemélyben legyen ő maga Utnapistim és 
Gilgames, sőt Utnapistim és Lugal is, de legfőképpen majd -
akárcsak Utnapistim - végül már „csak" Gilgames. Ez lesz a 
legtöbb, amit elérhet. 

A regényt indító kép egy vízözön előttire rímel: mintha 
visszavinne bennünket az Aranysziget idilljébe. Mintha 
ezúttal megvalósulni látszanék az, ami ott nem sikerülhetett. 
De a szituáció nem ugyanaz, a szereplők nem ugyanazok. 
Más Nurma és más Gilgames áll e lőt tünk-a régi vágyakkal; 
de csalódottabban és okosabban. Nem vállalt, hanem kény-
szerű idill ez. Az ártatlanság már elveszett, tudatosan 
próbálnak felépíteni maguknak új világot. Ami elgondol-
kodtató: ez az új világ jobban sikerül, mint a régi, Aranyszi-
getbeli. Egészen addig jó lesz ez az életforma, amíg a 
külvilág nem hallat magáról, amíg be nem tör az ő 
lassacskán kialakított, védett „belső" világukba. Az elhagya-
tott, paradicsomi burjánzású folyóparton együtt vannak 
növényevők és ragadozó állatok, szinte Ézsiás jóslatát idéz-
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ve:, A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az 
oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik..." (Ésaiás 11:7) és 
,A farkas és bárány együtt legelnek..." (Ésaiás 65:15), de a 
békéjük időleges. Hiába az Édenkert képzete: ez nem az 
őskezdet. A bűnbeesés után vagyunk. A vízözön nem tudta 
megtisztítani az emberiséget régről hozott tulajdonságaitól. 
Nurma a folyóba hajítja Gilgames mindent megmutató 
varázsgyűrűjét. Kasszú szép ruhákra áhítozik. Ur-Nungal is 
szívesebben élne a városban, a civilizációban. Egyedül 
Nurma tartaná itt őket össze, de hiába. Amíg a folyóparton 
élnek, Gilgames így gondolkozik:, A bölcs tudja: királyság-
silányság!" (11). Ez Utnapistim pozíciója, az ő felismerése-
nem Gilgames átélt tapasztalata, magára vett póz csupán. 
Eljut majd ő is oda, amikor hiteles szavai lehetnek ezek, de 
addigra megjárja az életet és a halált. Most még előtte van 
mindennek. Most még nem tud lemondani a felkínált 
hatalomról, sőt furfangosan, látszólag akaratlanul segíti is 
felfedezőit, Utnapistim tudta, miért szánta őt királyságra: 
Gilgames elfogadja az uralkodást. Ha valóban bölcs lenne, 
mint Utnapistim, belátná, hogy kísérlete — a bölcsesség 
összeegyeztetése a királysággal - kudarcra ítéltetett. Hogy 
kényszerű a választás. Az első perctől kezdve egyedül van. 
Még úgy sincs mellette társ, ahogy a vízözön előtt Lugal 
király mellett ott állt egy pontig a bölcs Utnapistim. Őmellé 
majd Enkidu kerül, de akkorra már tervei nagyrészét 
megvalósította. Enkidu a királyságban, az uralkodásban, a 
szellemi dolgokkal való együttfoglalatosságban nem tud 
segíteni. Harci bárd, eszköz - jó értelemben véve itt a szót -
lehet Gilgames kezében. Ő nem az uralkodásban, hanem az 
ember-létben lesz társa. A barátságban, az érzésben, a másik 
emberrel való legszorosabb közelségek egyikében lehet 
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társ - az is lesz: a legigazabb barát, testvér. De Gilgames 
funkcióiban, királyi teendőiben egyenrangú partner, az 
istenséggel való hadakozásainak segítője nem lehet. Gilga-
mesnek magának kell kitapasztalnia a bonyolult viszony-
rendszereket, amelyekbe kívülről és mindenki számára 
váratlanul belekerült. Neki kell rájönnie arra, hogy az 
emberek természete a régi. 

A paradoxon: Gilgames új világot akar építeni, de a régi 
képére és hasonlatosságára; annak pozitívumaival, hátrányai 
nélkül. Azt hiszi: a régi világot építi, új emberekkel. Holott: 
új világot épít régi emberekkel. Beleértve persze azt is, hogy 
ő az új korszak tudatos meghirdetője. 

Ő is idealistának indul, mint uralkodása kezdetén Lugal. A 
kettejük közötti hasonlóság szembetűnő, az író több helyen 
egymásra játszatja alakjukat. Ami Gilgamest megkülönbözte-
ti: nem a szándék, nem is a tett, hanem az, hogy ő időben ki 
tudott lépni az uralkodásból, vissza tudott térni önmagához, 
ember voltához. Lugal csak az utolsó percben ébredt 
önmaga tudatára. Sorsuk abban is eltér: Gilgames egy most 
megszülető kort képvisel, Lugal egy pusztulóban levő kor 
embere. 

