
JACQUES DUQUESNE: A SZŰZNEK
NEVE MÁRIA

A ka tolikus hívők sokaságának vallási ,életében
központi sze repet játszó Máriáról az Ujszővet

ség csak nagyon szűkszavúan szól: ő többnyire
"Jézus anyja" vagy "József jegyese" . Ezt a szűk

szavúságot már az ókeresz tény korb an is hiány
ként élték meg a keresztények, főképpen Kele
ten, ahonnan a Mária ünnepek többsége ered. A
szentírási szövegeknél később keletkezett, úgy
nevezett apokrif iratok létrejöttében tehát az is
szerepet játszott, hog y többek között pótolni
igyekeztek péld ául a Máriára vonatkozó "isme
reteket" . Ilyen irat a 2. század közepéről datál
ható "Jakab protoevangéliuma" (lásd Csodás
evangéliumok. Budapest, 1998, 5-18), amely Jé
zus mellett Mária szüleiről és gyermekkoráról
is tudósít. Rendkívüli n épszerűs éget kétségtele
nül ennek köszönheti. A több mint 150 fennma
radt gö rög kézirat mellett latin, arám i, kopt,
arab, sőt még óír változatot is ismerünk. Nem
véletlen tehát, hogya Mária életét a képzőmű

vészeti alkotásokon keresztül felelevenítő szer
ző is erre alapozza a szülők (Anna és [oakim),
illetve a gyerme kkor isme rte tésé t, ame lyhez ré
sze Mária bemutatása a Templomban. Ezt köve
tően már a Szentírásból ismert mozzanatokon
keresztül követhetjük Mária életú tját: házasság
Józseffel, angyali üd vözlet, látogatás a rokon
Erzs ébetn él. Jézus sz ület ése, körü lme télése és
bemutatása a Templomban, majd menekülés
Egyiptomba, illetve az ottan történő hazatérés,
és a Názáretben való megtelepedés.

Mivel a Máriára vona tkozó sze ritír ási tud ósí
tások teljes mértékben J ézus-függőek, érthető,

hogy számunkra a gye rmekét nevelő an ya éle
tének egyetlen mozzanata ismert ebből az idő

szakból: az aggodalom, mikor a tizenkét éves
gyermek a jeruzsálemi Templomban, "Atyja
házá"-ban, marad, miközben szülei napokig ke
resik halálra rémülten. "De miért kerestetek?
kérdezi Jézus Nem tudt átok. hogy nekem
Atyám dol gaiban kell lennem?" (Lk 2,49). Ez
már előrevetíti az önállósod ást és az életu tak
sz étv ál ás át is.

A művészek érde kes módon a názáreti életet
többnyire elszigeteltség ben képzelik el, jóllehet
vannak nyitottságot suga lló ábrázoláso k is, ahol
a szomszédo k és a rokonok látogatják egy más t.
Mivel a Szentí rás nem tudósít József haláláról,
annak ábrázolása csakis a művész képzelőerejé

ről tanús kod ik. Ugyan akkor Már ia is eltűnik Jé-
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zus árnyékában. A kánai menyegzőt követően

fia egész működése idején csak egyszer hallunk
róla: "Ki az én anyá m, és kik az én testvéreim?
(. ..) Aki teljesíti az Isten aka ra tát, az az én test
vérem, nővérem és anyá m" (Mk 3,33.35),
mondja a tan ító Jézus azo knak, akik csalá dja
aggoda lmai t tolmácsolják feléje.

Mária alakja a sze nvedés és a kereszthalál
mozzanatában tűnik fel újra. Ott áll fia kereszt je
alatt, és végig néz i, amint Jézus a kimerültségtől

gyakorlatila g megfullad. Előtte azonban a fiú
még gondoskodi k az édesanyjáról: a sze re tett
tanít ványra bízza őt On 19,25-27). Talán ezek
azok a történések, amelyek a legna gyobb erővel

ihlették meg a műv észeket, hiszen beles űrűsődik

az emberi lét egyik legborzasztóbb tragédiája: a
gyermekét elveszítő szülő leírhatatlan fájdal
ma, ak iben tudatosul az a veszteség, amellyel
most már együ tt kell élnie. Mária számá ra ez
az eg yüttél és a Krisztus-h ív ők közösségében
történik. Erdekes módon azonban sem a Szerit
írás, sem pedig a keresztény hagyomán y nem
tud arról, hogy a feltámadt Jézus szemé lyesen
is találko zott volna az anyj ával, Máriával.

