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1Más volt a helyzet
Télemakhosznál

(Odüsszeia /. 297
és II. 270).

Olyan toposz ez, amely a késő ókor lelkületéből fakadt. Minden
kultúra korai és virágzó korszakában magasztalják az ifjút és tisz
telik az öregkort. Csak a késői korszakok alakítanak ki olyan em
berideált, amelyben a fiatalság és az öregség ellentéte kiegyenlítő

désre törekszik.
Cicero (Cato maior 11, 38) kijelenti: ut enim adolescentem, inquo

senile aliquid, sic senem, in quo est aliquid adolescentis, probo. - Én
azt az ifjat dicsérem, akiben van valami öreges, és hasonlóképpen azt az
öreget, akiben van valami az ifjúból (Némethy Géza fordítása).

Vergilius (Aeneis IX 311) a gyermek Iulus férfiúi értelmét ma
gasztalja:

Ante annos animumque gerens curamque virilem.
( ) Csak a bájos lúlus
( ), ki korára kamasz, keblében azonban
férfiú (.. i

(Lakatos István fordítása)

Ovidius az érett férfikor és az ifjúság közötti összefüggést isteni ado
mányként magyarázza, amely csak császároknak és félisteneknek ada
tott meg (Ars I 185 k.). Valerius Maximus elismeri Catóról (III 1, 2),
hogy zsenge ifjúként már birtokában volt a szenátushoz méltó ko
molyságnak. Egy korán meghalt fiú dicséretére mondja Statius (Silvae
II 1, 40), hogy olyan nagy erkölcsi érettség jellemezte, amely meg
haladta fiatal korát. Ugyanebben a korban azonban már patetikus
túlzással is találkozunk: a dicsérendő ifjú az idős ember kiforrottsá
gával rendelkezett. Silius Italicus (VIII464) így jellemez egy fiút: "éles
eszűsége felér az időskorúakéval" . Ifjabb Plinius egy tizenhárom éves
leány halálán kesereg: egyesült benne a kislányok bájossága az öregek
bölcsességével, a matrónák méltóságával (suavitas puellaris, anilis pru
dentia, matronalis gravitas; Ep. V 16, 2). Hasonlóan beszél Apuleius egy
ifjúról (senilis in iuuene prudentia; Florida IX 38). A példák azt mutatják,
hogy a puersenilis az 1. és 2. század fordulóján toposszá vált. 400 körül
Claudianus szívesen használja (például Probius és Olybrius konzulok
hoz írt panegirikusában). Iulianosz, a justinianusi kor egyiptomi pre
fektusa epigrammába foglalja (A. P VII 603):

- Kháron bősz! - Ugyan, inkább jó... - Az imént tovahurcolt
egy ifjút! - Fiatal volt, de a lelke öreg...
- Már sose lesz boldog! - Sose búsul. .. - A házas-örömről

mit se tudott! - Sohasem gyötri a hitvesi nyííg...

(Majtényi Zoltán fordítása)
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2J. Smolitsch: Leben
und Lehren der

Starzen. 1836, 99.
3Poete I. 424, Nr.

XXXI. 9; Poetae II. 90,
183; 135. 1. versszak;

277, 17; Poetae III.
430, 1. kk. Hugo

Primas ed. W. Meyer,
92, 107; Ligumius I.

286.
4Matthaeus de

Vendöme: PL 205,
959C és 934C; S8

München 1872, 620
Faral: 130, 45 kk.

Gallridus ol Vinsaul
a Poetria nova

A második szofisztika idején is találkozunk ezzel a toposszal,
sőt olykor a fordítottjával is: "öreg ember ifjúként". Tüanai Apol
lóniuszról azt írja Philosztrátosz (VIII 29), hogy nem tudni 80, 90,
100 vagy még magasabb kort ért-e meg, vagy hogy egyáltalán
meghalt-e. Aggastyánként teste állítólag teljesen "sértetlen" volt,
sőt még bájosabb. mint ifjúkorában. Eunapiosz Julianus császárt
"ifjúi külsőben megjelenő idős férfiúnak" nevezi. A latin nyelvű

Apollónius-regényben (29. rész) feltűnik egy orvos, aki aspectu
adolescens et (... ) ingenio senex.