Gilgames felismeri a korszakváltást, bejelenti a Bika 
uralmát, elrendelni az ennek megfelelő szobrok felállítását, 
jelképek elhelyezését. Már a puszta bejelentésnél megriad-
nak tőle: megtörte a szertartás rendjét, az isteni rítust, a 
szabott törvények szerinti folyamatot. „Mi ez? Mi történt? 
Kinyilatkoztatás, vagy szörnyű csapások előjele? Gudea, azaz 
Beszélő szólt-e hozzánk isteni révületben, avagy lábbal 
taposta a szertartásokat egy jöttment, aki Nergál borzasztó 
hatalmával ült a trónra? Isteni szózat hangzott-e el, vagy 
alvilági?" (111). Isteni szózatot hallottak - ez a jelentés 
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szilárdul meg. És itt még a kinyilatkoztatás és a hírhozó 
személye egy. Később szétválik. Nem a kinyilatkoztatás 
igazságában fognak kételkedni, hanem a hirdetőben, a 
„küldöttben". Öt látják majd alvilági, sötét erők megszállott-
jának. Lépésről lépésre nyomon követhető, hogyan változik 
annyira a Gilgamesről alkotott kép, hogy Messiásként 
fogadott uralkodóból elnyomó Szörnyeteggé válik. 

A művet át- meg átszövik a Bibliára és a következő műre, 
az Én vagyok-ra való utalások. Gilgames előlegzi Jézus 
alakját. Ő valóban Messiásként indul. És ahogy a Messiástól 
elfordult, úgy fog tőle is elfordulni a nép; mert nem azt a 
birodalmat építi fel, amit várnak tőle. A vén Elulai ki is 
mondja (igaz, gúnyosan, de a gonosz által megszállottak 
mindig az igazságot mondják): „te vagy a kiválasztott" (64). 
Megérkezése Urukba valóságos diadalmenet: „... pálmaága-
kat lengetned eléd, virágokat hintenek utadra, zsoltárokat 
énekelnek dicsőségedre, síppal, dobbal, hárfával és tapssal 
fogadnak. Fehér ünneplőbe öltöztek..." (70) - mint a 
bevonulás Jeruzsálembe. Csak fölkentet, királyt fogadnak 
így. És Gilgames is ebben a gondolatkörben mozog: „Kedve-
sek vagytok nekem, mint pásztornak a bárányai, vállamra 
veszlek és tiszta vízre viszlek benneteket" (64). Ez a bibliai 
kép fordul át majd egy másikba, amely szintén az Újszövet-
ség szóhasználatát idézi, de ami ott pozitív tartalom, az itt 
negatívvá formálódik. A gúnyrajzon Gilgames mint ember-
halász jelenik meg. Jézus tanítványai is halászok, eredeti 
mesterségük szerint - Gilgames is az volt - , akik „ezentúl 
embereket fognak halászni". Ezzel a nyitó képpel indul 
majd a következő regény, az Én vagyok, ami egyben 
visszautalás Gilgamesre: Jesuah a Kinnereth taván halászók-
ból tanítványokat gyűjt. Jöjjetek velem, és lelkeket fogtok 
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halászni" (8). Pontosabban: itt csak újból összegyűjti őket és 
számba veszik, „hol szakadozott el a háló", amivel halászni 
akarnak, kik maradtak hűségesek a régiek közül. „Lassan-
ként elvonult előttük egész Galilea és a Város. A „háló", 
bizony szakadozott volt" (22). Önmagában is megáll ez a 
jelképiség, halászokról lévén szó. (És biblikus.) Ugyanakkor 
benne van az a kettősség, ahogy a tanítványok látjákJesuah-t 
és ahogy majd Jehuda látja - és belejátszik a Gilgamesnél 
rárakódott jelentéstartalom is. Gilgames származása a ho-
mályos múltba vész, egykori foglalkozásán túl nem lehet 
tudni róla semmi biztosat. Ezt használja fel Diggin, amikor 
megrágalmazza: „Gilgames fattyú, zabigyerek. Szurokkal 
bekent kosárba tette ki az anyja, kihalászták és felnevelték 
valahol..." (262). Ezek a mondatok térnek vissza az Én 
vagyok-ban és Az égő csipkebokorban, amikor Jesuah és 
Mózes származásáról hasonlóképpen fognak vélekedni. 
Jehudának - Digginhez hasonlóan - rögeszméjévé válik a 
gondolat, hogy a — most már nagyon is jól ismert születésű -
„messiás" elveszejti a népet. 

