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HOMEROS. - "A legrégibb és legjobb."
-Marót Károly.- (Egyetemi Nyomda.)

A. Hornéros-kérdés több mínt kétezer év
óta izgató problémája a tudományos vi
lágnak. TÖrténetét nyomon követhetjük a
klasszikus görög kortól napjainkig, a ho
mérosi eposzok keletkezéséhez idöben is
közelálló görög ember felfogásától a mai
ember érdeklődéséig, - a mai emberéig.
aki az elvont tudományos kérdések mö
gött a realitást keresi, s a nagy költői al
kotások mögött a húsból es vérből való
szerzőt, A mai közönség, a művelt felnőt

tek és a tanulni vágyó ifjúság érdeklődé

sére akar felelni Marót Károly Homéros
könyvével, - ugyanakkor 40 évi tudomá
nyos munkásságának eredményét tárja a
szaktudósok elé.

Világos beosztású, áttekinthető, szerve
sen felépült könyvet kapunk kezünkbe.
Először a probléma tárgyával ismerke
dünk meg, - a Hornérosnak tulajdonított
epikus művek tartalmi ismertetése után
az ókori Homéros-hagyományon vezet
minket végig a szerzö, majd az archeoló
giai kutatások eredményeit veszi röviden
vizsgálat alá. Már itt megismerjük a kér
dés. körvonalait, 8 Marót állásfoglalását
is: Vajjon. élt-e egy meghatározott költő

egyéniség, akit mi Homéros néven isme
rünk, s ezt az egy egyéniséget tekinthet
jük-e az összes neki tulajdonitott mű szer
zőjének? Az ókori hagyomány soha nem
vonta kétségbe a nagy költő létezését, de
többet tulajdonított neki egy ember tel
jesítőképességénél; az archeológia is egy
kőltőegyéniségről tesz tanuságot, ki a tör
téneti emlékek alapján a költészet elvei
és törvényei szerint alkotta Ínegeposzát.
Nem jutunk azonban közelebb általa egy
kivételes tehetségű, rendkivüli teljesítő

képességű költő megértéséhez. A kérdést
egyes korok a maguk költészet-felfogásá
nak megfelelően próbálták magyarázni,
és ha az ókori írók, így pl. Horatius szá
mára nem jelentett ez problémát, ennek
oka nyilván az, hogy "annak a kizárólag
helyes költészetfelfogásnak az alapjáról
beszélt, amely szerint a költészet lehető

sége, a géniuszok fellépése és kapacitása,
szükségképen nem az időponttól. hanem
helyzetek és alkatok szerencséi találko
zásaitóI függ". Ezt az elvet állítja elénk
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a szerző, mielőtt megismertet mínket va
kérdés történetével és megoldási kisérle
tével.

A XVII. század végéig senki sem vonta
kétségbe Homéros, az egy-költő létezését;
ekkor indult meg az első támadás a fran
cia esztéták és divatos költők köréből. s
a népköltészet-elmélet tudományos fellé
pése megindította a harcot, főként Német
országban, Homéros körül. A "Iytikusok"
táborának hite szerint a nagyeposz sok
kiseposzból "éneklődött össze", mig az

'"unitáriusok" ragaszkodtak az egy alkotó
költőhöz. Idővel újabb szekták alakultak
s felfogásuk határa lassan elmosódott, 
a tudósok azonban nem úszhattak a kor
árja. ellen, s "ennek a kornak valamennyi
filológusa egy sajátosan merev racíonalíz
musnak abban a végzetszerű levegöjében
nőtt fel, amely az okság-, fejlődés- és
rend-elképzelések, úgyszintén az ezekhez
igazodó esztétikai, etikai stb. skatulyázá
sok, mondhatnók: az ész kizárólagos és
ezért a költészetben különösen esztelen
uralmát jelentette". A költő megértésé
hez tehát más alapra kell helyezkednünk,
s ezt csak az ismeretelméletnek egészen
a másik pólusig tolódása engedte meg.

A vizsgálódást Marót Károlya mű- vagy
népköltészet kérdésének feloldásával
kezdi. Először az Iliast veszi elő s kimu
tatja az egy költő kezére valló sajátsá
gokat, majd azokat a vonásokat, melye
ket "egyénietlenül kollektiveknek" tart
hatunk. Arra az eredményre jut, hogy
nem lehet határozott határvonalat találni,
s a nép- és műköltészet szétválasztásá
nak abszurd voltát költészet-felfogásával
igazolja. Állást foglal a kollektív költés
seI szemben, de Naumann "gesunkenes
Kulturgut"-elméletével szemben is. "Ho
méros azonban - mint mondja - nem
csak függvénye volt a mindenkori költé
szetlátásnak, hanem segített is meghatá
rozni mindenkor ezeket a szemléleteket."
- Arany, Goethe és Schiller elméletével
támasztja alá az ellentétet feloldó meg
fogalmazást: "az lesz a katexochén költő,