A puer senilis vagy puer senex tehát a pogány késő ókor sajátos
sága. Jelentősége azzal természetesen csak növekedett, hogy meg
felelője a Bibliában is megtalálható. Tóbiásról azt olvassuk, hogy
mindenki között ő volt a legfiatalabb, tetteiben mégsem volt sem
mi gyerekes: cumque esset iunior omnibus (00 .), nihil tamen puerile
gessit in opere (Tóbiás Könyve 1,4). A Bölcsesség Könyve 4,8 kk.
tiszteletreméltónak mondja az idős kort, amit azonban nem az
évek számával kell mérni: "a belátást az ember számára az ősz

haj hozza meg". A Vulgata így írja: cani sunt sensus hominis. Itt az
idős ember ősz haja tehát a bölcsesség képi kifejezése, amely az
öregséggel jelenik meg. Ez az öregekre jellemző bölcsesség azon
ban fiatal emberekben is meglehet. Ez a puer senex bibliai megfe
lelője. "ÖSz" (canus), "ősz haj, öregség" (canities) metaforaként ke
rülnek át az egyházatyák nyelvezetébe: canities animae (Ambrosi
us); canities morum (Augustinus); canities sensuum (Cassianus). (oo.)
Prudentius szerint a tizenkét éves Eulália gyermeki illendőségével

az idősek bölcsességéhez közelített:

Moribus et nimium teneris
Canitiem meditata senum.

Claudianus ezt a szokást folytatja, amikor canities animi miatt mél
tatja Manlius Theodorus konzult (XVII 21). A puer senex toposz egy
gyakran olvasott szöveg révén mélyen belevésődötta nyugati kul
túra emlékezetébe. Nagy Szent Gergely ezekkel a szavakkal kezdte
Szent Benedek életrajzát: fuit vir vitae venerabilis (...) ab ipso suae
pueritiae tempore cor gerens senile (csodálatos életű férfi volt (... ) gyer
mekkorától fogva időshöz méltó értelmű). A kifejezés hagiográfiai klisévé
válik, hatása még a 13. században is érezhető. De a fordítottja is
előfordul. A keleti egyházban a szerzetesség, bibliai szavakkal meg
erősítve (Mt 18,3; Mk 10,15; 1Pt 2,2; IKor 3,2) becsülte a spiritualizált
gyermekiség ideálját (vö. Pachomius, Bibl. der Kirchenvater 31, 1917,
787). Makárioszt, a pusztai atyát (megh. 391-ben) már ifjúként "agg
gyermek"-nek nevezték (PG 67, 1069 A; Fr. Dormseiff utalása). Még
egy 18. századi sztarecről is ezt írták: "Az Úr már ifjúságában bölcses
séget, alázatot és aggastyánkori értelmet adott neki'".

A puer senex toposz mind világi, mind egyházi használatban di
csérő sémaként még a 17. században is eleven volt? Alain de Lille
[uvenist, az ideális embert az időskor előnyös vonásaiban részesí-
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ajánlásában III. Incét
,,senex iuvenis" -ként

méltatja (Faral: 198, 23).
A mű fő részében ötször

fordul elő a motNum
(174. sor és k.: 674--686.

sorokban három
variációban, 1309. sor és

k.); ugyanebben a
Documentumban kétszer

(Faral: 295, 57. § és
303, 101. §). A

motNum trázissá

változott. Piramisra
éppúgy mondják

(Lehmann: Ps. ant. Lit.
31), mint Hippolitusra

(John of Garlandia,
Integumenta Ovidii ed.
Ghisalberti 1933, 507.

sor és k.).
Parodisztikusan fordul elő

az "elégikus komédiában"
(Cohen: I. 140, 265 és
196, 15és 207, 296).