Kodolányi mindig belülről akarja megismerni és megér-
tetni hőseit. A tetteik indítékait fedi fel. Diggin halálos 
ellensége lesz Gilgamesnek, látszólag minden ok nélkül. 
Hiszen Gilgames kegyesen bánik vele. De a művész előíté-
lettel közelít hozzá, a saját félelme bénítja meg, a saját 
kudarca fordítja szembe az uralkodóval. Ezt nem tudja 
megbocsátani. Ezekben a lélekábrázolásokban is megmu-
tatkozik az író pszichológiára való hajlama (aminek egyik 
legjobb példája a Júdás-figura lesz). A többi szereplő -
Nurma, Ur-Nungal, Elmesum - tetteinek mozgatórugói 
szintén felfedetnek. 
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Bármely szereplő - mozgassa bár alantas ösztön vagy vágy 
- bármikor részese és megvalósítója lehet egy mitikus 
szituációnak, pusztán a létezése és az adott cselekedete 
révén. Léte hasonlóvá válhat az istenség létéhez, sőt az 
aktuális történésben azonosulhat vele. Ez a regényben 
többször megtörténik. Már a szukkal mítoszba emeli önma-
gukat a folyóparti kis házban. „Hárman jöttünk hozzád, mint 
a szent Háromság, Anu, Enlil és Enki. Persze, a legszentebb 
Titok: az Atya, és a Fiú. Csak a jelkép kedvéért s nem hitvány 
gőgből mondom, barátom, hogy Anut én képviselem, Enlilt 
Bélibu, ez a hős katona, miután Enlil hadakozott Tiámattal, a 
zűrzavarral. Enkit pedig Tarlugal, a halász és csónakos, mert 
eleme a víz, tehát az Ég párja és tükörképe. Kacagni le-
hetne merész szavaimon, de mondom, tekintsétek jelkép-
nek" (48). 

Akarva-akaratlanul minden történés mítosz-szerűen tör-
ténik. „... új Ég és új Föld ez, a Bika uralma alatt állunk, s 
mint tudjátok, Istár képe a bika. Most saját jelében uralkodik 
Istár és Istár jelében a Bika" (122). Ezért lesz Gilgames (a 
Bika) szerelmi kalandja a regény végén Bilalával (Istárral). 
Ők ott egy mítoszt élnek - élnének - meg, ha Gilgames -
önmagán téve erőszakot - ki nem lépne belőle. 

Gilgames sorsának a Bika mellett másik példája, jele a sas. 
Királyságáról jósol neki az Ur-Nungal által lenyilazott állat 
éppúgy, mint Diggin éneke Etanáról, akit a sas a Nap felé 
ragadott magával, de lezuhantak a földre. Ez is Gilgames-
analógia. Másodszorra jelenik itt meg a sorsa így: Napba 
emelkedés és lehanyatlás. A külső történést, uralkodói 
„karrierjét" tekintve nem, a belső cselekmény szintjén 
azonban ez fog történni Gilgamessel. 
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Kodolányi általánosságban gyakran a Nappal szimboli-
zálja a szeretetteljes istenséget. A Nap attribútumaival, a 
Napban mint istenségben való részesüléssel jellemzi hőseit. 
A Vízözönben Utnapistimet meditációiban sugarak vették 
körül, fényesség töltötte el. Gilgames felismerése pillanatá-
ban „Erőt érzett, megmagyarázhatatlan, sohasem ismert 
erőt. A Nap sugárzásához hasonlóan elárasztotta testét-lel-
két, betöltötte szívét, elkápráztatta szemét. Erőt, ami belül-
ről s mégis felülről ömlött s nemcsak őt borította el, hanem 
az egész világot. Szemét egy pillanatra behunyta, tüdejét 
teleszívta levegővel, arca a megrendüléstől elsápadt, meg-
merevedett, mintha minden izma elfásult volna. Aztán tűz 
járta át, szemét kinyitotta, s most égett a tekintete. Félelme-
tes volt. Olyan volt ez a pillanat, mintha a kéken ragyogó 
Égből láthatatlan, néma villám csapott volna le, átjárta s 
kigyújtotta volna tetőtől talpig."14 