Mária, az Istenanya (Theotokosz) "elszendere
dése" (donnitio v. transitus) szintén az apo krif
ira tokból ismert (lásd C. Mirnouni, Donnition et
assomption de Marie. Paris, 1995). Ez magába
foglalja a teste rom olh atatlanságára vona tkozó
meggyőződést is, amely kétségtelen jele a ke
resztény hívőkir ánta - az oltalmazó és a köz
benjáró iránt - tanúsított kivételes tiszteletének.

Azt lehet mondan i, hogya számos festmén yt
(pé ldá ul Caravaggio, Dürer, Velázquez, Dona
tello, Fra Angelico, Giotto, Van Eyck, Michelan
gelo, Raffaello, Tintoretto.) tartalmazó, ízléses
kivitelezésű kötetet hívők és művészetkedvelők

egyaránt haszonnal forgath atják . (Officina '96
Kiadó, Budapest, 2006)

JAKAB ATTILA

JEAN DELUMEAU: A PARADICSOM
TÖRTÉNETE. A GYÖNYÖRÖK KERTJE

Az éde nkert örök témája az emberiségnek. Jean
Delumeau Une histeire du paradis című trilógiá
jával a bold ogság keresésére ado tt keresztény
válaszoka t mutatja be. Le[ardin des délices (1992)
magyar fordításban is megjelent műve a szerzö
től megszokott lebilincselő stílus áva l vezeti be
az olvasót az élet keletkezésének helyéről alko
tott elképzelések alakulásának folyam atába. A



trilógia másik két kötete: Mille ans de bonheur
(1995), Que reste-il du paradis? (2000).

Delumeau vizsgálatait a keresztény nyugat
ra korlátozza. A gyönyörök kertjeben felfedezni,
hogyan fonódnak össze a keleti vallások kert-el
képzelései a Biblia Paradicsom-leírásával. A
kerthez kötődő boldogságképzetek állandó mo
tívuma az éltető víz. Az aranykorról. az Elíziu
mi Mezőkről, a Boldogság Szigetekről szóló le
gendák és költői művek közös motívuma még
az örök tavasz és az édes íllatok. A kert ideális
táj, locus amoenus, a földi paradicsom megteste
sítője. Delumeau a teológiai és a főbb művészeti

interpretációkat tárgyalja, majd felveti: vajon a
felvázolt fejlődéstörténetnek lehetett volna má
sik ága, mely a tudomány mai álláspontjával is
harmonizálna?

Az első Genezis-kommentárok Édene zárt
kertté alakul. Tényleges földi voltáról megosz
lanak a vélemények. A korai keresztények kö
zött elterjedt, hogy Jézus a jobb latornak tett
ígéretével nyitotta meg a paradicsomot, mely a
bűnbeesés óta zárva volt. A feltámadást meg
előző várakozás helyét párhuzamba állították a
magzat anyaméhbeli nyugalmával. De vajon a
földi paradicsom a világ mely távoli pontján ta
lálható? Es ha zárva is marad az ember előtt, a
közelében léteznie kell egy áldott vidéknek,
ahová el lehet jutni. A messzi tájak utazóinak
fikciókat sem nélkülöző leírásai vagy a valós
elemeket semnélkűlőző fikciók a földi paradi
csomot Azsiába vagy Etiópiába helyezték.
Amerika felfedezésével, ezekkel párhuzamosan
ide képzelik az elveszett paradicsom helyét.

A nyomtatott világtérképek is ábrázolják a
paradicsomot; eleinte a keleti tájolásúak közé
pen helyezik el Jeruzsálemet, majd az arab ha
gyományra támaszkodó északi tájolásúak vál
nak gyakorivá, s az új földrajzi felfedezések
indukálta "polémia" hatására az édenkert lema
rad róluk. Az újonnan felfedezett területek le
írásakor visszaköszönnek az aranykort éltető

antik költői művek és a paradicsom-irodalom
sztereotípiái. Az új növények és állatok, az
arany és a drágakövek bősége további kutatásra
ösztönöztek, azonban lassan elvész a földi para
dicsom fennmaradásának hite, a fantázia biro
dalmába menekültek.

A 16-17. századi irodalmi és képzőművésze

ti alkotások többségét az aranykor, a Boldog
Szigetek, a fiatalság forrása vagy egy idilli pász
tori táj iránti sóvárgás ihlette. A paradicsomot
gyakran helyezték egy szigetre. Az aranykor el
jövetelének illúzióját keltették az uralkodók
tiszteletére rendezett ünnepségek is. Ugyanak
kor letűntét, az erkölcsi romlást siratták. A rene
szánsz hatására az erotikus témák is növekvő
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szerepet kaptak a boldogság/fiatalság kútjának
ábrázolásaiban.

