
lat dogmatikai, jelesül ekkleziológiai hátterét a
"Lumen gentium", az "Isten népe" fogalmának
alapos értelmezésével világítja meg, majd külön
is kitér az iszlámra: " ... azokra is kiterjed Isten
üdvözítőszándéka, akik elismerik a Teremtőt;

köztük elsősorban a mohamedánokra. Ők azt
vallják, hogy Ábrahám bitén vannak, velünk
együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas, és az
utolsó napon megítéli az embereket" (N°. 16.).
A másik dokumentum, az egyház és a nem
keresztényvallások viszonyáról szölö nyilatkozat
( "Nostra aetate") 3.pontjában pedig ez olvasha
tó:~ egyház nagyrabecsüléssel tekint a moha
medánokra is. ( ... ) A századok folyamán sok
nézeteltérés és ellenségeskedés támadt keresz
tények és muzulmánok között. A zsinat azonban
buzdítja mindnyájukat, hogy felejtsék el a múltat,
és ( ... ) őszintén fáradozzanak egymás kölcsö
nös megértéséért. Közösen oltalmazzák és fej
lesszék valamennyi ember javára a társadalmi
igazságosságot meg az erkölcsi értékeket, a
békét és a szabadságot." Nos, ezzel megfogalma
zódott a párbeszédre, sőt, az együttműködésre

való készség is.
Mármost, hogy mi köti össze, illetve mi

választja el a kereszténységet és az iszlámot, azt,
ez utóbbi oldaláról, a legkézenfekvőbb módon
magából aKoránból tisztázhatjuk. E föladat
végrehajtását, melyet az intellektuális becsüle
tesség is megkövetel, hazánkban sajnos mind ez
ideig lehetetlenné tette a Korán teljes magyar
fordításának hiánya. Ez az akadály, örömmel
mondhatjuk, immár a múlté! A vallástörténeti
értékeket közreadö "Prométheusz Könyvek" SQ

rozatban ezentúl magyar nyelven is hozzáférhe
tő az iszlám szent könyve. A rendkivül igényes,
tudományos precizitással és filológiai alaposság
gal készült fordítás Simon Róbert tiszteletet
érdemlő, impozáns munkája.

A Korán, míként minden vallásos irat, nem
könnyűolvasmány. Noha hittel átjárt nyelvezeté
nek olykor izzó poézisű szépsége mindenki
számára föltárul, közléseinek tartalmi bonyo
lultsága, belső összefüggéseinek rejtettsége ava
tott segítő közreműködését teszi szükségessé,
Az alaposabb, értöbb eligazodás lehetőségét

kínálja a kiadvány második kötete - ugyancsak
Simon Róbert munkája -, melyben úgyszólván
minden vershez részletes magyarazatot kapunk
(a nem tudományos érdeklődésű, többségben
lévő olvasó számára alkalmanként talán elbátor
talanítóan sok filológiai megjegyzéssel). Ugyan
csak a második kötetben található a fordító
kisérő tanulmánya, mely átfogó képet nyújt a
Koránnak mint vallásos gyújteménynek a létre
jöttéről, magának a textusnak a történetéről.

Az iszlám ma - a kereszténység mellett - a
második legelterjedtebb vallás a Földön. A
Koránt olvasva tehát közel egymilliárd ember
hitének fundamentumát pillanthatjuk meg. Tisz
teljük meg őket ezzel! (Helikon)

Gáspár Csaba László

Titkos tanítások

"Ha nem száz, de három könyvet lehetne csak
megmenteni, az Upanisadoknak köztük kellene
lenni." - írja Hamvas Béla a "Százkönyv"-ben. Az
Indiában kialakult nagy vallási rendszerek köz
vetlen előzményénekaz Upanisadok gyújtemé
nye tekinthető. Az upanisad szö eredeti jelen
tése: valaki mellé leülni, "mellé-telepedés",
tágabb értelemben azon helyzet, amikor a mes
ter olyan tanitásokat közölt tanitványával, me
lyek nem a tömegeknek valók, nem illeszkedtek
a hagyományos vallási felfogásba, s így a szö
jelentése a "titkos tanítás"-sal vált egyenérté
kűvé.

