
kapcsolódik, a világ felépítettsége: menny és pokol
létének, s így az isteni és ördögi paktumok való-
ságosságának kérdése is. Nem is lehet meglepő,
hogy a regény végére Faust is az egyik központibb
alakká lesz, akinek történetét Thomas Mann is fel-
dolgozta nagyregényében. Bármennyire is szerte-
ágazónak tűnik tehát a Thomas Mann kabátja szö-
vegszervezése, egy határozottan végigvitt szerzői
koncepciót takar a látszólagos kuszaság. „Nincs ér-
telme a világ létének és nincs értelme a túlvilágnak,
nincs értelme az élet létrejöttének, nincs értelme az
elmúlásnak, és nincs értelme az egyes életeknek
sem. De vigyázz! Ez nem azt jelenti, hogy a világ
léte, az élet létrejötte vagy az egyes életek értel-
metlenek lennének.” (65.)

Vörös István regénye nem adja könnyen magát,
befogadásához elsősorban nyitottság szükséges. Ez
egyszerű receptnek tűnik, ám manapság ritka az
olyan mű, amely erre apellál, így talán némileg el
is szoktunk az olyan gazdag és kreatív művektől,
mint amilyen az éppen ezért nehéznek tűnő Thoman
Mann kabátja. (Noran Libro, Budapest, 2017)

SZARVAS MELINDA

TOMAJI ATTILA: SAJÁT SORS

A Saját sorsban a beszéd jellemzője a dallam és rit-
musösztön, a megszólalás rítus jellege, a rítus ün-
nepélyessége. Mivel a költő hangzás-emlékeiben,
szöveg-emlékeiben erősen benne él Babits, Kosz-
tolányi, József Attila, Radnóti, Nemes Nagy Ág-
nes, Weöres Sándor, Pilinszky, továbbá T. S. Eliot
és mások szöveg-corpusa, a „különleges pillanat”-
ban felbukkant-felmerült szó, szószerkezet, ötlet
bekerül egy olyan dialógusrendszerbe, mely — Ju-
lia Kristeva fogalomrendszerével szólva — szám-
 talan dialógus vonatkozásrendszerét sűríti ma-
gába, mégpedig úgy, hogy a szó e kommunikáció
része, ugyanakkor szubjektív, így ambivalens ele-
mek dialógusa lesz.

Jól mutatja ezt a formálódást, miként van jelen
Weöres Sándor Bolero című versének emlékformája
Tomaji Attila bolero című költeményében. A két azo-
nos cím alapjelentése, a régi spanyol tánc meg-
idézheti az 1920-as évek végének Weöres Sándorát,
aki költeményben próbálta megalkotni a fuga,
szimfónia, toccata és más zenei műfajok nyelvi
megfelelőjét. A Bolero azonban a táncforma into-
nálásánál erőteljesebben az elmúlás feletti medi-
táció is. Az utolsó sorában, a tizenkettedikben ek-
képpen: „ahányan végre így együtt vagyunk,
mind elmegyünk”. Tomaji Attila a záró sort és a
költő nevének kezdőbetűit írta a maga verscíme alá,
s három ponttal indította alkotását, lényegében a
Weöres-szöveg „ellenvers”-ét. Az első, az ötödik
és az utolsó sorban (meg a kilencedikben és a ti-

zenharmadikban) leírt „maradunk”-kal e világi
örökké lét reményét foglalta szavakba. Más alko-
tásokban másként játszott rá sorokra, szavakra,
ritmusra. A Csöndesen akartál élni című szöveg „nyö-
gő lombok alatt” szerkezete Adyt, az ugyanitt ol-
vasható „fű, fa, virág” Weöres Sándort hívja elő az
alkotó és az olvasó emlékezetéből. A Cinkosok, a
Plain air és a Három bagatell harmadik darabja Kosz-
tolányi Számadás-kötetének ritmus-emlékeit, szö-
vegfordulatait sejteti. A Négysoros „szép mostoha”
szószerkezete, rájátszva az Óda „édes mostoha”
szintagmájára, József Attilát, az Élet, élet a Levél a
hitveshez Radnótiját, az Elég és az Itt Nemes Nagy
Ágnest idézik fel.

