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Ad imaginem Dei
Képekkel túlterhelt korunkban gyakran erőtlennek és tolakodónak
érzünk minden, a szent szövegekből ismert cselekmény vagy személy vizuális megidézésére tett kísérletet. Gyermekkorunk képes
bibliáinak hipernaturalista illusztrációi után nehezen tudjuk elképzelni, hogy szöveg és kép viszonya nem feltétlenül alárendelő.
A reneszánsz előtti miniatúrákra, vagy éppen a templomok falait
borító narratív ciklusokra ugyan tisztelettel tekintünk, de amikor
eszünkbe jut a klasszikus közhely, miszerint ezek alkotják a "Biblia pauperumot", a szegény, olvasni nem tudó nép Bibliáját, önelégülten megnyugszunk, s csupán a képek esztétikai értékeinek
számbavételére törekszünk, ami viszont gyakran csalódást okoz az
újkori szépségeszményeken csiszolódott ízlésünknek. Csak alaposabb elmélyülés tárhatja föl, hogya reneszánsz előtti narratív ciklusok nem csupán az " együgyűek" szolgálatára készült "képregények", hanem gyakran a szent esemény vizuális kommentárával
állunk szemben. Manapság inkább a számos tudományos eredményt felvonultató szöveges kommentárokban véljük föltalálni a
jobb szövegértés kulcsát, lassan látva be, hogya középkori üdvtörténeti-esemény ábrázolásokat nem szabad egyszeruen modern értelemben vett illusztrációnak tartanunk. A kép ugyanis a szent
szövegekben olvasható események ábrázolásán túl, gyakran a textus értelmezési hagyományának és exegézisének szemléletes foglalatát nyújtja, amiben a képi eszközök természetének, műfaji sajátosságainak köszönhetően a szövegtől különböző egyedi megoldások születnek.
A palermói palotakápolna mozaik Teremtés ciklusának (12. század
k özepe) egyetlen epizódján keresztül szeretném érzékeltetni a
képi exegézis mibenlétét, a modern szemlélő számára sem mellékes problémafelvető erejét. A hatodik nap eseményeinek bemutatása a kápolna főhajójának északi falán, két ablak által határolt,
téglalap alakú mezóbe került, melynek központi, vertikális tengelyében a hosszú, barna hajú és szakállú, háromnegyed-profilból
ábrázolt Krisztus-arc ú, feliratával Dominusnak nevezett Teremtő
áll, aki kicsit előre hajolva bal lábára támaszkodik, miközben jobb
lábával kecses kontraposztot alkot. Baljában tekereset tart, fölemelt
áldó jobbját az előtte ülő emberre irányítja. Az Úr teljesen kék színű köntösébe burkolózik, csak a bal kezére föltúrt köntöse alól
bukkan elő bíborszín tunikája. Közvetlen előtte ül a meztelen
Ádám, akinek arca mintegy az Úr tükörképe, szintén hosszúhajú
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és szakállas, háromnegyed-profilban ábrázolva. Ádám a kezét a
szentek imádó mozdulatához hasonlóan maga elé emeli, eképpen
fogadja az Úr áldását. A két személy között nemcsak az áldás, hanem a Teremtő szájából induló, és Adám jobb orcáján végződő sugár is kapcsolatot teremt. Mindkettőjük mögött egy-egy szikla magasodik, némi növényzettel. Az aranyháttérben a Szentírás vonatkozó része szerepel titulusként: CREAVIT D[EU]S [H]OMINEM
AT IMAGINEM SVAM (vö. Ter 1,26-27) - "Isten a saját képmására teremtette az embert". A Teremtő mögött nyolc pár, két négyes oszlopba helyezett állat utal a hatodik nap első teremtményeire. Közvetlen az Úr mögött felülről lefelé haladva oroszlánokat,
medvéket, kutyákat és egy párba helyezett tevét és szarvasbikát
találunk, míg a következő oszlopban, szintén felülről indulva bárányokat, ökröket, lovakat és teheneket fedezhetünk fel. A kompozíció felső sávjában, az aranyháttérben közvetlenül az állatok felett
az Úr teremtő erejű szavait olvashatjuk: PRODUCAT T[ER]RA
ANIMAM VIVENTEM IUMENTA ET REPTILIA ET BESTlAS
TERRE (vö. Ter 1,24).1 - "Hozzon elő a föld élólényt, lábasjószágokat, csúszómászókat és szárazföldi vadakat."
