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MIT AD NE KÜNK REMBRANDT?
Rembrandt-megközelítések címme l Tóth Szilvia írt
könyvet, s olvasása közben ism ételten felvetőd

het bennünk a kérdés: mi a magyarázata a ko
runkban is oly népszerű ném etalföld iművész ko
rokon és ízléseket átívelő ha tásának. Tóth Szilvi át
is ez fog lalkozta tja, ezért vallatja különböző né
zőpontokból utóéletét. Módszere - elnézést a
hasonlatért - a vadászebekére emlékez tet: a k ü
lönböző művészi ágakban épp olya n maka cs kö
vetkezetességgel követi nyomon hősét, mint
azokban az önéletrajzi eleme kkel és szemé lyes
reflexióival átszőtt essz éiben. amelyek egy-egy ki
állításhoz fűződnek. Boldog ember, aki zaklatott
világunkban ilyen széles horizontra tekinthet, s a
szépség bűvöletében élhet!

Boldog ember, ismétlem. Rembrandt-mono
gráfiákat olvas, illusztrációkat szemlélhet. Kiállí
tásokon szembesülhet aművész legjelentősebb al
kotásaival, aztán könyvt árakban ül ve olvashatja
azokat a verseket, reg én yeket , elbeszélése ke t,
ame lyne k valamiképp Rembrandt a hőse, s eltű

nődhet azo n a témán, milyen kapcsolat fűzi egybe
a képzőművészetet az irodalommal. Teszi ez t be
leérzéssel, a Rembrandtról szó ló szépirod almi al
kotásokat korunkba is ágyazva. Ilyesformán azo k
kettős jelentéssel szembesí tik olvas6jukat: magá
val a művésszel, vagy annak belső világával, de a
mű megírásának korával is, pontosabban ennek
az író személetmódjá ra gya korolt hatásával. Meg
ragadó - talán a megrendítő találóbb jellemzés
-, ahogy párhuzamosan elemzi Bród y Sándor
utolsó Rembrandtról írt regényét és Verh arennek
a művészrő! szóló esszéjét. "Verh aren Rembrandtja
diadalmámorban szűletett, Bródy utolsó könyve a
bukás, a kétségbeesés, de a leküzdhetetlen nosz
talgia kifejezése is. Verharen első világ hábo rú
előtti emberfeletti Rembrandtja igazolja a sikert .
Bródy első világháború utáni Rembrandtja vi
gasztal a bukásért. Verharen esszéje az első világ
háború előtt magát mindenütt otthon érző, béké
ben, testvériségben és fejlődésben hívő ember
műve, Bródy regénye (vagy novellafűzére) az első

világháborút követő katasztrófákban otthont nem
találó száműzött alkotása ."

Méltatást érd eme l Tóth Szilvia filológusi ala
possá ga, ahogy a legapróbb adatokat is felhasz
nálja meglátásai kiszélesítésére. Man apság a té
nyek tisztelete nem divat, az élet minden terül etén
rögt önzéseknek. ötletszerű megn yilatkozásokn ak,
megcáfolhatatlannak mutatott, igazolhatatl an
megnyilatkozásoknak vagyunk tanúi. Ilyen "szö-
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veg kömyezetben" Tóth Szilvia eljárása nyugodt
szívvel minősíthető példaadónak. Mint ahogy
példaadóak Rembrandt-megközelítései is. Igy ér
dem es és így kell közelíteni a szá munkra fontos
témákhoz, jelenségekhez. (Hungarooox Kind6)

AZ ISMERET MÉRCÉl
Hetekig olvas tam a Szent Istvá n Társulat egyik új
donsá gát, Max Scheler A filozófia lényegéről cím ű

értekezését (Zuh Don át fordí totta) . A késleked és
és lassúsá g egyi k magyarázata, hogy nem vagyok
filozófus, a másik, hogy Max Scheler néh ol na
gyon komplikáltan fejtege ti mondanivalóját.