A középkor hartus canclususa a szellem me
nedéke, ahol a lélek magára találhat. A 12. szá
zadi költészetben a szerelem kertje. A rene
szánsz a nyitott kertet kedvelte, a kert és épület
egységére törekedett, az antik hagyományok
hoz nyúlt vissza. A paradicsom újraformálása
során egyre több mesterséges elemet helyeztek
el bennük: a tájat a művészetnek, a természetet
a technikának vetették alá. Vajon az "igazi" el
vesztésétől való félelem kreálta e mesterséges
paradicsomokat? A virágok és a kutak egyre na
gyobb jelentőséghez jutottak: a botanika és a
kertkultúra iránti érdeklődés a 15. században
gyors fejlődésnek indult, a természet szinte be
robbant a festészetbe.

Ekkor a földi paradicsom léte teológiai kér
dés. A vizsgálatok kiterjedtek az ókori nyelvek
től a történelmen át a geográfiáig; a klasszikus
idézeteket és hivatkozásokat a legfrissebb infor
mációkkaI vetették össze. A reneszánsz szerzői

elvetették az allegorikus értelmezéseket, szá
mukra a Teremtés könyvének szövege hiteles
dokumentum; a legendákkal és az önkéntes
helymeghatározásokkal leszámolva igyekeztek
megállapítani a teremtés kronológiáját, a bűn

beesés időpontját. De vajon a földi paradicsomot
nem pusztította-e el az özönvíz? A 16. század so
rán végleg elvetették a fantasztikus helyszíne
ket, Orményország, Mezopotámia és a Szent
föld maradt fenn lehetséges helyként.

Központi kérdést jelentett a teremtés pontos
időrendje is. Már a középkorban találunk elkép
zeléseket, mikor és hol teremtette Isten Adá
mot, mikor adott nevet Ádám az állatoknak,
mennyi időt töltött az első emberpár a paradi
csomban, milyen korral és termettel léptek a vi
lágba, milyen képességekkel és tudással bírtak,
milyen nyelven közölte Isten a parancsait, a ma
gán- és társadalmi élet miként működöttvolna a
paradicsomban, és vajon hogyan élnénk az
édenkertben. Gyakran állították párhuzamba
Adámot Jézussal, Evát Máriával. Utóbbiak áb
rázolásakor visszaköszön a 15-16. századi nyu
gati művészet női szépségideálja.

A 18. század során a Genezis történeti igazsá
gának megkérdőjelezésetudományos megfigye
lésekből táplálkozott; a vizsgálataik eredményei
nem voltak összeegyeztethetőka bibliai kronoló
giával, az özönvíz története elvesztette jelentősé

gét. A modern időszemlélet megjelenése meg
nyitja az utat az evolucionista elképzeléseknek: a
természetet az idő nevében kell faggatni. Kant
kísérletet tesz az ősbűn hagyományos fogalmá
nak és a haladásba vetett hitnek az összeegyez
tetésére; szerinte "a természet története a Jóval



kezdődött, mert ez Isten műve. Ezzel szemben
a szabadságé a Rosszal, mert ez az ember
műve," a szabadság mégis "nyeremény" az em
beriség számára, mert természetes célja a "töké
letesség". Ugyanakkor Theophilosz és Iréneusz
szerint Isten azért űzte ki az embert a paradi
csomból, hogy a bűn ne legyen halhatatlan, az
ember levezekelhesse azt.

Figyelemre méltó a kötet képanyaga. A földi
paradicsom lokalizálására tett kísérleteket
Koszmasz Indikopleusztész Topographia christia
nájától a kálvinista bibliakommentárok térkép
mellékletéig huszonöt mappamundin figyelhet
jűk meg. A további színes melléklet Adám és
Eva, a paradicsom témájának 14-16. századi fel
dolgozásaiból ad ízelítőt. Mégis hiányérzetünk
van: elmaradt az ábrázolások jegyzéke, akár
csak a bibliográfia. Ugyan a kötet jegyzetappa
rátusa, hivatkozásai fantasztikusak, az első,

"örömolvasás" utáni használata nehézkes a név
mutató ellenére is.