5Jacob Bemays: J. J.
Sca/iger. 1855, 176.

sPassio SS. Prerpetuae
et Felicitatis ed Van

Beek. 1936, 32, 6. és k.
Jézus mint puer senex:

W. Bauer. Das Leben
Jesu im leitalter dernt.
ApokIyphen. 1909,313.

7Laotse: Tao te King.
Ford. R. Wilhelm, 1911, VII.

8wilh. Filchner. Sturm
über Asien. 1924, 218.

9Emst Komemann:
Römische Geschichte I.

1938,36.
10Georg Rosen:

Dzse/ál-ed Rumi
Mesnewi cimű művének

tordtásában, 1849, 28.

ti (SP II 385). Több 12. és 13. századi latin poétikában a toposz
modoros játszadozássá fájult." Joseph Justus Scaliger a tizenöt
éves Hugo Crotius.Í' Góngora pedig a nápolyi alkirály méltatására
alkalmazza:

Florido an anos, en prudencia cano
(Élete virágában, ősz öreg bölcsességgel)

Tehát a vergiliusi puer maturior annis a Flaviusok korától puer senex
lesz, amit aztán Claudianus panegírikuszában a magas méltóságot
viselőkre alkalmaz. Magyarázhatnánk a késői ókor manierizmusá
val, amely előszeretettelhasznál ellentétes értelmű kifejezéseket, de
mégiscsak egy új embereszményt takar (Plinius, Apuleius). Pogány
vallási motívumok keverednek hozzá Philosztrátosznál. Igen külö
nös aztán a 2. századi afrikai mártírok látomása. Isten a látomásuk
ban "ősz öregember, akinek haja hófehér, ábrázata ifjú"6. Ennek
nincs köze irodalmi reminiszcenciákhoz, mégis érthetővé teszi, ho
gyan került bele a toposz a szerzetesi ideálba és a hagiográfiába.

Ha valamivel még mélyebbre ásunk, azt találjuk, hogy a külön
böző vallásokban a szentként tisztelt személyeket a gyermekkor és
az öregkor összekapcsolását eszközül véve jellemzik. Lao-Ce nevét
"öreg gyermek"-nek is fordíthatjuk? A buddhista szent, Tsong-Ka
pa (szül. 1357) születését így írják le: "Amikor az asszony egy na
pon lement a kúthoz, hogy vizet merítsen, a vízben egy csodálato
san szép férfiarcot pillantott meg. És amíg elmerült a kép látvá
nyában, erős fiúgyermeket szült, akinek hosszú haja és nagy fehér
szakálla volt"s. Az etruszk istenek között találjuk Tagest, "az ősz

hajú és aggastyán bölcsességű csodafyermeket, akit egy tarquini
usi földműves szántott ki a földből" . Az iszlám előtti arabok ter
mészettiszteletéből került át az iszlámba a Chidhir mesefigura.
Chidhir "virágzó, el nem múló szépségű ifjúként jelenik meg, de
bájai közé vegyül az öregkor éke, a fehér szakáll iS"IO. Az Ezeregy
éjszakában (E. Littmann VI. 3 és kk.) Dzsaliád királynak és fiának,
Vird Kánnak történetében főszerepet játszik a tizenkét éves Ibn Si
mas vezír, aki "korát tekintve fiatal, értelmére nézve öreg". Cle
mens Brentano Godwi című történetében ezt olvashatjuk: "A fiatal
ember minden könnyelműsége ellenére kimondottan jó, és gyak
ran, ha pillekönnyedséggel mellettem jár, a vének komolysága és
tapasztalata beszél belőle".

Az olyannyira eltérő eredetű tanúbizonyságok egybehangzása
azt mutatja, hogy egy archetípussal, a C. G. Jung-i értelemben
vett kollektív tudattalan képével van dolgunk. Ilyen őstípusokkal

találkozunk még egyszer-kétszer. A késői római kor és a keresz
tény ókor évszázadai tele vannak olyan látomásokkal, amelyeket
csak a tudattalan segítségével érthetünk meg.

Molnár Andrea fordítása
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