Az Upanisadok alapkérdései főként a létezés
re, a halál utáni létre, a világrendre, isten és
ember viszonyára vonatkoznak. .fjad legyen az
upanisad nagy fegyvere,jtedd nyílvessződill az
imádságot reá,jfeszítse meg Erre irányuló gon
dolatod,jés a cél Ez, a nem múló brahman
legyen." (Mundaka upanisad) A papi filozófia
brahman ("ima", "varázsige", vagyis az örök
"isteni Erő") fogalma itt egyesül a rajta· kívül
kialakult átman (eredetileg: "Önmaga", azaz
"Önvaló", "Világlélek") fogalmával, amely az
ember igazi énjét, "saját magát" jelöli, alapesz
méje a világlélek és az ember végső azonossága.
"Igen, ez a mindenség maga a brahman"; "Igen,
ez az én Énem (átman), amely a szív belsejében
rejtőzik - ez maga a brahman." - mondja a
Cshándógja upanisad. "Mert bizonnyal saját
énünk meglátása, meghallása, átgondolása, meg
ismerése esetén mindent megismerünk." (Bri
hadáranjaka upanisad) A mindenség az istennel,
az isten pedig az ember igazi megismerésének
alapjával, a lélekkel azonos. Az Upanisadok alap
tanitásának fogható fel a külső és belső világ
egysége, a híres tat tvam aszi - "ez vagy te",
ahol az "ez" a láthatatlan végső abszolútumot
jelenti: "De ha az élet elhagy egy ágat, elszárad az;
ha elhagyja a másodikat, elszárad az; ha elhagyja
az egész fát, elszárad az egész. Éppígy meghal a
test is, tudd meg, kedvesem, ha az élet elhagyja,
de az élet maga nem hal meg. Ez a finomság a
mindenség lényege, ez a valóság, ez a lélek, ez
vagy te, Svétakétu!" (Cshándógja upanisad). E
gondolkodás következménye egyfajta mono-
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theizmus kialakulása, de az anyagi lét illúzióvá
válása és a lélekvándorlás tanának, illetve az ezt
befolyásoló tett, cselekedet (karman) dogmá
jának létrejötte is és a legfőbb cél: a lét örök
körforgásától (szanszdra) való megszabadulás,
mint a brahmannal való egyesülés.

Az Upanisadok kialakulása Indiában az úgyne
vezett védikus korszak végére (kb. i. e. 7.sz.-tól)
tehető. Alapját a Védák i. e. 2. évezredtől kezdő
dően kialakult gyűjteményeképezi, melyaz árják
sokáig szóbeli hagyományként megőrzöttvallási
szövegeít foglalja össze. Később ezekhez kapcso
lódtak a papi kaszt .áldozatközpontú" rituális
szövegkönyvei. Míg a papság az áldozat bemu
tatásának kizárólagosságával érte el a legfőbb

célt, addig a papság szertartásaitól elforduló,
elsősorban a nemesi kasztböl kikerülö vezeklők

és remeték misztikus elmélkedéseinek eredmé
nye újabb, elsősorban filozófiai központú szöve
geket eredményezett. Az így kialakult tanítások
- az áranjakák ("erdei szövegek") és upanisa
dok - később szakralizálódtak és i. e. 500 körül
védánta .(a Védákvége") néven a Védák függe
lékének és magyarázatának tekintendők.AzUpa
nisadok gyűjteménye bár megtartja a Védák
szentségét, új filozófiát, kultuszokat, új papságot
hozott létre. Következményeiben egyesíti a val
lási áramlatokat, az ind filozófia alapjává válik. A
késői upanisadokból alakul ki a hinduizmus, az
ortodox rendszerek (szánkhja, jöga stb.) és a
nagy heterodox (buddhizmus, dzsainizmus
stb.) rendszerek is. NYugati hatása fellelhető a
gnoszticizmusban, a neoplatonizmusban, per
zsából készült fordítása pedig SChopenhauerre
volt nagyhatással.