A vers-megszólalás rítus jellegét, a rítus ün-
nepélyességét reprezentálja a versnyelv és a szö-
vegforma. Van tradicionális ütemhangsúlyos vers,
rímek játékával született szöveg. Van rímet csen-
dítő időmértékes alkotás, jambikus és trochaikus
sorokat vegyítő írás, mondattagoló és szövegzá-
ró jel nélküli alkotás, és van szabad vers is. Ol-
vasható a kötetben egy cím alá rendelt versfüzér,
melynek darabjai között grammatikai-szókészleti
és gondolkodástörténeti kapcsolatokon túl felis-
merhető a lírai én önazonossága. Van 5–7–5 szó-
tagos haiku-sorozat.

A versnyelvet és a szövegformát karrakteres-
sé teszi a rímrendszer. A rím az 1970-es, 1980-as
évektől nemcsak a magyar lírában, de az európai
nyelvek költészetében is háttérbe került, gyanússá
vált. Pedig a rím asszociációs hálójának az alko-
tás összműködésében kifejező és információs
szerepe is lehet.

Sok vers példázhatja Tomaji Attila rímteremtő
gazdagságát és a rím funkció-lehetőségét. A majd-
nem találomra választott Darabka örökkévalóság jól
jelezheti, mit jelent a vers élő organizmus volta, mi-
ként vesz részt a rím a teljesség létrejöttében.

Az olvasónak az utolsó, a negyedik szakasz öt-
soros terjedelme azonnal szembetűnik. A strófa
akusztikai karakterét az első, a harmadik és az ötö-
dik sor alapozza meg. A három sorzáró szótag tisz-
ta asszonánc. Ez a színezett egyezés az asszonánc
gyengéd, árnyalatos variánsa. A második és ne-
gyedik sor spanyol asszonánc. Tiszta asszonánc van
a második szakasz első és harmadik, a harmadik
szakasz második és negyedik sorában, spanyol asz-
szonánc az előbb lévő második és negyedik sora vé-
gén, valamint a harmadik strófa első és harmadik
sorában. Szótagos alliteráció fordul elő az első, a má-
sodik, egymástól távol kerülve a harmadik stró-
fában. A negyedik szakaszban nagyobb bőséggel
jönnek. Az első sorban „mézes mesekertben”, a má-
sodikban „világló világ”, a negyedikben „hitháló-
ban (…) hullva” formában. A második-harmadik-
negyedik strófában a sorvégek szintagmákat
vágnak ketté. A „sötét / Föld felé” és „a színpad-
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ra / Termett csillagok” estében erőteljesen össze-
tartozó szavak hely-közösségét szünteti meg a sor-
határ. Az „örökkévalóság / Darabkája” olyan át-
hajlás, amely a címben megjelent közlés két elemét
szakítja szét. Ezzel a költő szétrántja a szöveget. Az
olvasó szeme esetleg átsiklik ezen. A szöveget el-
mondó vagy eltünteti a sorhatárt, vagy érzékelte-
ti. Ez utóbbi esetben azonban megbicsaklik, eltű-
nik a közlés lényege. Az „örökkévalóság” teológiai
értelme Isten vég nélküli létezése. Az „örökkéva-
lóság darabkája” lehet emberi ambíció is. Annak a
kívánása és reménye, hogy az egyén elmúlását élje
túl a híre, esetleg emlékezzenek rá későbbi korok-
ban is. Az elvonuló évektől induló, itt „iramló”-ként
leírt „idő”, a „világló világ hasadékai”-nak és a min-
dent elárasztó „vadvizek”-nek és „hitháló”-nak egy-
más mellettisége azt erősíti: ebben a szakaszban
koncentrálódik a hit és a kétely megléte és kimond -
hatósága.

Szövegformáló funkciója van a Saját sors kö-
tetben a versekben megjelenő lírai én pozíciójának.
Van hagyományosabb, vallomást tevő változat,
„én–te” párbeszédet kezdeményező forma, és van
szerepvers is. A lírai én megszólal kijelentő-, leíró-,
elbeszélő-, kérdező státusban, miközben legfőbb
attribútuma minden szövegváltozatban melan-
kolikus, a létezés legátfogóbb kérdésére kérdező,
a teremtő Isten és az arasznyi létben létező, élete
értelmére kíváncsi ember remélt dialógusa. Ez az
állapot nem nyelvi történésekben, emlék-moz-
zanatokban, hanem az ént meghatározó érzel-
mekben jelenik meg. A „fordítsd énfelém az arcod”
felszólításban, a „nyom se marad itt utánad, / Más
lép a helyedbe. De ugyanaz a bánat” kijelentésben,
az „idővé pusztulnak az emlékek” szószerkezet-
ben, a halál közeledtének kinyilvánításában, az
„utolsó szavak” elgondolásában, a „percnyi örök-
lét” megjelenítésében, a kötet utolsó versében, a
Már aligha segít zárlatában: „porrá lesz az összes
emlék poridővé / és elporzik a puha sár is” kife-
jezésben. (L’Harmattan, Budapest, 2017)