A palermói mozaikot stilárisan a bizánci művészet 12. századi, klasszikus szakaszához kapcsolódó, minden bizonnyal bizánci mester alkotta. A mű kompozíciója és ikonográfiája viszont
azt mutatja, hogy mestere jól ismerte az itáliai hagyományokat,
amelyeket sikeresen integrált saját művészetébe, talán éppen a
latin hagyományú megrendelők kérésének eleget téve. A korábbi
ábrázolásoktól viszont a nap teremtményeit a Teremtő két oldalára rendező szerkesztéssel, valamint az Ádám és a Teremtő arcvonásainak szinte tükörképszerű bemutatásával világosan eltér.
Számunkra már a Teremtő antropomorf jelenléte is különösnek tűnik, aki itt nem is Atya, mint ahogya reneszánsz óta
megszokhattuk, hanem a Fiú képét öltötte magára. A középkori
művészet ekkor még kerülte az Atya ábrázolását (amit a bizánci
művészet mai napig komolyan vesz, mivel az Atyát senki sem
látta), s csak az üdvtörténetben testté lett Fiú megjelenítésére
szorítkozott. A teremtő Logosz, vagyis a Fiú teremtésben betöltött szerepe már a szent páli levelekben/ és János prológusában
is kifejezésre jut (Jn 1,1-4). Vizuálisan ez a teológiai igazság
csakis a Krisztus ábrázolásával fejezhető ki a kép megjelenítő-eszközeit figyelembe véve, melynek szintén az Apostol
szavai adhatnak nyomatékot: a Fiú a láthatatlan lsten képmása
(Kol 1,15).
A Teremtő Logosz és Ádám hasonlóságáról a korai egyházatyák a megtestesülés fényében azt állítják, hogy Ádámot az Isten a majdan meg testesülő Fiú képére alkotta meg. Lyoni Szent
Ireneusz így ír: "Mert az embert lsten képmására alkotta, és Isten képmása a Fiú, az ő képmására lett az ember megalkotva. A
végső időben azért jelent meg, hogy megmutassa, milyen kép-
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más hasonló hozzé."? Vagy Tertullianusnál ezt olvassuk: lIMegvolt azonban, akinek képére alkotta [ti. az embert], nevezetesen
a Fiúéra, aki igazabban és biztosabba n mondja, hogy képére alkotta az embert, mert ő a majdani ember, s akit akkor az agyagból formált, az az igazinak képe és hasonlatossága/" A Teremtő
és teremtménye közötti hasonlóságot, ami a palermói mozaikon
egyértelmű vizuális kifejezést nyer a Teremtő és Ádám arcvonásai hasonlóságában, a felirat is hangsúlyozza, amikor a Ter
1,26-27 rövid tartalmi összegzését nyújtja, miszerint az ember Isten képére lett alkotva. A hasonlóság vizuális kinyilvánítása
azért is figyelemre méltó, mert a középkor exegézise az ember
teremtésekor kapott istenképiségét a későbbi egyházatyák alapján, alapvetően szellemi, lelki vonatkozásnak tartotta, az ember
szellemi képességeire, szabadságára, a világ fölötti hatalmára
stb. értelmezve, lehetőleg kerülve a testhez kapcsolódó következtetéseket." Ennek a szemléletnek köszönhető, hogya lélekadás (Ter 2,7, ahol a görög és latin fordítások szerint a Teremtő
az ember arcába leheli az élet leheletét) is vizuális formát öltött
a két arc kőzötti fénysugárban, ami a Teremtő és teremtménye
közötti, alapvetően szellemi természetűnek tartott kapcsolat
plasztikus érzékeltetése. A palermói mozaik mestere talán öntudatlanul mégis egy olyan, korai teológiai gondolatot elevenített
fel az arcok hasonlóságával ikonikusan, ami a korabeli teológia
kevésbé hangsúlyozott.