1928-ban hunyt el. Mindössze 54 évet élt, de
bámulatosan gazdag életművet ha gyott hátra, s
élete során is alapvető műveket írt . Legnépsze
rűbb talán a Formalizmus volt közülük, amely már
Scheler életében többször jelent meg. Az ismere
tekben va ló előrehaladás kifejtése a könyvecsk e
számomra legérdekesebb része. (A fordító ut6
szava az egész életmű legfontosabb jellemzőit

világí tja meg, ám ismétlem: nem lévén sza kfilo
z ófus, engem a gyakorlatba átültethető, haszn o
sítható megfigyelések érdekeltek leginkább.)

Minden ismeret - írja Sche ler - három, egy
mástól függetlenül vá ltoz ta tható mércéje a meg
ismerő tevéken ység el őfel t é tele . A bölcselő

három aktust külön böztet meg. Es itt következik
az a gondolata, ame ly az első világhá ború keserű

tapasztalatai nyomán is a számára - és szá munk
ra is - legfo ntosabbna k vélt eszmé nyt írja le: " A
szeretet,az aktusokteljesszövedékénekmagva és lelke,
az abszolút lét irányába vezet bennünket. Kivezet
minket a l ét űnkhiiz relatio tárgyak körébo1."

Eltűn ődhetűnk, hányféleképp közelítették
meg költők, filozófusok s egyéb művészeti ágak
művelői ez t az egyszerű fogalmat: szere tet. Kive
ze t a tárgy ak kör éból, önszernléletre , lelki meg
tisz tu lást a késztet , arra indít, hogy a szeretetben
kapcsolódjunk egymáshoz, mert - mint Claudel
írta a Johannaa máglyánban- "nincshatalmasabb,
mint a szeretet", Scheler még biztos volt abban,
hogy a szeretet az abszolút lét irányába vezet ben 
nünket. Ma már elfelejtünk szeretn i, s igyekeznek
elhitetn i velünk, hogy abszolú t lét sincs .

A SZERETET ELFELEJTETT DIMENZI6JA
Gyönyörűséges antológiát állított össze tíz éve
Benedek István , a neves orvos- író . Rendületlenül
volt a címe, a hazaszeretet verseit tartalmazta .

Van -e jelentése még enne k a betúsomak? Az t
már nem is merem kérdezni, van-e olyan jelen
tése, mint Széchenyi koráb an volt? A válasz egy
értelmű: nincs!A haza szeret et furc sa jelenséggel



párosult: ki-ki igyekszik kisajátítani, saját tulaj
donának tekinteni a hazát, s örvendezve veszi
tudomásul, ha a másiknak nem sikerül a terve,
elképzelése, amellyel a haza javát szolgálná.
Sehol a világon nem szokták a hazaszeretetet így
értelmezni. Speciálisan magyar jelenség, de nem
az a hungarikum, amelyre büszkék lehetnénk.

Megdöbbenve olvasom néhanapján A szegény
kisgyermek panaszai részletét. Vörösmartyék még
a "rendületlen" hűségeszményét vallották. Azán
a jobb élet reményében megkezdődötta tömeges
kivándorlás, s ezt a tendenciát erősítettéka poli
tikai kiközösítések és üldözések miatt történt
emigrációk. Ma ismét megindul a menet, a sze
gény kis országból napfényesebbnek látott orszá
gok felé haladás. Mintha nekünk, nekik írta vol
na Kosztolányi: "Mégbüszkén vallom, hogymagyar
vagyok, / És nagyapám, a régi katona / hallgatja mo
solyogva, boldogan, / sebforradást6llángol homloka /
s én térde közt,hadarva szavalok, / hogygyőznek min
denüttamagyarok. // Csak aszeme borul elnéha kissé:
/ Jaj, megne tudja ezazárva gyermek, / hogyvannak
messze, különös világok, (.. ,) Jaj, megne tudja,hogy
hiába minden, / ha dalol és ha a távolba lát, / mert
némagyermek minden kismagyar, / s a Nagyvilág
nemértia szavát."Születnek ma ilyen könyörgé
sek? Vagy lehorgasztott fejjel fogyatkozunk to
vább?...