aki képes a Mindenki belső feszültségé
nek zsilipjeit megnyitni és a köz kikív án
kozó akarásait a legközérthetőbb és leg
visszhangosabb s:zavakig eljuttatni". Min
denféle költészet lényegi egyféleségének



minden .ember lényegi egyfeleségén .kell
alapulnía, s -Aranyt idézve "az élet viszo
nyai korlátolt mennyiségű alapvonásra vi
hetők vissza". Tehát a költő "akkor éri
el legnagyobb sikerét, ha szavai által a
lehető legtöbb szó-keresőnek lehető leg
több álma ölt, jóllehet egyénileg szinezett,
de mégis olyan testet, amelyet ama nagy
közösség, szintén szükségkép egyénien ér
telmezve, magáénak vallhat és mint fel
szabadító, biológiai értéket vall magáé
nak". Ebből az elgondolásból következik,
hogy a közösségi követelményeknek tö
kéletesen megfelelő költői mű szerzőjének
nevét a nép gyakran elfelejti - innen a
"népköltészet" elnevezés eredete -, vagy
esetleg egy nevet jegyez meg s több al
kotásra visz át. S a költőnek "csak az le
het feladata, hogy a közösség vágyaiból
szólva, ennek a lelkét önmagára tudato
sítsa s csak az lesz "a" költő, aki ezt
birja" - tehát költészet is csak egyféle
lehet, s nincs külön nép- és műköltészet.

Ezeket a fogalmakat igazolja a szerzö az
Iliason és az Odysseián, s igazolja azt,
hogy Homérost tehetségén kívül a maga
legsajátosabb környezetének történeti pil
lanata és társadalmi helyzete tette köl
tővé. A nép- vagy műköltő alternatívát
a költő lényegének dialektikus felfogásá
val helyettesíti: "A költő lényegét kétség
kívül csak valami, a közösségi és egyéni
érték felé egyképen kiterjedt kétsarkúság
adhatja". Ezzel az elvvel jut el Marót
Károly az eredményhez. Sorra kiküsző

böli a nehézségeket és felszámolja az el
lenvetéseket.

Az Iliast vizsgálva felvetí a sokat han
goztatott kérdést: hogyan állhat remekmű

az irodalmi fejlődés kezdetén? El kell vet
nünk az evolúciós elmélet kiterjesztését
'I szellemi alkotásokra, - hiszen ez ellen
maga Darwin is tiltakozott. Ha elfogadjuk
azt az elvet, hogy az időtől függetlenül a
költői alkotást eleve az egész ember, al
kata és helyzete határozza meg, nem le
pődünk meg az eposz születésének korai
ságán. A kérdésben nem a kronológiai
rend, hanem "egyedül a közösségi és
egyéni alkatok egymásra-találásának sze
renesés véletlenjei és a közösségi már
megformált kincsnek álladéka dönthet" 
és az egyéni és közösségi vonások bonyo
lódásának felfejtésében mondott csődöt a
mult század irodalmi racionalizmusa. A
kriticizmus magyarázataival szemben a

közösségi költészet, elengedhetetlen Ielté
tele a kevertség. a népi mítoszok s egy
költői szellem művének szétválaszthafat
lansága. S ez a kevertség igazolja az egy
nagy költő-egyéniséget.

Ha a homéroselőtti költészet fennmaradt
emlékeit vizsgáljuk, nemcsak maga a~
eposz keletkezése támaszt hitetlenkedést
egy ilyen kivételes képességű költővel

szemben, hanem az eposz technikai kidol
gozásának tökéletessége is. Hogyan létez
hetett egy ilyen kivételes tehetség, aki a
tökéletes eposzt "a semmiből" - előzmé

nyek nélkül - teremtette meg? - A kér
désre Marót Károly az Odysseiával felel.
Számos formai és tartalmi jegy választja
ezt el az Iliastól, s szerzőnk bizonyított
nak látja azt, hogy egy másik, másféle
tehetségű, de hasonló képességű költő

műve, Míg az Ilias szerzője mondai ala
pon nagyeposzt ír s egy fonalon vezeti
végig az eseményeket, az Odysseía ka
landregény, népmesei motívumokra épül
s kettős fonáIon jutunk el a kibontako
záshoz. Stílusban is döntő a különbség:
az Ilias az Ú. n. "homérosi hasonlat't-on
keresztül juttatja érvényre a mínden köl
tői műnél elengedhetetlen, de epikus ob
jektivitásba bele nem illő liraiságot, míg
az Odysseiában ilyesfajta hasonlatot alig
találunk, - a téma és a feldolgozás egy
aránt nyujt lirai lehetőségeket. Az Odys
seia - ellentétben az Ilias véresen hősi

légkörével, gögösen vetélkedő királyai
val és vezéreivel - familiárisan demokra
tikus levegőt áraszt, s a két eposz kü
lönbsége két különböző közönségre szá
mító költőre vall. A hasonlóságok tuda
tos utánzások az Odysseia-költő részéről.