A Krisztus és Ádám közötti hasonlóság ugyanakkor egy másik, a már bűnbeesett és megváltott ember számára egyértelmű
üdvtörténeti perspektívát is megidéz, a Krisztusról szóló páli tanítás tipologikus megfogalmazásai alapján: Krisztus az új Ádám
(vö. IKor 15,21 és IKor 15,45), aki megtestesülésében a régi
Ádám testét vette magára, melyet megváltói művében megtisztított és visszahelyezett eredeti állapotába, miáltal az egész emberiség számára lehetővé tette a Paradicsomba való bejutást. A régi
és az új egysége testi hasonlóságukban nyer kifejezést, mintát
adva a választottak átalakulásához (l Kor 15,49; 2Kor 3,18; Róm
8,29). A palermói kép a két Ádám szerepeltetésével megelőlegezi
az új teremtést is, amikor majd Krisztus, az alfa és az ómega újjáalkot mindent (Jel 21,1-6). A földön ülő Ádám tehát egyszerre
mutatja eredeti és megvalósítandó állapotát.
A palermói mozaik tehát a teremtésről és a megváltásról a teljes üdvtörténet fényében nyújtott teológiai tanítás, ami a szöveggel ellentétben, kép-műfaji adottságainak megfelelően nemcsak
arra képes, hogya Szentírásban szereplő két teremtéstörténetet
összevontan jelenítése meg, egy jelenetbe tömörítve a különbözö
teremtő aktusokat, hanem az egész üdvtörténet perspektívájából
nézve a már és a még, a kezdet és a vég sűrűsödés i pontját ragadja meg, amikor a Teremtő Ige és teremtménye közötti kapcsolat plasztikus bemutatására vállalkozik.
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Istenképiségünkkel nehezen boldogulunk, az emberiség és a többi
teremtmény k öz ötti problémákat tapasztalva (globális katasztrófák lehetősége stb .), gyakran Istent hibáztatjuk a túl nagy szabadságért, és alig érzékeljük, hogyamegpróbáltatások mögött a beteljesedés lehetősége is folyamatosan jelen van. A Teremtőhöz fűző
dő egzisztenciális kapcsolatunkat Paul Ricoeur így fogalmazza
meg: "Az ember »Elohim képmás ára« teremtetett, azaz égi mintára, s ez kivonja őt a látható dolgok hatásköréból. így hát, ha az Isten antropomorf, akkor az ember teomorf.:" A "teomorf ember"
megformálásában az "antropomorf Isten", vagyis Krisztus lehet
irányadó. Benne kapunk esélyt, hogyalétezésünkhöz nyújtott
"útmutatást", a Szentírást, a szöveget borító "leplet" fellebbentve
tanulmányozhassuk (vö. 2Kor 3,15). Nemcsak a képeken juthat kifejezésre, hogy minden Benne, Általa, Érte, és Vele együtt értünk
történik, hanem ebből a perspektívából irányítva saját csetlő-botló
értelmezési kísérleteinket (akár verbálisan, akár a tettek szintjén),
az Apostol szavai szerinti beteljesedés is reálisnak tűnhet: "mindnyájan födetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét és e szeml életben fokról fokra az ő képmására változunk át az Úr lelke által"
(2Kor 3,18). Krisztus és Ádám nemcsak fölülről lefelé, vagy alulról
fölfelé, hanem szemtől szemben szemlélheti egymást.

Ádám teremtése (Palermo, Cappella Palatina, 12. sz.)
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