RÓNAY LÁSZLÓ

TOLNAI OTTÓ: GRENADÍRMARS
Egy kis ízelt opus

Egy véletlenül megőrzött újságcikk szerint azon
az Alföld-esten, melyen Aczél Gézával, Háy Já
nossal, Parti Nagy Lajossal és Takács Zsuzsával
vett részt, a versírás kapcsán folytatott beszélge
tésben Tolnai Ottó olyan"világmindenség méretű

semmiségekrőlejtett szót, mint a rózsának vagy a
tengernek a színe". Hogy kiindulópontja saját köl
tői/prózaírói opusa volt, azt az utóbbi néhány
évben megjelent művei, a Költődiszn6zslrból (2004)
című rádióinterjúból (kérdező: Parti Nagy) szer
kesztett regénye, az ómama egyrotterdami gengsz
terfilmben (2006)című verseskötete vagy A pompeji
szerelmesek (2007) című novelláskönyve példáz
hatják, melyekben Tolnai valóban semmiségekről

ad szinte lexikonszerű leírásokat. De ezek a sza
batos fogalmazás ellenére sem egzaktságukkal je
leskednek, noha Tolnai gyakorta említi, hogy egy
egy felmerült semmiséget tanulmányozni fog,
begyűjti s áttekinti szakirodalmukat, hanem azzal,
hogy besorolódnak saját magánmitológiájába.
A Tolnai Ottó írta Tolnai-lexikonba, amely való
jában nyelve, struktúrája, írói/költői lélegzete
alapján - egyedi hangvételűirodalom.
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Ebbe a sorba tartozik Tolnai legújabb, novel
lakat, de főleg rövidpróza-szerű,olykor tárcá
nak vagy karcolatnak minősíthető szövegeket
tartalmazó kötete.

Ismerős alakok a szerző legszűkebb környe
zetéből, az infaustusoknak nevezett palicsi/ka
nizsai/zentai, valóban reménytelen figurák
(mondhatnánk: csodabogarak!) alkotta míkroví
lágból és Tolnai olvasmányaiból, illetve elsősor

ban festőkhöz és festményekhez kötődö művé

szetélményeiből, és ismerős, vagy legalábbis
ismerősnekvélhető események, fogalmak, tár
gyak, élőlények együtteséből, amelyek mind
együtt annak az őntematizálási folyamatnak
(mondhatnánk: megszállottságnak) kellékei,
amiből a Tolnai-opus épül műfajtól függetlenül
könyvrőlkönyvre, immár több éve.

Szövegei a kötetü1 választott címnek megfele
lően, amely megannyi kockatésztából áll össze a
konyhaművészetben grenadírmarsként ismert
egységes masszává, több motivikus szálból szö
vődnek, olyasféle képlékeny költészetet alkotva,
mely "minden résbe beszivárog, váratlanabbnál
váratlanabb dolgokkal érintkezik, különös, bo
nyolult, mind bonyolultabb viszonyokat ered
ményez, hogy aztán éppen ezekból a résekből.

váratlan dolgokból, bonyolult viszonyokból táp
lálkozzon, éljen". Magánpróza, amely szinte ref
lexből, akárha (Tolnai egyik kedvenc szava) leg
szabadabb képzettársításokból formálódik, de
végül, annak ellenére, hogy olykor szinte követ
hetetlenül elbonyolódik, áttekinthetetlennek lát
szik, kisimul, egységesül, "szépen körbezárul" .
A motívumválogatás - bár úgy tűnhet,véletlen
szerű, ez olykor cáfolhatatlan is - kizárólag an
nak függvényében történik, hogy mi érinti meg.
Azt emeli költői motívummá. Az lesz a 'Iolnai-mi
tológia része. Ugyanakkor óhatatlanul felmerül a
kérdés, hogy ezek a végsökig személyes emlékek
és az emlékeket kiváltó pillanatnyi észlelések 
mint egy hangya látványa, amely révén egy fest
mény jut eszébe, bár lehet, hogy az "nem is kép
valójában", mint egy sündisznó vonulása a kert
ben, amelyről az jut eszébe, hogy lám, a tüskék
jobb megismerése érdekében újra kell olvasnia a
"sünről szóló irodalmat", a példatár kimeríthetet
len -, hogy milyen mértékben tarthatnak ezen
semmiségek igényt mások, az olvasó érdeklődé