Gilgames ezt az erőt a birodalom naggyá tételére akarja 
fordítani. Az első benyomásokat Urukról az első alattvalótól 
szerzi. A hízelgő szavakból felépített eszményi államot látja 
maga előtt, tökéletesen jó emberek gyülekezetét. Már a 
város külső képének megpillantása csalódás. Ezek a viskók 
sem a szukkal felrajzolta látomással, sem a Gilgames lelké-
ben megőrzött képpel nem egyeznek. Külsőleg sikerül a 
régihez hasonlóvá tennie az újat, de az embereket nem 
változtathatja meg. Ezért lesz minden törékeny, sebezhető-
belülről. A változás kívülről és felülről jön. Egy újabb 
kíméletes diktátorral állunk szemben, akitől népe ezt 
kérdezi: „Megszabadítottál bennünket a hatalmaskodóktól, 
de ki szabadít meg minket tőled?" (538). Az előző regény-
ből ismerős problémák kerülnek ismét elő: Lehet-e erősza-
kot alkalmazni a jó cél érdekében. Mintha Lugal művére 
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kopírozódnék rá a Gilgamesé, ő maga is érzi a „mintha 
mindez már megtörtént volna egyszer" érzését, ez a déjà vu 
nyer szavakban megfogalmazást akkor, amikor először még 
ártatlanul és tudatlanul tiltakozik a benne magában felme-
rülő kép ellen. „Mennyire más építkezés ez, mint Lugal őrült 
vállalkozása, a Világtorony volt!" (269). Hogy mégsem 
annyira más, azt bizonyítja az újból felbukkanó hasonlat 
a hangyabolyról. ,A templomépítés megszabott tervek sze-
rint történt. . . Állványzat nőtt ki a földből, mint hatalmas, 
másvilági növény. Létrák, deszkapallók meredélyein kúsz-
tak a munkálkodók rajta. Nevetésre mindig kész lányok 
talicskákat toltak, mint hangyák a bábot" (218). Ennél a 
leírásnál még gondolhatunk a növényi burjánzás, növeke-
dés analógiájaként a szervetlen anyagból való építkezésre. 
Bár a szöveg már itt egymásra vetíti az emberi építkezést 
(ezt kicsinyítve) és a hangyavilágot (sokszorosára nagyítva). 
Ugyanez lejátszódik még egyszer, ekkor már rögzítve a 
látványt. „Gilgames... szédítő távolságra látott a magasból, a 
Puranunu ezüstszalagja hosszan kanyargott a lankák között, 
el-eltűnt s megint előbukkant, s pálmakertek fűcsomóknak 
látszottak, a szántóföldek festett kockáknak és hangyáknak 
az emberek. Uruk házrengetege olyan volt, mint egy boly" 
(394). Gilgames ezzel a rávetült Lugal árnyképpel, ennek a 
súlyával csak akkor szembesül, amikor tudomást szerez a 
nép valódi érzelmeiről. Addig csak az álmát látta maga előtt. 
A jövőt, amit majd meg fog valósítani, és a mércét, a múltat. 
A jelen kimaradt. (Az emberi világ hangyaboly-képe Az égő 
csipkebokorban is visszatérő motívummá válik.) 

Két Szabó Lőrinc-vers idéződik fel: a Vang-An-Si és a 
Vezér. A Vang-An-Siben az a Gilgames, aki őszintén és jó 
szándékúan népboldogító akar lenni: 
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Tíz évig dolgozott a szent bölcs, 
büszkén, hogy amit most csinál, 
ezer év múlva is csak álom 
lesz más népek fiainál: 
békét hirdetett s ölt nyugodtan, 
ha ölnie kellett neki, 
angyalok voltak katonái 
s angyalok a hóhérai. 

Tíz évig dolgozott Vang-An-Si 
és dolgozott mindenkiért, 
kétszázmillió szíve volt és 
a vén világ arcot cserélt: 
látta: roppant számok és tervek 
bölcs kényszerben hogy építik 
szerencse, önzés, bűn s örök harc 
fölé az ész s rend álmait. 

A jó, az eszményi állam megvalósításáért tiszta lelkiismeret-
tel erőszakot is alkalmazó figura kudarcát láttatja meg Szabó 
Lőrinc és Kodolányi. 

A másik az a Gilgames, aki érzi a hatalmát, megmámoro-
sodik tőle. Aki tudatában van az erejének: „nemcsak a nép 
erejét látta itt, a napfényben úszó térségen, nemcsak a 
kemény lábak dobogását, az érces torkok harsány rivalgását 
hallotta, hanem azt is érezte, hogy mindez, ami itt és távol 
történik körülötte, belőle áramlik, az ő erejét sugározza, 
belőle támadt, gyarapodott, öltött ezerféle alakot" (274). 
Nem az egész Szabó Lőrinc-verset idézem, csak sorokat 
belőle: 

9 3 8 



ÚJ ÉG, ÚJ FÖLD 

Csak két kezem van, s ezer kellene, 
százszor ezer, mondtam keserűen, 
százszor ezer kéz, egy, szem, millió, 
hogy megcsináljam, amit akarok.. . 
Csak két kezem volt, csak egy életem.. . 
S lett millió! - mondom ma. - Én vagyok 
a nép, az ország: minden porcikám 
és minden percem és gondolatom 
szétosztottam s egy-egy katona, 
egy-egy élet lett mind . . . 
A cél: én vagyok, a cél: én magam, 
s még valami, amit magam sem értek. . . 
e titkos cél úgy használ engem is, 
ahogy másokat én, vagy ahogy a 
boly a hangyát, a kas a méheit. 
Mondják, kegyetlen és őrült vagyok, 
szörnyetegnek lát az idegen önzés: 
zümmög a vak ideológia! 

