
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



könyvét olvasva,mert ha máshol nem, az utolsó
hanninc oldalon nyilvánvalóvá valík, hogy az ő

Friedrichje már nem a valós történeti személy,
hanem elképzelt alak, akit képeiből, gondolatai
ból, életrajzi adataiból merítve teremtett meg.

Az esszének mint múfajnak nincsenek ugyan
kanonizált szabályai, annyi azonban bizonyos,
hogy a választott témához hűnekkell maradni, s
ez még nem feltétlenül zárja ki azt, hogy teljesen
egyedülálló, egyéni szemszögböl történjen a
feldolgozás. Sőt. Emiatt lesz élvezetes egy esszé.
S Földényié az is. Sok érdekes gondolatot vet fel
(pl. Friedrich és a 20. századi művészet kapcso
lata), egyes képek elemzései roppant érdekesek
(Reggel az Óriás-hegységben, Apátság a Tölgyer
dőben stb.), még ha nem is teljesen adekvátak.
Ott kezdődnekaz igazán sebezhető részek, abol
eldöntethetetlenül összemos6dik a Friedrich
értelmezés Földényinek a világról, emberekről
való szubjektív véleményével. Ehhez kapcsoló
dik a rengeteg különbözö korból és helyről

idézett szerző (bizánci Symeon, Johann Thuler,
Hugo de Saint-Vietor stb. stb.), akiknek acitálása
sokszor önkényes, néha pontatlan, s a könyvben
való szereplésüknekfőkéntFöldényi egyéni gon
dolatmenete ad alapot. Thlán ha Földényi jó
néhány esetben nem ruházza át gondolatait,
ötleteit Friedrichre, hanem mint saját reflexiölt
írja le őket, akkor érdekességük jobban érvénye
sülhetett volna, s így néhány támadási pontot
megszüntethetett volna. Az már az olvasó egyé
niségétől függ,hogy az ilyen típusú esszéisztikus
megközelítést el tudja-e fogadni.

Más úttal foglalkozott Beke László. Ó a
"hálátlanabb" feladatot választotta, a "pusztán"
tudományos, leíró jellegűmegközelítést, s ezzel
éppen a fönt említett hibákat, veszélyeket kerül
te ki. Nem kerülhette ki azonban a másik veszély-

forrást - könyve bizonyos hiányérzetet kelt az
olvasóban. Mert hogyan is lehetne erről az izgal
mas, rejtélyes, csodálatos képeket festő múvészről
úgy tudományos, monografikus művet létrehozni,
hogy megmaradjon valami a varázsból?

Beke végigköveti Friedrich-életútját, életmű
vének alakulását, s így írásának legfőbb erénye is
az, hogy a Friedrich képeket egymáshoz viszo
nyítva és fejlődéstörténetében is átfogóan tár
gyalja. Valószínűleg terjedelmi kötöttségek is
korlátozták abban, hogy egyes, a téma szűk

keretein túlmutató állításait bővebben kifejthes
se, pedig ezekkel izgalmasabb lett volna a friedri
chi tájképfestészet. Kevés hely jutott a német
romantika és képzőművészet (festészet) kap
csolatának tárgyalására is. A könyv becses
részének tekinthetőa második felében található
szövegválogatás. Érdekes lett volna, ha Beke
néhány oldalban elemzi Friedrich írásait.

Összegezve elmondható, hogy a Friedrichről

megjelent két könyv jól kiegésZíti egymást,
bármelyik hiánya szegényebbé tette volna a
másikat.

Egy technikai hiányosságról is szót kell ejte
nem, amiről már végképp nem a szerzök tehet
nek, s ami éppen Friedrich esetében igazán fájó:
Beke László könyvében a fekete-fehér fotók
színte nézhetetlenné teszik Friedrich képeit. Ha
pedig a két könyv színes illusztrációit vetjük
egybe, az az érzésünk támad, hogy Friedrich egy
egy képet két színárnyalatban is megfestett,
holott éppen Friedrichnél kellett volna a repro
dukciók minőségére igazán vigyázni.

Végezetül megállapítható, hogy a két könyv
elolvasása után még mindig nyitva marad a
kérdés: Hogyan is lehet Friedrich világát igazán
megközelíteni? (Helikon, Coroina)

Kerber Zoltán

Következőszámunk
az orosz kereszténység jubileumára emlékezik

Ojtozi Eszter-Karancsy László: Az ortodoxia és az orosz szellemiség ezer éve
Török Endre: Az orosz vallásbölcselet virágkora
Imrényi Tibor: Keleti atyák az Isten kereséséről

Somorjai Ádám: Cirill, Metód és István király
A zarándok elbeszéléseiből
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