sére. A legegyszerűbb és nyilván a leghitelesebb
válasz az lenne, hogy olvasója válogatja, de a Tol
nai-szövegek olvasói, ha egyszer arra vállalkoz
nak, hogy kövessék a szerzö motívumtól motívu
mig történő ingázását, óhatatlanul is a szaggatott
szerkezetű mesék rezgésmechanizmusának ha
tása alá kerülnek, önkéntelenül követik az írót,
aki - mint Dosztojevszkij - "haszontalan kis
történeteket fundál ki saját szórakoztatására".



Hogy Ő szórakozik, élvezi a váratlanul felbukkanó
motívumok közötti mozgást, s azt is, hogy ezeket
látszólag ösztönösen, valójában nagyon is végig
gondoltan egy olyan magaslati pont felé tereli, irá
nyítja/ ahonnan áttekinthető lesz ez az akárha
(Tolnai-)lexikoncímszavakba is rendezhető ma
gánuniverzum, az nem kétséges, ahogy az sem,
hogy mi is kiválóan szórakozunk, ha átadjuk ma
gunkat annak az asszociációs játéknak, amelyet
Tolnai Ottó folytat versben, prózában, s az ilyen
technikát leginkább sajátjának valló esszében,
egyedi mondatfűzésselés nyelvi szinten. (zEtna
Kiadó, Zenta, Vulkáni Helikon 15./2008)

GEROLD LÁSZLÓ

SZENTMÁRTONI JÁNOS:
ULYSSES HELIKOPTERE

Szentmártoni János legújabb kötetét olvasva égi
földi pályák nyílnak meg előttünk, s a zuhanó
mélyrepülésben lelki szemeinkkel olykor a pok
lokig szállhatunk alá. A kötetám kettősségeis mu
tatja - az örök, a mítoszba merevedett emberi és
a folyton aktuális, a mindennapokon átfolyó pil
lanatnyi ütközik itt egymásba. Ulysses alakján túl
a kötetben talán még meghatározóbb a világta
lanságában hosszú botjával vezető Brueghel-alak,
Ripolus: "Jön Ripolus a parkon át, / körbejár,s leül
padomra. / Melyikünk vagyok, nem tudom. / Szí
vem a választ elhalasztja.' Valami szép, barna jó
zanságban halad előre a költő szava, miközben
vak látnokként pokoljárásából félig fölmerülten
írja helyzetjelentéseit. A sokszor prózaira vett
forma megtévesztő lehet, hisz olykor a legfénye
sebb cserebogár-villanásokat rejti:"Nem értettem,
hisz rettegnem kellett volna, gyarló váröslakónak,
miként / lehet az, hogy bűvölet igéz, borzongás
csöndesít, csodára éhes / szemem nem győz be
telni a dantei idővel.. ." (Félbehagyott leve1 Ulm vá
rosába). A sok ragyogó felvillanás közül még né
hány: .Körmöl, mintha élete múlna rajta / lesiklik
róla az assisi pillanat"; Ifa pokol reflektorának
vörös fénykörében hófehér tetem. Egy unikornis".

Iszkázból indulunk, a megnyugvás, a költői

magány helyszínéről,és innen három évtizednyi
élet tárul elénk. A hang rendkívüli őszinteségében
azzal lep meg, hogy nyíltsága nem tiporja el a
versek titok-ösvényét, a sorok mögül elősugárzó
becsületesség pedig ellenállhatatlan bizalmat éb
reszt. Például állhatnak itt az Anna-lányához, fe
leségéhez írt versek, avagy a visszatekintések: "Te
szállj magasabbra, ahová én nem voltam bátor, /
mert emlékeimhez láncoltak földi balladák." 
fIS bár néhányan már rám sem ismertek, / higy
gyétek el, nem én változtam, csak a hold repült";
"anyám, nem ilyen költőt akartam, folyton lohol,
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mindig - / tömött táskában féltéglákat cipel,
felesége nevetve kibillen előle."

