
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