Mindezek alapján két különböző képes
ségű, egyaránt nagy költőegyéniséget té
telezhetünk fel, s már nem egy csodálatos
kivétel a zseniális költő az irodalmi fej
lődés kezdetén, - s a kívételes tehetsé
geket felmutató görögséget kell csodál
nunk: "a görögök közt is szerencsésen
olyan kivételesek is voltak, akik a velök
született alkati adottságaikból olyasmiket
is tökéletesen tudtak megvalósítani,
amikre normális képességek és viszonyok
mellett, általában csak a szakmabeli tenné
- közönséges tempója szerint: esetleg
csak évszázadok multán - tudott volna
képesíteni". ,

A szerző mindvégig lebilíncselően érde
kes könyvével eljuttatott mínket /I. Homé-
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ros-kérdés korszerű megoldásáig, s
egyúttal megismertük felfogását a költé
szetről, melyet spirituális eszközökkel húz
ki a túlzó racionalizmus kátyújából, s
mellyel hegeli elvek alapján találja meg
egy szellemtörténeti probléma nyitját.

Kerényi Grácia.

MAGYAR KOLTÖK NEGYVENNYOLC·
BAN. Szerkesztette: Rubinyi Mózes.

Rubinyi Mózes széles olvasottságának
néhány szép antológiát köszönhetünk,
most pedig 48-as versgyüjteményt állított
össze. Forradalmi versgyüjteményt a lá
zas napok szülötteiböl, amelyek száz év
után az újdonság felfedező erejével hat
nak az olvasóra. Mert költőinknek ezt a
hangját még a hív irodalombarátok sem
ismerték eddig!

A kötet derekát természetesen Petöfi
adja, egyetlen költönk, akit még a gyor
san feledő emlékezés is elválaszthatatla
nul összekötött 48-cal. De mellette feltűn

nek "a többiek" is és csodálkozással ve
gyes kíváncsisággal tapasztalhatjuk, mi
lyen forradalmi hangon zengett a magyar
lira a szabadság esztendejében! Azok a
szakállas öregurak, akik "gutgesinnt"
öregurakként tekintettek ránk az isko
lai irodalomtörténet lapjairól, fiatalabb
éveikben a politikai és társadalmi forra
dalom hangjait szólaltatták meg. "Kelje
tek föl régi szenvedések, - Miket ránk
mért annyi gaz király!" - kiáltotta Lévay
József, akit szelidhangú és patriarkiai
életű költőnek ismertünk meg. Lauka
Gusztáv emlékét egy levendulaillatú ro
mánc őrizte tankönyveinkben, pedig 48
ban "A barrikádok embere" dicsőségét

zengte. Greguss Ágost, az esztétika tu-
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dósaként élt a köztudatban, de annakide
jén Bacsányi nyomdokaiba lépve üdvö
zölte Párizst: ,,,Páris, nyugpontja min
den szabadságnak, - Háromszor felforrt:
kétszer csalva lett". Erdélyi János, kevés
sel utóbb a filozófia professzora Patakon,
a királyok hitszegéséről dalolt. A Gina
dalok költője, Vajda János egyenesen a
szocializmust szólaltatja meg szinte az új
népiesek dallamában: "Se földem, se há
zam nincs, - Egy pár kéz a tőkepéri

zem". És nem marad el tőle a kevésbé
ismert nevű Samarjai Károly sem: "Harc
lesz talán ... Ha kell, mi meghalunk, 
De nem egy-két tőzsérnek földeért" .

Ime, igy daloltak a magyar költők 48
ban! A kis antológiából irodalmunknak
egy ismeretlenségbe süllyedt fejezete raj
zolódik ki, egy sziget tekint felénk, ame
lyet eddig nem járt be irodalomtörténész.
Mert ez a forradalmi hang 49 csapása
alatt elhalgatott és lelkesedése virágait
ma már elsárgult hirlapokból, szabadság
harcos versgyüjteményekből kell cso
korba kötni. Gyulai Pál, a későbbi pro
fesszor, gyüjteményes kiadásába nem
vette föl forradalmi verseit, de Lévay Jó
zsef is vicispán korában kihagyta efféle
dalait gyüjteményéből. A verseknek ez a
kis példázata mutatja a legvilágosabban,
mint tűnt el 67 után irodalmunk forra
dalmi magatartása, hogy helyet adjon a
lagymatag s a körülményekkel megal
kuvó manirnak.

Az antológiában 48 tüze, lelkesedése,
vitézsége lángol, mint egy kristálycsöpp
ben, amely felfogja a nap sugarait. És
száz év után jól esik ennél a fiatal láng
nál melegedni!

Kósa János