A legszebb költői sorok mindig is az édessé
munkált fájdalomból születtek - a líra lényege,
legtisztább forrása a fájdalom, ezt alakítja-édesíti
a költő addig, mig eléri azt a formát, ami a szíve
kig hatol. Szentmártoni János versei mögött olyan
fojtott lánggal lobogó fájdalom lappang, aminek
érezzük, meg van adva az ára. Különösen áttet
szik ez apaversein (Apámután 1-2-3-4). Súlyos és
pontos képek: "Ha visszanézek, nem látok mást,
/ mint egy pontosan fölperzseit rétet"; "söpröget
ni az éjszakát, a fényt is, / leoltogatni mind, mi
lángot ad." Mintha csak a láng leoltogatása után,
az ős-éjszakából születhetne meg maga a vers, s
mintha a lángok leoltogatásával éppen a megvi
lágítást erősítené. Majd a hétköznapok képei,
ahogy a halál árnyéka rájuk vetül keserű valósá
gukban: "Annyi cipőm / van, hogy egy élet is ke
vés elhordani őket! (Legyintés, nevetés). Igaza lett:
egy hét múlva meghalt. Papucsban."

Feltűnő, ahogy átfut a köteten az őz-motívum.

Előzményekként gondolhatunk itt József Attilá
tól Szabó Lőrincen át sok mindenkire (vagy akár
csak az őzre) - az élet, a költészet jelképe lehet:
"Egyszer gyerekkoromban utánaeredtem egy
őznek."(Erdeikiizjáték); fIS néztük az őz maradé
kát (... ) szinte észrevétlen, mint a szépség és
jóság szent fantomját. .. míg egy autó motorhá
zán nem végezte." Aldozat nélkül nincs költészet
- az embert körülvevő, sorsába préselődő tár
gyak/ helyzetek folytonos tragédia forrásai, me
lyeket, helikopterére szállva a költő láthat csak
be igazán (gondolhatunk itt Saint-Exupéry repü
lőjére, rózsájára, ketrecére is). De a távolság ahogy
elválaszt, éppúgy össze is köt - így ha nem csak
a szememmel figyelek, egy "hajléktalan szend
vicsemberben" (Ripolusárnya) megláthatom ön
magam/ Krisztust. S csak ettől a pillanattól kezd
ve/ ebben az éjszakában leszek képes rákérdezni
a legfontosabbra. Szentmártoni János a kötet egyik
legszebb darabjában a legegyszerubb, s mégis az
egyik legtündöklőbbimádság-dalba sűríti a köl
tészet legégetőbb kérdéseit, mely kérdésekben
azonban már a válasz is ott van - vajon adhat-e
többet bármely költészet, mint azt az isteni reti
nán átvillan6 szentjánosbogárfényt? "Isten, ha
hullok, leszel-e pázsit, mely hullásom felfogja, /
s fölemeli angyalok arcához, mint mikor édes
gyerekszájakat / etettél vészek idején? Könnye
imból keversz-e patak vizéhez, / mely szemját
oltja az erdőben k6dorg6nak? Leszek-e / szívek
hez tapasztott kenyér tányérja peremén / az al
konyatból hazadülöngélőnek?Kartondoboz, / a
gondosan széthajtogatott, Ripolus áthűlt teste
alatt, / mikor farkasordító hidegek járnak? / Az
eltévedt ember lámpásába töltöd-e verseim ola-



ját? / / Vagy csak szentjánosbogár retinádon át
villant / pillanatnyi zöldje? S ennyi is legyen
elég?" (Gregorián). (Tipp Cult Kft.,Budapest, 2008)