A hatalom működése, a mechanizmus hasonló: a népben 
megszorozódó egyén, aki ezzel az erővel tudja megvalósí-
tani terveit. Gilgames ezt teszi. Megszilárdítja birodalmát. 
Hadat szervez a békesség fenntartására. Bevezeti a Lugal 
idejéből ismerős agyagtáblát. A régi templom helyébe újat 
építtet. Csatornáztat. Tornyot épít. Mind között ez a legért-
hetetlenebb terve; ez váltja ki a legnagyobb ellenállást. 
„Gúnyolnak, Lugalhoz hasonlítanak, tornyomat a Világto-
ronyhoz mérik, őrültségemet emlegetik, bukásomat jósol-
gatják" (429) - mondja Nurmának. Neki - az egyetlennek -
meg is magyarázza: „Az én tornyom a földi világ hét 
lépcsőjét fogja az emberek elé állítani, s az élet hét fokozatát 
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a földi léttől az isteni valóság hatalmasságáig. És jelenti még 
az égi köröket, ahol a Bibbuk keringenek, s Udu uralkodik 
öröktől fogva örökké. De mindezek fölött, az Ég lazurkő 
boltozatának közelében, ott fog állani a magányos kicsiny 
ház, aranybűtorokkal berendezve Anu számára. Aki ezt a hét 
emeletet bejárja s minden fokozaton áldozik annak a 
csillagistennek, aki az emeleten lakik, végezetül a legfel-
sőbb fokozatba lép, Anu ábrázolhatatlan, örök világába. 
Ahol nincs tér és nincs idő, csak a Minden van és a Semmi. 
A testi világból, a kövek, a növények, az állatok világából 
emelkedik föl a hívő a testetlen világba, Anuhoz" (430). 

A hét szint megértéséhez Kennsbert Károly könyve ad 
fogódzót. Mint láttuk, az abban leírtak szerint az öntudatfej-
lődósnek hét fokozata különíthető el: az alacsonyabbtól a 
magasabb felé haladva a fizikai, éter, asztrál, mentái, kauzál 
a Budhi és az Atma síkja. Az anyagi világ a szelleminek 
tükörképe. Például az Atmának megfelel a fizikai sík. A 
kauzál-sík az okok, az intuíció síkja. A zseni ihlete: „a 
kauzálsík igazságainak emberi nyelvre lefordított kinyilat-
koztatása".15 A Budhi az isteni lélek síkja, ezen a síkon 
valósulhat meg a bölcsesség és egyetemes szeretet. Az Atma 
a legmagasabb sík, „az isteni szellem, az Atya miben-
nünk .. ."1й A krisztusi öntudat síkja. A síkok közül az első 
négy halandó (fizikai, éter, asztrál, mentái), a többi három 
halhatatlan, tértől és időtől független létező. Ez a Beavatot-
tak, Utnapistim barátainak létezési módja. Közülük sem áll 
mindenki azonos fokon. 

De a Vízözönheví még vannak Beavatottak. A vízözön után 
Gilgames, a végső titokba beavatást nem nyerő, az utolsó 
lépcsőfokig el nem jutó lesz az, aki messze a többiek fölött 
áll. A hozzá legközelebb álló Enkidu legfeljebb az asztrálsík 
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embere lehet. Mit értenek ebből a többiek, akik számára a 
torony épül? - Annyit látnak: hiába rendeli őket munkára 
Gilgames, az életkörülményeik nem javulnak. Ki akarja 
fosztani Urukot, „Mint valaha az Őrült Lugal, az okos király?" 
(319). És mit mond az értelmiségi, a művész Diggin: 
értelmetlennek tartja, de ő még gúnyos-ironikus mesét is 
fabrikál köréje, amit mindenki, végül már ő maga is 
komolyan vesz: Gilgames az Ég ellen tör, csákánnyal, 
szekercével akar szárazság esetén vizet zúdítani a földre; egy 
újabb, szörnyűbb vízözönt készít elő. Micsoda félreértése ez 
a szándéknak. „Nem a lázadás, hanem az alázat tornyát 
akarom.. ." (315). Mivel azt hiszik, Gilgames az Ég ellen 
lázad, ők lázadnak fel ellene. Gilgames megpróbálja felnőtt-
ként kezelni a népet, amikor a gúnyrajz megpillantása után 
leváltja a vezetőket és népszavazást rendel el. Egy demokrá-
ciára éretlen népnek adva meg az ezzel élés jogát. Holott 
„Tisztában volt a nép erényeivel és hibáival: gyermekességé-
vel, rajongásával, csüggetegségével, korlátoltságával is. De 
szerette ezt a népet, ezt a félig-meddig kialakulatlan, ke-
verék, zavaros agyagot, mint a szobrász szereti anyagát" 
(355). (Kodolányi ezt a hasonlatot majd a Mózesben viszi 
tovább.) 

„Ma már megállapíthatjuk, hogy Gilgames uralkodásának 
ez volt a fordulópontja" (354). Ha véres bosszút áll, ha 
szerepe szerint, a nép uralkodójával szemben támasztott 
elvárásainak megfelelően viselkedik, tisztelték volna az 
erejét, a hatalmát. Ettől a ponttól kezdve válik minden 
bizonytalanná: az összeesküvés - ami eddig pár ember 
magánügye volt - feltartóztathatatlanul torkollik polgár-
háborúba. 

