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A máriaradnai (Arad megye, ma Románia) ferences kolostor folyo
sóin százával látni az imameghallgatások, a Radnai Szűzanya köz
benjárásának igazoló jelei: zarándokok által köszönetük kifejezése
ként odavitt fogadalmi képeket. A sok színes nyomat körében szá
mos festmény, naiv kép is található. Ezek között egy sajátos ábrá
zolás: a virágok övezte képen a békésen alvó Gyermek Jézus, mö
götte pedig kínszenvedésének eszközei: kereszt, létra, lándzsa, tö
viskoszorú, szögek, kalapács, harapófogó, rúdra erősített spongya.
A kép alatt érzelmes verses szöveg, a Gyermek Jézusról nevezett
Kis Szent Teréz költeménye a Kisded Jézushoz. A képet Nagy Ist
ván magyarpécskai festő, harmadrendi ferences testvér festette
1935-ben, valószínűleg egy 19-20. századfordulóján készült ábrázo
lás nyomán. Abban az időben ugyanis nagyon kedveltek voltak
ezek a szentképek nemcsak Magyarországon, hanem szerte Euró
pában, különösen Dél-Németországban.

De hogy kerül egymás mellé az alvó karácsonyi Kisded idilli
ábrázolása és a nagypéntek kínjára, szenvedésére emlékeztető tár
gyak csoportja?

A bűnbeesés és a megváltás, illetőleg a megtestesülés és a
kereszthalál dogmatikai összefüggéseit szemléltetik, írja Bá
lint Sándor, mindezek a szövegidézetek és különösen a ba
rokk művészetben megtalálható, de a 20. századig továbbélő

metszetek, képi ábrázolások. Már a középkori legendákban,
így a Legenda Aureában, a Háromkirályokat vezérl6 csillagban is fel
bukkan a Kis Jézus kereszttel és a töviskoronával a fején. Rene
szánsz előképre vezethető vissza az alvó Jézuskának a Kálvária
kínzóeszközeivel együtt történő ábrázolása. Bálint Sándor több
hazai ikonográfiai példát is említ: a keresztet farigcsáló Gyermek
Jézus ábrázolását Nagynyárádról, a mátraverebélyi kegytemp
lom szószékén álló, s hatalmas keresztet tartó Jézus szobrát,
valamint a celldömölki apátsági templom kincstárában lévő

domborműves Kis Jézus faragást.' Más példák még össze
gyűjtésre várnak. Szilárdfy Zoltán kis szeritképeket bemutató
köteteiben barokk grafikus ábrázolásokat, s számos, színes
19-20. századi szentképet mutat be, jelezvén, hogy ezek az
ikonográfiai témák nagyon népszerűek voltak az elmúlt év
századok vallásosságában, lelkiségében?
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Folklór líra A Gyermek Jézust szenvedése eszközeivel együtt a folklór líra
számos alkotása is őrzi. Bennük a folklór jellemző hagyományos
sága következtében középkori és barokk elemek, s az újkori szen
timentalizmus félnépi alkotás-motívumai egymás mellett találha
tók. Az ország több vidékén ismert az a középkori gyökerű kará
csonyi ének, amelynek szövegében felbukkan a Kis Jézus szüle
tése és a kereszthalál gondolatának összekapcsolása:

Paradicsom mezejiben
Arany szinnye leterítve
Azon vagyon rengő bölcsű

Abban fekszik az Úr Jézus.

3Kríza Ildikó:
A legendaballada.
Akadémiai Kiadó,

Budapest, 1982, 111,
illetve 168-169.

Archaikus imádságok

4Erdélyi Zsuzsanna:
Hegyet hágék, lőtőt

lépék. Kalligram,
Pozsony, 1999,

705-709.

5Erdélyi Zsuzsana:
Akiezt az imádságot...

Kalligram, Pozsony,
2001, 705-709.

Jobb kezében aranya vessző,

Bal kezében aranyalma.
Megziggintá a vesszeje
Zúg az erdő, cseng a mező.

Sose láttam szebb keresztfát,
Mint Úr Jézus keresztfáját,
Mert a vérrel virágozik,
Szentlélekkel gyümölcsözik?