TURAI LAURA

ROBERT WAL5ER: ,
A TANNER TESTVEREK

1926 áprilisában a Neue Zürcher Zeitung meg
kérdezett néhány német nyelvűIrót, hogy félreis
mertnek érzik-e magukat. A megkérdezettek közt
volt Robert Walser is, aki akkoriban, 48 évesen,
életművénekjelentős részével már a háta mögött
"végtelenül sikertelennek" nevezte magát. Joggal
tette, mert bár könyveit nem mások, mint Kafka
és Hermann Hesse méltatták, berlini pályakez
dését pedig az Akaszt6fadalokat szerző Morgen
stem támogatta, regényei az irodalmi szerkesztő
ségekben és szalonokban éppen úgy, mint az
olvasók körében visszhangtalanul merültek fele
désbe. Olyannyira, hogy pályájának vége felé
gondot okozott neki, hogy egyáltalán közölhesse
verseit és elbeszéléseit. Ehhez képest amikor
Robert Walser születésének századik évforduló
ján a Suhrkamp Verlag gondolt egy merészet, és
megkezdte műveinek12 kötetre tervezett összki
adását, a sorozat első darabja, amely a svájci író
aforizmáit tartalmazta, meglepetésre 40.000 pél
dányban kelt el. Walserből, akinek életében
mindössze kétszer volt alkalma közönség előtt

felolvasni verseiből és regényeiből, a 70-es évek
végére, tehát a halálát követőenmintegy két év
tizeddel, igazi klasszikus lett, aki megkapta
mindazt, amiben a német kultúra csak a legna
gyobbjait részesíti. Minden bizonnyal e későn

jött elismerésnek köszönhető, hogy a Scolar
Kiadó jóvoltából két regénye, A Tanner testvérek
és a Jakob von Gunten magyarul is hozzáférhe
tővé vált, az előbbiNádori Lídia, az utóbbi Bán
Zoltán András kiváló fordításában. Nem állom
meg, hogy ehelyütt meg ne jegyezzem, a koráb
ban elsősorban szakkönyveiről ismert Scolar
Kiadó az elmúlt években remekül gondozott
szépirodalmi sorozatot indított útjára, melynek
darabjai könyvtárgyként is finom, nem hival
kodó hozzáértésrőlárulkodnak.

A Tanner testvérek, Walser első regénye 1907-ben
keletkezett. Főszereplője egy modern városi
nomád, Simon Tanner, aki ha itt-ott munkát vállal
is, rövid idő múlva feladja állását, hogy ne fárad
ságos munkával pazarolja el ígéretes ifjúságát.
Nagy kedvvel bocsátkozik minden beszélgetésbe,
hétköznapi élményei hosszas és izgalmas töpren
gésekre késztetik. A Tanner testvérek antifejlődésre

gény: az ironikus, ám Simonnal mindvégig ro
konszenvező elbeszélő a fejlődésregény műfaji
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konvenciói szerint részletesen beszámol arról, mí
lyen tapasztalatokat szerez hőse, Simon életszem
lélete és alkata azonban mit sem változik, marad
a modern társadalom peremén élő idegen, kitartó,
csendes rebellis, aki ebben a társadalomban éppen
ezért nem lelhet stabil identitásra. Idegenségének
forrása alighanem egyfajta érett infantilzmus.
Amikor a tél közeledtével- számtalan lakáscsere
után - kibérel egy kis szobát, kedvtelve adja át
magát gyermekkori ernlékeinek, amelyekről vé
kony papírcsíkokra jegyzeteket is ·készít. Eszébe
jut, hogy sosem volt beteg, és hogy mennyire iri
gyelte testvéreit, Hedwiget és Klaust, akik mindig
össze tudtak szedni egy kis lázat. Eszébe jut,
mennyire fontos volt számára, hogy bizonyítson a
szüleinek, amit csakis azzal érhetett el, hogy jól ta
nult. Eközben rájön, hogy tulajdonképpen soha
sem akart felnőni,örökké a gyermekkor védettsé
gét kereste, amit szülei és testvérei immár nem
biztosíthatnak számára, még akkor sem, ha Hed
wig egy ideig eltartja, Kasparral pedig közös al
bérletben húzódnak meg. A felnőtt gyerek anar
chikus gyanútlansága szüntelen provokációt
jelent a helyzetében megnyugvó, elfojtott erotiká
val átszőtt polgári világ számára, amelyet Walser
nem csupán aprólékos pontossággal ábrázol, de
lelki mechanizmusait is hasonló éleslátással tárja
fel. Ez a provokáció a regényben kétértelmű.Van
benne felforgató energia, ami azonban könnyen
elcsendesíthető,forrásai közt pedig az egziszten
ciális idegenség mellett ott találjuk a szexuali
tástól irtózó regressziót is. Simon Tannerben még
nyoma sincs annak az állhatatos agresszivitásnak,
amellyel majd Oskar Matzerath, Günter Grass
A bádogdob című regényének főszereplője rop
pantja szét maga körül a felnőttek világát. Robert
Walser hozzásegíti őt ahhoz is, hogy amikor újra
átéli gyerekkorát, félelmei csituljanak. "Simon
most már nem félt, hogy még ezen az éjszakán
történhet valami", olvassuk, de nyomban arra
gondolunk, hogy e mostanit majd további éjsza
kák követik, amelyeken történhet valami.