Kodolányi a folyamatot írja le, a kialakulástól nyomon 

9 4 1 



S ZALAI É V A 

követve végig az ábrázolt történést. Mindennek a kezdetét, a 
genezisét mutatja be, vagy csak jelzi. így lesz hangsúlyos a 
„történelemben először" — formula: az első népszavazás, 
az első állatáldozat, az első háború, az első nőuralom. 
A történelem menetében is, mint a lélekállapotokban, a 
kialakulást, az indítékokat keresi. 

A regény egyik legfontosabb szereplője Diggin, a költő. 
Ő Gilgames legveszélyesebb ellenfele, mert ő a legtudato-
sabb, aki gátlás nélkül felhasznál minden eszközt, hogy 
célját elérje. A vízözön előtt még volt valamilyen fontossá-
guk az értelmiségieknek; Utnapistim mellett ott voltak ők is 
autonóm, cselekvő emberekként. Ugyanakkor megvolt a 
társadalomban betöltött szerepük, posztjuk. Itt az értelmi-
ség nem hallat magáról, a rendszer kiszolgálója, vagy 
Diggin-féle kártékony rögeszmés. llétil és Namzi nemzedé-
kének eltorzult utóda ő. A tudás hatalma szövetkezik a 
rosszal. Az eredmény: a bűnbak megtalálása az idegenek 
(az akkádok) és a nők személyében. Minden bajért ők, a 
gyengék, a védtelenek a felelősek, akik nem tudnak visszaüt-
ni. A művész, az intellektus kiirtaná valamennyit. A sörházi 
összeesküvés burkolt szervezője, a háttérből irányító, az 
ideológiagyártó, a saját gyöngeségét megbocsátani nem 
tudó Diggin Néróvá éppúgy válhatna, mint Hitlerré. 

Ebben a figurában benne van az író védekezése is. Azt is 
megírta benne, amivel őt magát vádolták. Megmutatta, hogy 
a fanatizmus, a nyelv tisztaságának őrzésébe burkolt idegen-
gyűlölet, a faj védelme hogyan válik kártékonnyá. Ez az, 
amitől Kodolányi elhatárolja magát. Megírta azt a képet, amit 
róla alkotott a vád, és megírta a válaszát, a tiltakozását is. 

Gilgames másik ellenfele - nem az értelem, hanem a testi 
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erő szempontjából - Enkidu. Alakjának leírása szövegszerű 
egyezéseket mutat az eposszal: 

„Tetőtől-talpig szőr borítja, haja asszonyhajként zuhog le; 
teste tömött gabona-osztag, haja asszonyhajként zuhog le. 
Semmit nem tud a városokról, semmit nem tud az emberek-
ről; teste Anuéhoz hasonló, haja asszonyhajként zuhog le. 
Ruhája meg mint Szumukáé, a barmok védő-istenéé. Füvet 
eszik, mint a gazellák, gyökéren él, bogyón, gyümölcsön, a 
szomjúhozó szarvasokkal együtt tér meg az itatóhoz. A víz 
eleven nyüzsgésével telik szíve az itatónál."17 

Össze lehetne vetni a regényt az eposszal, megvizsgálva 
az egyezéseket és különbségeket, de ez nem célom. Kodolá-
nyi átalakítva, kibővítve, aktuális történelmi-politikai mon-
danivalóját is beleszőve így fogalmazza meg a saját mítoszát 
az emberről. A regényen belül gyakran utal az „eredetire". 
Ki-kiszól a töiténet mögül, tudatosítva ezzel, hogy az 
irodalom szféráján belül vagyunk, másrészt néha oknyo-
mozó tudósként beszél olvasójával, beavatva bennünket az 
alkotás során felmerült problémákba, töprengéseibe. Soha 
nem kívánja személytelen leíróként feltüntetni magát. 