Magyar nyelven eddig szemelvények jelentek
meg SChmidtJózsef l 923-ban kiadott szanszkrit
írodalomtörténetében. Jelen kiadás fordítója,
Vekerdi Józse! nem hagy réseket a szövegek
eredetének leírásában és értelmezésében, jegy
zeteiben pedig kiegészíti fordítását a kihagyott
részek tartalmi ismertetésével; illetve a vitás
részletek magyarázatával is. A sorozat, amelyben
ez a könyv megjelent, úgy tűnik, vállalná olyan
alapművek kiadását, melyek - nem szükséges
részletezni, hogy mióta és mennyire - hiányoz
nak az irodalmi és filozófiai köztudatból, ahol
mindig több a hivatkozás, mint a ténylegesen
jelenlévő eredeti (és filológiailag is pontos)
szöveg. Ahhoz, hogy jelen legyenek, újabb kiadá
sokra, jól áttekinthető vallás- és irodalomtör
téneti munkákra (példaként említhetőSChmidt
József munkássága) és kommentárokra van
szükség, (Helikon)

Kelényi Béla
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Képzőművészet

Földényi F. László: C. D. Friedrich
Beke László: C. D. Friedrich

l 986-ban két könyv is megjelent C. D. Friedrich
ről. A két szerző teljesen különböző megkö
zelítésben írt Friedrichről:Földényi esszét, Beke
László korrekt, monografikus ismertetőt. A két
feldolgozás két végletet is jelent. Mikor a kutató
egy téma - jelen esetben egy romantikus festő

életműve - megírásába belekezd, el kell dönte
nie, hogy ezt milyen módon tegye. A választást
nagymértékben meghatarozhatja a tárgy jellege
is. Friedrich ilyen szempontból kritikus helyzet
elé állítja a hozzá közéledni akacókat.

.Amikor Friedrich képeit először megpillan
tottam, éreztem, hogy menthetetlenül rabul
ejtenek" - írja Földényi E László (21. o.), s
könyve bizonyos szempontból a festőhöz való
viszonyának a története is. Friedrich személye,
varázslatos képei és általában a romantikus gon
dolatok természetükből adódóan lehetőséget

adnak egyfajta azonosulásra, szubjektív feldol
gozásra. A romantikusok olyan titkokhoz szeret
tek volna közelebb jutni, melyek még ma is
megragadják az ember képzelőerejét. Olyan,
számukra alapvető kérdésekre próbáltak választ
találni, melyek az ember (Én) és természet
(Isten) viszonyát kutatták, hittek egy hajdan-volt
egységben, melynek .ősképét",vagy .ősforrását"

még megtalálhat6nak vélték. Ennek eléréséhez
pedig a legjobb eszközt a művészetben látták,
amit nehéz lenne fogalmaik alapján tisztán elvá
lasztani a vallástól és a filozófiától. Az egész
gondolatrendszerhez az Én belső érzései
szolgáltatták a kíindulöpontot, A romantikus
gondolatok sokszor a mai ember sZámára is
csábítóak, S így képi megvalósulásai is vonzóak
lehetnek. Földényi vállalta a szubjektív elme
rülést ezekben a gondolatokban és képekben.
igy azonban a sebezhetőséget s a tévedés na
gyobb lehetőségeit is el kell viselnie. Földényi
könyvével úgy járhat az olvasó, mint a szerző

Friedrich képeivel: "újra megfestettem Friedrich
képeit úgy, ahogyan meggyőződésem szerint
egyedül szabad lenne nézni őket. A múzeum
falaira kiakasztott Friedrich-képek vagyaz albu
mok láttán azután egyre gyakrabban feszengeni
kezdtem" (22. o. ). igy feszengünk mi is Földényi