Simonnak, mint minden gyereknek, különös
. tehetsége van a félelemhez, amit fiatalemberként

is megőriz. Hogy mi az, amitől Simon fél, azt ő
maga aligha sejti, az elbeszélés azonban finom
motivikus ismétlésekkel utal rá. Simon két hosszú
sétát tesz, az egyik Kasparhoz vezet egy sötét fe
nyőerdőn keresztül éjszaka, a másik Hedwighez.
A séták során Simon újra és újra almák, érett gyü
mölcsök tompa puffanását hallja maga körül,
máskor ugyanilyen gyümölcsöket lát az út mel
lett, amikor pedig Kasparhoz megy, ő maga is
megeszik egy almát, hogy aztán félelem nélkül,
nyugodtan keljen át a szép, ámbár idegen tájon.
A motívumban nem nehéz felismerni a szexuális
vágyat, amit azonban Simonban elfojt gyermeki



énje, aki "egy darab természet" szeretne lenni,
semmi egyéb, és azt akarja, hogy mások úgy sze
ressék, ahogyan a természet dolgait. Robert
Walser hőse fokozottan érzékeny a század eleji
polgári világ kisemberét gyötrő félelmek iránt, ez
teszi őt e világ belső száműzöttjévé,nomádjává,
aki idegenségét éppen ezért kínos szabadságként
éli meg. (Scolar KÚld6, Budapest, 2(08)

SCHEIN GÁBOR

ÓRIGENÉSZ: KELSZOSZ ELLEN

Az Alexandriában szűletett, és a 202 körül vér
tanúságot szenvedett apjának köszönhetően

már fiatalon keresztényként nevelkedett Órige
nész (185-253), Szent Agoston és Aquinói Szent
Tamás mellett, a legmeghatározóbb és leginkább
lángelmének mondható keresztény gondolko
dónak számít. Mind a mai napig ő tekinthetőa
keleti kereszténység legnagyobb teológusának.
Munkássága a teológia minden területén (bib
liakutatás és szentírásmagyarázat, rendszeres, il
letve lelkiségi teológia) fordulópontot jelentett
és befolyásolta a kereszténység szellemi fejlődé
sét. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy
sem barát (akiket lenyűgözött),sem pedig ellen
fél (akiket irritált) nem bírt kibújni a hatása alól.

A Kelszosz ellen írt nagyszabású munkája élete
utolsó éveiből származik. Tulajdonképpen ba
rátja és mecénása, Ambrosziosz személyes kéré
sére írta meg (248 körül), hogy megcáfoljon egy
évtizedekkel korábban (valamikor 177 és 180 kö
zött) keletkezett keresztényellenes írást (Igaz be
széd). A princfpiumokr61 (ford. Pesthy Monika,
Kránitz Mihály és Somos Róbert; Budapest, 2(03)
szóló - és sokat vitatott - művével ellentétben
Órigenésznek ez a nyolc könyvbőlálló műve tel
jes egészében fennmaradt görögül (legkorábbi
szövegemléke egy 7. századi papirusz).