Ahogy Enkidut bemutatja, az egész koncepció Várkonyi-
nak a régi emberről szóló munkásságára épül rá. Enkidu 
mégsem lelketlen séma, nem egy tétel illusztrációja, hanem 
élettel teli alak. Gilgames ellenpólusa: a szellem embere 
mellett az anyag, az élet embere. A természeti világgal 
egységben élő ember, aki a bűnbeesés révén kiszakad 
ebből a tudatlan harmóniából. Valaha ő is beletartozott egy 
emberi közösségbe, ahol azonban csak a rokonsági fokkal 
különböztették meg magukat egymástól. Megrendítő lesz 
majd találkozása az ,Atyá"-val, akit ő még megért, de az őt 
már nem. És megrendítő lesz szembesülése azzal az önma-
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gával, akivé szükségszerűen vált. Hiszen csak egy választása 
maradt. Beteljesíteni a szerepet: elindul Urukba Gilgames 
legyőzésére. Ettől kezdve - mivel autonóm önmagát vesz-
tette el - csak eszköz lehet mások kezében. Lehet ezt szépen 
fogalmazni: Istár küldöttje, Enki Fia - a lényegen nem 
változtat. Enkidut mindenki valamilyen - őrajta kívül álló -
cél érdekében akarja felhasználni. Gilgames megszelídíteni, 
civilizálni akarja. Ellenfelei fegyverként fordítják vele szem-
be. Fegyver lesz, de Gilgames kezében. Összecsapásuk előtt 
Enkidu több volt önmagánál: „... maga Enkidu is jel . . . nem 
más, mint Istár küldöttje.. . nem különös, világos jel volt-e a 
pusztító Déli Szél s a jégeső? Éppen akkor, amikor Enkidu 
a városhoz közeledett?" (42). Benne látják az új korszak, a 
bölcsesség, szilárdság, szépség törvényeinek igazi megtes-
tesítőjét. A viadal után kevesebb lesz önmagánál: Gilgames 
„harci bárdja". A helyét nem találta meg, valami köztes létbe 
került, ahol nem otthonos, ahova nem tudta beilleszteni 
magát, amelyben furcsa, nevetnivaló idegen maradt. Lett egy 
barátja, de elvesztette a világban való helyét, ahonnan 
kiszakadt, amit nem bír többé megtalálni. Ezért kell meghal-
nia. Balsorsa akkor tetőzik, amikor segít Gilgamesnek 
legyőzni a bikát. Az új világért végleg elárulta a régit. Ennek 
ébredt tudatára, amikor fellázad Istár ellen. Itt mondja el 
Gilgames beszédét Istár ellen - Istárhoz. „Látom Istárt, ó, 
testvérem... Látom és hallom őt. Tudom, rám vetette 
szemét már ifjúkoromban és kísért és kísértetett egész 
életemben máig. Falat építettem, csatornákat ástam, templo-
mot rakattam, palotát emeltem, megváltoztattam Uruk arcu-
latát. Törvényeket hoztam, kereskedtem, most hétemeletes 
tornyot építek Anunak, fölépítem a Nagy Bölcsesség FIázát. 
Minden kevés neki. Engem akar.. . Lásd, Istár küldött téged 

9 4 4 



ÚJ ÉG, ÚJ FÖLD 

is, hogy megölj. Kezet fogtunk, testvérek lettük, együtt 
uralkodunk, én a törvény vagyok, te a harci bárd. Ma iszonyú 
erejű bikát küldött, hogy összetaposson... Mit eszel még ki, 
hogy dühében elpusztítson? Miféle csúfságot zúdít még 
rám, hogy Uruk föltámadjon ellenem? Ó, Endiku nem 
tudom. De azt nem engedem, hogy csúffá tedd az isten-
nőt ..." (508). 

Erre kapja válaszul Gilgames magát Istárt. Bilala: ismét 
egy lehetőség a legteljesebb emberi léthez. Ezért mindent 
eldobna Gilgames, ami eddigi életében fontos volt. Ennek a 
fényében nincs Uruk, az építkezés, a közéleti tennivalók, az 
uralkodás; nincs barátság és nincs család. Gilgames ezt is 
mítoszként éli meg, mint minden fontos eseményt. Szerel-
mese nem olyan, mint Istár, ő maga Istár. Megtalálta végre 
azt, amit egész életében keresett. De lemond róla. Felma-
gasztosítja, csak így tud elszakadni tőle. „Ó, nem istennő ez 
itt, csupán egy szerelmes földi gyermek!" (604) - kísérti meg 
a gondolat. De az okos Gilgames ellenáll; visszamenekül 
kötöttségeihez: uralkodó, férj, apa és barát. Irtózik a győ-
zelmi énektől: „Sohasem volt ilyen háború, istent öltek Uruk 
hősei . . ." (607) - ő éppen most ölte meg a sajátját. Ezután 
már le tud mondani mindenről. Barátja meghal, családjában 
és uralkodásában egyként magányos. 

Enkidu halálának biológiai, orvosi oka ismeretlen - ez 
újból okot ad Kodolányinak az ismételt ironizálásra korunk 
felvilágosult emberén, aki abban tetszeleg, hogy elődeit 
tudatlanságra ítéli. „E történelem előtti idők embere még 
rontást, bűvölést, varázslatot, alvilági praktikát, gonosz ka-
jánságot látott a betegségben, nem úgy, mint mi, e haladott 
kor gyermekei, akik mindennek az okát pontosan ismerjük. 
De hát bele kell nyugodnunk, hogy húsz-harminc millió 
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éven át nem tudtak az emberek semmit, ámde a műit század, 
a Haladás Százada óta sikerült megoldaniok minden titok 
nyitját" (617). 