A vallástörténész szerző az elmúlt időknek

egy olyan rekonstrukcióját tárja olvasója elé,
mely nemcsak az események tényéból táplálko
zik, hanem az adott kor ideáljaira is nagy hang
súlyt helyez. Az egész műre jellemző az eredeti
forrásokkal való szoros kapcsolat. S mindezt
oly lebilincselően viszi végbe, hogya témát,
pontosabban a felhozott dokumentumokat ke
vésbé ismerő érdeklődőben is felkelti a figyel
met, és nem kizárt, hogya teljes eredeti művek
olvasására serkenti. (Ford. Sajó Tamás; Európa
Könyvkiadó, Budapest, 2004)

KUSTÁN MAGDOLNA

A BAUMGARTEN ALAPÍTVÁNY
UTOLSÓ ÉVEI

A két világháború közötti legtekintélyesebb iro
dalmi alapítvány történetét most megjelent két
kötetnyi dokumentummal tette teljessé Téglás
János, a Babits-kutatás egyik legeredményesebb
résztvevője.

A véletlen hozta úgy, hogy legelsőnek Föl
dessy Gyula Féja Gézának írt, 1940-ben, tehát
még Babits életében írt leveleit olvastam el.
Ezekben az Ady "minden titkai"-ról értekező és
verseléséről Babitscsal vitázó Földessy arra
akarta ösztönözni Féját, hogy mielőtt Babits a
Baumgarten-díj hatalmával visszaélve megron
taná a kor magyar irodalmár, alakítsanak ki
vele szemben egységfrontot az igazi értékek vé
delmére. Ez az egységfront a költő halála után a
második világháború utolsó éveiben össze is
kovácsolódott. 1943-ban megalakult a Magyar
Irodalompártoló Társaság, amely 1944-ben ki-
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osztotta "ellen-Baumgarten" díjait. Anagydíjat
- nem érdemtelenül - Szabó Dezső kapta, de
a többi díjazott is elismert író volt. A Nemzeti
Tábor beszámolójának egyetlen, de jellemző

botlása az volt, hogy Kodolányi Jánost Koszto
lányiként aposztrofálta. Irodalmunk egységét
nyilván az szolgálta volna, ha a két kuratórium
értékrendjét kibékítik egymással. Erre azonban
a korábbi indulatos parlamenti hozzászólások
és interpellációk után már nem volt mód, hi
szen Baumgartent is, a kuratórium néhány tag
ját antiszemita támadások érték, s a tősgyökeres

magyar szellemiség aláásásával gyanúsították
őket. Mindenesetre a Baumgarten-díj politika
mentességéről azért sejtet valamit, hogy szélső

jobbról hevesen rohamozták, majd a szélsőbal

temette el, hiszen Révai József kultúrpolitikájá
nak lett az áldozata.

Az utolsó két kötet 1941-től az 50-es évek
legelejéig közli a dokumentumokat. A korábbi
évekhez hasonlóan a Babits utáni korszak irá
nyítói, Schöpflin Aladárral az élen változatlanul
a minőséget díjazták, ugyanakkor azonban segí
tették is a szegénysorsú írókat, irodalmárokat,
akik a jelek szerint igen sokan voltak. Szorongató
könyörgések, alázatos kérések, segélykiáltások
sora bizonyítja, hány tehetség élt nehéz helyzet
ben, s hogy miért bizonyult irigyelt kivételnek
Herczeg Ferenc, aki nyaranta jachtjával szelte
az Adria habjait, s miért nyugtázhatta némi elége
dettséggel Kosztolányi a Botdog-szomorú dalban,
hogy sikerült anyagi javakra is szert tennie.

A Baumgarten-díj Babits halála után is egy
fajta fokmérője volt a tehetségnek, s évről évre
felkeltette azok irigységét, akik nem részesültek
a kitüntetésben. Olyan esetről is tudok, hogya
kuratórium választottjának a díjkiosztás előtt be
kellett mutatnia keresztlevelét, mert valamelyik
"jóakarója" azzal akarta lehetetlenné tenni,
hogy zsidó származásúnak mondta.

Néhány szót kell szólnunk Sík Sándornak a
Tanácsadó testületben betöltött szerepéről. 1934
és 1950 között sok esetben javasolt díjra arra ér
demeseket, és példaadó beleérzéssel igyekezett
enyhíteni a nehézsorsú írók gondjait. Figyelem
re méltö, milyen jó érzékkel figyelt fel a tehetsé
gekre, s milyen finom tapintattal támogatta
őket. Tekintélyét az is jelzi, hogy 16 évig volt
tagja a testületnek. Hasonlóra kevés példa akad.

A Baumgarten Alapítvány története csepp
ben a tenger, azaz a kor története is. Nehézségei
és hányattatásai a század magyar irodalmának
mind fájdalmasabb következményekkel járó meg
osztottságát mutatják, s annak is bizonyítékai,
hogy a művészeteket megronthatják az erőszak

kal érvényesülő politikai szempontok. Persze az
öntörvényű és önállóan létező művészetek vágya