Somos Róbert szerint "Órigenész művénekúj
szerűsége mindenekelőtt abban áll, hogy Kelszosz
írását, az első filozófiai igénnyel megfogalmazott
keresztényellenes pamf1etet, a görög dialektika
eszköztárának professzionális alkalmazásával
próbálta cáfolni. E professzionalitás abban is meg
mutatkozik, hogy az általa gondosan alkalmazott
cáfoló módszer párját a görög irodalmi és tudo
mányos szövegekben sem igen találjuk" (7). Óri
genész ugyanis következetesen és mintegy pont
ról pontra haladva cáfolja Kelszosz szövegét.
Ennek köszönhetőena mára már elveszett írás je
lentős része - gondolatai és mondanivalója min
denképpen - fennmaradt az utókor számára.

A kikövetkeztethető struktúra alapján - amely
tulajdonképpen Órigenész művének a felépítését
is meghatározza (lásd M. Borret in: Sources chré-
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tiennes 227, Paris, 1976,33-121) - Kelszosz a ke
resztények törvénytelenségének (titkos társaság)
tényéből indult ki, aminek köszönhetőenhalál
büntetéssei lehetett súlytani őket, és arra a kér
désre kereste a választ, hogy vallásuk kellőkép

pen megalapozott-e ahhoz, hogy megérje ennek a
veszélynek a vállalását (1,1-12). Írása első részé
ben a kereszténység zsidó eredetét taglalta. Jézus,
akit egyszerű és tanulatlan tanítványai Isten Fiá
nak tekintettek, valójában Mózes tanítását vette át,
amely maga is egy ősi tariításra vezethető vissza.
Ebben a részben ugyanakkor megtalálhatóak a
keresztényellenes zsidó polémia egyes elemei,
történetesen Jézus születését illetően (I,14-II,79).
A második részben Kelszosz a kereszténységnek
mint vallásnak a hiteltelenítésére törekedett. Eb
ben a törekvésében a judaizmust és a keresztény
séget együttesen a vallási és a társadalmi rend el
lenségeként mutatta be (III,1-V,65). A harmadik
részben a tanításokat hasonlította össze, hogy ér
zékeltesse a zsidó és a keresztény tanok alacso
nyabb rendűségét.Ugyanakkor erőteljesenelítélte
a keresztényeknek a korabeli kultikus gyakorla
tokat elutasító magatartását M,1-VIIl,7U. Műve
befejező részében (VIII,71-76) Kelszosz arra buz
dította a keresztényeket, hogy hagyjanak fel az
univerzalizmusukkal, harcoljanak a császárért, és
vegyenek részt "a haza kormányzásában, ha ezt
kívánja meg a törvények és a helyes vallásosság
védelme" (649).

Tulajdonképpen két világ és világkép ütközött
Órigenész művében: egy hanyatló (vagy átala
kuló) és egy feltörekvőés hódítani szándékozó:
"Minden istenkultusz meg fog szűnni - írja a
keresztény szerző egyfajta prófétai látomásban,
hiszen az igazán véres keresztényüldözések csak
ezután következtek (250és 251, 257 és 258, illetve
303 és 312/313 között) - s egyedül a kereszté
nyeké győzedelmeskedik,igen, egyszer egyedü
liként győz,mert az Ige mindig egyre több lelket
nyer meg" (VIII,68; 643.). Ugy tűnik, hogy az
egykor győzedelmesés intézményesült keresz
ténység napjainkban inkább csak nem sok kilá
tással kecsegtetőutóvéd harcait vívja.

Somos Róbert - aki korábban figyelemre mél
tó monográfiát szentelt Az alexandriai teol6gia
(Budapest, 2(01) kérdésének- szakszerű és meg
bízható, ugyanakkor olvasmányos fordításának
köszönhetően(amelyet olyan szakemberek is át
néztek, mint Pesthy Monika és Bugár M. István)
most már a magyar olvasóközönség is hozzáfér
het az ókeresztény irodalom egyik nagyszerű al
kotásához. Reméljük, hogy haszonnal is olvassa!
(Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta, vala
mint a névmutatót készítette Somos Róbert;
Kairosz, Budapest, 2(08).

JAKAB ATTILA
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