SIPOS LAJOS

ÓRIGENÉSZ: KOMMENTÁR
JÁNOS EVANGÉLIUMÁHOZ

A Pécsi Tudományegyetem Patrisztika Központ -
ja és a Kairosz Kiadó Catena című közös soroza-
tának legújabb kötete, Órigenész János evangé-
liumához írt kommentárja szervesen kapcsolódik
a fordító, Somos Róbert korábbi fordításaihoz (Kel -
szosz ellen, 2008) és az ókeresztény alexandriai teo-
 lógia világáról írt könyveihez.

Ismeretes, hogy a Valentinoszt követő gnosz-
tikus közösségben korábban már született János-
kommentár, mégpedig Hérakleón tollából, s a mű
minden bizonnyal terjedelmesebb munka lehetett,

mert saját magyarázatainak kifejtése közben Óri -
genész folyamatosan szem előtt tartja. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy az órigenészi evangélium-
magyarázat csupán Hérakleón cáfolata lenne.
Órigenész szelíd határozottsággal támadja a
gnosztikus tanokat, anélkül, hogy a művén túl-
ságosan nagy erőt venne a polémia hevülete, így
a kommentár előterében mégiscsak az evangéli-
umi szöveg marad, és nem a teológiai vélemények
csatározása. Végül is Órigenész többszöri neki-
rugaszkodás dacára sem jutott a negyedik evan-
gélium kommentálásának végére, sőt a nagy
terjedelmű, 32 könyvből álló mű jelentős része is
elveszett a következő évtizedek, évszázadok vi-
tái során. A szellemi mesteréhez hűséges egy-
háztörténész és teológus, Euszebiosz már csak 22
könyvet olvashatott. A 13. században egy János
nevű szerzetes szerencsés módon lemásolta a Já-
nos-kommentárt (Codex Monacensis graecus 191),
s a kéziratot a következő században a nagy hu-
ma nista teológus, Besszarión magával vitte Nyu-
gatra. Sőt, úgy tűnik, a mű olyannyira felkeltette
a bíboros figyelmét, hogy egy 11. századi kéziratot
is beszerzett (Codex Venetus 43). E két kódex szö-
vegétől függnek a János evangéliumához írt óri -
genészi kommentár további kéziratai. A magyará -
zatok 1668-ban jelentek meg először nyomtatásban.

A János evangéliumához írt kommentár ma-
gyar nyelvű kiadásához írt bevezetésében a for-
dító felhasználja immár több évtizedes kutatá-
sainak eredményeit, amelyekre természetesen a
fordítás elkészítése során is támaszkodni tudott.
Már a Logika és érvelés Órigenész műveiben című kö-
tetében (2011) is azt az Órigenészt mutatja be, aki-
nek szentírási interpretációs módszere szigorú lo-
gikai elvekre támaszkodik, aminek köszönhetően
a kereszténységben a teológia módszeresen kö-
vetkezetes tudománnyá alakult át (a kötet 2015-
ben angolul is megjelent a münsteri Aschenndorff
kiadónál). Nyilván nem véletlen, hogy ebben a kö-
tetben közel másfélszáz alkalommal esik szó a Já-
nos-kommentárról.

Órigenész magyarázatait leginkább úti be-
szá molóhoz lehetne hasonlítani: útikönyv, de
nem szimbolikus értelemben, hanem belső értel-
mét tekintve. Nem fénykép vagy dokumentum-
film, hanem szavakkal festett teológiai látkép: hal-
latlan türelemmel és részletességgel fejti ki az egyes
evangéliumi versek belső, szellemi tartalmát és
összefüggésrendszerét. Az órigenészi kommentár
azért foglal el jelentős helyet a keresztény gon-
dolkodás történetében, mert a későbbi századok fo-
lyamán óriási hatást gyakorló elgondolásokat fejt
ki mind szűkebb értelemben vett teológiai kérdé-
sekről (például a Szentháromságról és kitüntetet-
ten a Logosz személyéről), mind a keresztény spi-
ritualitás és misztika problémáiról: a Krisztus által
lehetővé tett „misztikus, kimondhatatlan szem lé-
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