A Gyermek Jézus és a nagypénteki kereszthalál eszközei motívum
ként felbukkannak az archaikus imádságokban is. Az Erdélyi Zsu
zsanna gyűjteményében imádságként közölt, láthatóan több szö
vegtípusból kontaminálódott szöveg" gyökerei visszamennek Si
meon jövendölésére és az apokrif hagyományra, miszerint Jézus
előre megjövendöli anyjának, Máriának saját eljövendő szenvedé
sét,?

Ugyancsak középkori gyökerű motívum Mária álma, amely
ben Mária megálmodja Szent Fiának kereszthalálát. Egyes válto
zatokban Betlehemben a szülés után elaludt Máriát a Kis Jézus
költi fel, s megkérdezi, miért sír. Mária válasza, hogy megálmod
ta, milyen halál vár Fiára. Silling István bácskai gyüjtéséből ezt
idézem most:

Aluszik a boldogságos Szűz Mária Betlehembe.
Oda megy a szent fia,
Kérdi tőle: Aluszol, édesanyám?
Aludtam, de már nem alszom,
Mert véled rosszul álmodtam,
A zsidók megfogtak, megkötöztek,
Epével és ecettel megitattak,
Három vasszeggel a keresztre feszítettek.
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6Silling István:
Boldogasszony

ablakában.
Forum-Agapé, h. n.

1992, 89. Változatokat
lásd még: Kríza Ildikó:

Lm. 112.; Erdélyi
Zsuzsanna: Hegyet
hágék. lőtőt lépék.

Kalligram, Pozsony,
1999, 1025-1027.

7Kríza Ildikó: i.m. 113.

5varga Lajos: Verses
Szentírás vagy Biblia.

Eger, é. n. 343.
(nagyalakú kiadás).

Ne sírj, ne ríjj, édesanyám,
Mert az igaz lészen.
Aki ezt az imádságot este-regge elmondja,
Hét halálbűntű megszabaditom."

A szövegek egy újabb csoportjában a Kis Jézus maga jövendöli meg
szenvedését és kereszthalálát.

Jézus gyermekkorában
Názáret városában
Faragcsált Szent Józseffel,
Kedves nevelőjével.

Elkészült a szent munka,
A kis rózsa-keresztfa,
Jézus mint egy méhecske,
Szűz Anyához szállt vele.

Mondja a Szűz Mária,
Lelkem szép mennyországa,
Mit jelent a keresztfa?
Kis Jézust megcsókolta.

Jézus anyját öleli,
Édes csókkal illeti,
Kedves anyám, megmondjam?
Ez az én halálágyam?

Magam a medvesalji Dobfenéken (Szlovákia) vettem magnetofonra
a most Kríza Ildikótól idézett, s a Gyermek Jézus álmát elbeszélő

éneket. Ezt az apokrif történetet Varga Lajos népköltő Verses Szent
írásából is ismerjük. A hosszú, érzelmesen megfogalmazott törté
netből, amely a csipkefa (rózsafa) teremtésmondája is egyúttal, csu
pán egy rövid részletet emelek ki:

Kis kezeivel az Üdvözítő gyermek,
Csinált azokból egy piczinyke keresztet...

És így szólt: "jó anyám, nézd csak mit csináltam
Ilyen lesz egykor az én halálos ágyam!"

Nem kizárt, hogy a szóbeli hagyomány mellett szentképi ábrázolá
sok is ihlették Varga Lajost története megfogalmazásakor.8

898



9Bálint Sándor: Lm. 26.

10Erdélyi Zsuzsanna:
Aki ezt az imádságot...

Kalligram, Pozsony,
2001 , 193-195,

209-210, 245-246,
253, 267, 299.

A karácsonyi Gyermek Jézus és a nagypénteki szenvedés
együttes említése nem csak a magyar költészet és képzőművé

szet témája. Az ikonográfiai témát Bálint Sándor egyértelműen a
dél-német hagyományra vezeti vissza.' Az archaikus imádságköl
tészet számos európai párhuzamát idézi Erdélyi Zsuzsanna Má
ria álmára vonatkozóan, példákat pedig a horvát, a szerb, a ro
mán, az olasz, a spanyol és a walesi népköltészetből hoz. IDJele
ként annak, hogya keresztény tanításból, s annak alapján egész
Európában hasonló, közös lírai költészet alakult ki a szóbeli
hagyományban.

A kisded Jézus a kínzóeszközökkel.
18. század végi rézmetszet, Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből
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