Nem tudom, mennyire optimista ez és mennyire keserű. 
Lehet, hogy maga a cím is több keserűséget takar, mint 
amennyi az Új ég, új fold megszületésén érzett öröm. 
Kodolányi 1949 nyarán fejezte be a regényt. 1950 februárjá-
ban ezt írja Szabó Lőrincnek: „Ha pedig volna is pénz, itt a 
kert, a tavaszi munka: ásás, nyesés, permetezés, ültetés, 
vetés stb. A rendelet szerint márc. 10.-re el kell végezni, akár 
esik, akár fagy, akár süt, akár köd van. Futószalagon művelt 
kertek! Nemcsak új erkölcs, új hit és új irodalom, de új 
természeti törvények is! Új ész!"18 - Itt az „új" szónak elég 
pejoratív értelme van ahhoz, hogy a regény ismeretében 
megkérdőjelezzük az írói optimizmust. Elgondolkodtató az 
is, hogy Kodolányi mennyire nagyra tartotta Huxleyt. („LIux-
leynek azonban minden magyarul megjelent művét több-
ször is elolvastam".19) Kodolányi és a Szép új világ írója 
között erőltetett lenne párhuzamot vonni, egy mondat 
erejéig azonban érdemes talán elgondolkodni a szemlélet-
beli rokonságon. 

A halott Enkidu szelleme az epikureus etikát hirdeti. 
Gilgames minden eddigi elvének, céljának megkérdőjele-
zése ez. Ezért is kell indulnia a halhatatlanság keresésére. 
Bizonyosságot kell szereznie, hogy az élet több annál, amit 
Enkidu üzent. Magánéletében és király-létében egyaránt 
kudarcot vallott; egyiken sem válthatta meg a másikat. 
Sorsában elválik egymástól a külső történés és a belső. 
Mintha kettős életet élne. Külsőleg dicsőséges, erős és 
hatalmas uralkodó. Terveit rendre kemény kézzel megvaló-
sítja, hadjárata sikerrel jár. Ám rendje belülről támadható. 
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Ennek a felszínre jutása polgárháború, a nép ellenséges 
pártokra szakadása. Az egymással meghasonlott nép az 
önmagában meghasonlott Gilgames állapotát tükrözi vissza. 
Gilgames legalább annyira gyenge belülről, amennyire 
erős. Király-volta hadakozik ember-voltával, hogy végül az 
utóbbi győzzön. 

Szabó Lőrincnél az ember élte át a király pozícióját, a 
versek ezt tükrözik. Kodolányinál fordítva van: a király éli át 
a regényben az embert. Gilgames külsőleg felépített szilárd 
burkát rendíti meg az Istár-szerelem, majd Enkidu halálával 
egészen leszakad a burok. Gilgames meztelenül, mindent 
maga mögött hagyva indul el a végső partokra; vissza, a 
múltjába. Alászállás, pokoljárás ez. A képi megjelenítés 
szintjén a tenger fenekére kell leszállnia, hogy meglelje ott 
örökké élő és soha nem változó emlékképeit, egykori 
létezési módjait. Ahogy valaha őse, Utnapistim kilépett a 
világból, úgy indul el most Gilgames, hogy megkeresse a 
saját megmenekülését a pusztulástól. Utnapistimnek sikerül 
a halál fölé emelkednie, ezért kell tőle tanácsot kérni. 
Visszaindulva az időben, három létállapotával szembesül. 
Mindháromban boldog volt. Aztlán, Szurippak, Erech. Az 
Aranysziget ellen föllázad - ennek a létnek az illúziója mái-
összetört benne, ő maga törte össze véglegesen. Mindennél 
fájdalmasabb lenne ezzel a szembesülés. Mindennek össze 
kell törnie benne, meg kell semmisülnie, csak akkor válhat 
mindent értővé és tudóvá, beavatottá. Ennek jele: megtalálja 
- kegyelemből, ajándékba kapja a kék virágot. Ami - a 
romantika után vagyaink - nemcsak az örök életet, halhatat-
lanságot szimbolizálja, de a boldogságot is. Gyermek-ön-
maga ajándékozza meg vele: megtalálta az ártatlanságot, 
meglelte az addig hiába keresett idillt, azt, amikor még 
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öntudatlanul volt boldog. Csak ekkor lehetett övé a virág 
ügy, hogy nem is tudott róla. Az emberiség gyermekkorát, az 
egész életében vágyott Aranykort látta meg gyermek-önma-
gában. 

Ezután az utolsó próba: le kell tudnia mondani erről, amit 
megszerzett. Amit ifjúkorában nem értett, ami miatt nem 
lehetett beavatott, azt kell most megértenie. A bölcsek 
tanítását: ,A béke pedig s a lemondás: az időtlenség" 
( Vízözön, 96). Meg kell tanulnia, „. . . hogy csak a világ múlik 
el minden pillanatban, minden pillanat minden pillanatá-
ban, hogy újra meg újra megteremtődjék [...] hogy a változó 
világ meghal minden születésben, újjászületik minden 
meghatóban, de a lét örök" (677-678). 
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