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A Mária-paradoxon
Szűz Mária metaforikus és metonimikus megjelenése 

a magyar irodalom néhány alkotásában

Az irodalom, ha ugyan beszélhetünk róla ilyen elvont általánosítással – kedveli az ellentéteket. Elég talán, ha Jókai 
szélsőségesen „jó” és szélsőségesen „rossz” alakjaira utalunk, vagy Ady Budapest-blaszfémiájára és Párizs-eufémiájára. 
Ám ennél többről is szó van, mert még inkább kedveli az önmagába zárt ellentéteket, a paradoxonokat. Doszto-
jevszkij Szonyájára gondolhatunk példa gyanánt, aki egyszerre utcanő és szent, vagy megint csak Adyra: „hiszek 
hitetlenül Istenben”. Talán ebben lelhetjük meg a Mária-motívum népszerűségének magyarázatát is, hiszen sorsa 
a végletek sorsa: a porba sújtott asszonyé egyfelől, s másfelől az égbe emelt, megdicsőült asszonyé is. De mint látni 
fogjuk, lényének irodalmi paradoxona nem is merül ki ennyiben, mert félelmetesen kontrasztos drámájának ábrá-
zolásához az irodalom olyan kódrendszert teremtett, amely magában is fölvet egyfajta paradox dilemmát. Részint 
ugyanis azt látjuk, hogy alakja metaforaként jelenik meg: az erő, a szépség, a sebezhetőség metaforájaként. Másfelől 
ugyanakkor szent személye metonimikus is, mert hiszen az erő és a gyengeség, az isteni lényeg és a lealázottság nem 
őbenne jelentkezik elsősorban, hanem Fiában, s így Mária inkább vele érintkezőnek tűnik, a szenvedés és megdi-
csőülés valamiféle burkának, foglalatának, hordozójának – magyarán metonímiájának. Ez a kettősség abban az 
olvasóban is megképződik, aki e fogalmi dimenzióra nem is gondol, s pontosan azt a teológiai kettősséget képezi 
le benne és magában az irodalmi alkotásban is, amely más kódrendszer nyelvét használva a katolikus–protestáns 
teológiai vitákban és hitéleti praktikumban is megtestesül. A metaforikus Mária-kép ugyanis a saját jogon szenvedő, 
megdicsőülő, szinte istennőként imádható és csodát tevő Máriát sejteti, miközben a metonimikus foglalat-Mária, 
szentségtartó-Mária, burok-Mária nyilvánvalóbban engedi Jézust kizárólagos transzcendenciaforrásként elénk 
ragyogni. Ennek a kettősségnek a dinamikáját szeretném áttekinteni dolgozatomban.

Az erő metaforája

„Vagyok az Erő része” – mutatkozik be Mephisto Goethe Faustjában, mint aki 
mindjárt az elején siet tisztázni, hogy nincs Sötét Erő és Világos Erő, hanem 
csak egyetlen erő létezik, a Teremtőé, s minden más csak annak a része lehet, 
még ő, Mephisto is, hát még a különbek, a nemesebbek, a szentebbek. Ugyan 
ki lehetne ilyen különb, nemesebb, szebb része az erőnek, ha nem Szűz Mária? 
Ha nem az a személy, aki a legközelebb áll Jézushoz? Aki a Megváltó szülőanyja 
és gyászolója, ápolgatója és elsiratója? Logikusnak látszik, hogy ő is az Erő része 
legyen, s irodalmunk csakugyan ki is emeli Máriának ezt az erejét, sőt egyenesen „

„A metaforikus Mária-kép a saját 
jogon szenvedő, megdicsőülő, 
szinte istennőként imádható és 
csodát tevő Máriát sejteti, miköz-
ben a metonimikus foglalat-Mária, 
szentségtartó-Mária, burok-Mária 
nyilvánvalóbban engedi Jézust 
kizárólagos transzcendenciafor-
rásként elénk ragyogni.
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az erő metaforájává teszi őt. Régi irodalmunk legalábbis így indul, a saját jogon erős, saját forrásaiból csodát tevő 
Mária képével, mert a magyar folklórnak ezek a Máriát segítségül hívó, félig pogány, félig keresztény ráolvasásai 
pontosan ezt az erős asszonyt látják benne. Figyeljük csak meg, hogy fogalmaz a Pest megyei Örkényen 1972-ben 
lejegyzett ima:

Atyaisten, légy velünk,
Fiúisten mellettünk,
Mert nincs ezeknél erősebb.
Hát a szép Szűz Mária?
Édes Jézus Szent Anyja? (Erdélyi 1976)

Máriában tehát az Erő részét, az Erő megjelenését, az Erő metaforáját keresi a nép-
költészet: valaki olyat, aki már-már omnipotens, aki mindent „el tud intézni”, aki 
a leglehetetlenebb gyógyítást is képes végbevinni, a legszörnyűbb rontást is képes 
levenni a gyerekről. Mindezért persze Krisztushoz is imádkozhatna a ráolvasások 
népe, Mária azonban még asszony is ezen felül, aki maga is féltette a gyerekét, maga 
is átélte a magzatért érzett szörnyű aggodalmakat, úgyhogy lélektanilag nagyon 
is érthető a hozzá fordulás. 

A régi magyarságot ilyesfajta erős asszonyhoz vezette el a támaszkeresés ösztö-
ne már a honfoglalás előtti1 időkben is: a Babba-Máriához, a Boldogasszonyhoz. 
Ahhoz a teremtő, éltető, tápláló és termékennyé tevő,2 mindig kisdedével elénk 
testesülő istenanyaképzethez, amely Csíksomlyót már a kereszténység előtt a Bol-
dogasszony, a Babba-Mária kultuszhelyévé tette. S amelynek pogány kori kőemlékei 
egyenesen a nap sugaraiba öltöztetik3 a Boldogasszonyt, Babba-Máriát, hogy így 
is mutassák: a nap egy részéhez, az Erő egy részéhez folyamodnak segítségért. S 
fontos persze lába alatt a hold is, amely később, a hódoltsági időkben majd megint 
új értelmet nyer, s az eltaposandó török félholdra fog utalni. Ebbe a szimbolikába 
kapcsolódik majd be XI. Ince pápa is, amikor Buda visszafoglalásakor a város 
nevének akrosztikonjával üzen:

Beata Virgo Dabit Auxilium4 (B.U.D.A. – A Boldogságos Szűz ad segítséget). 

Persze, hogy a keresztény struktúrák is kénytelenek voltak integrálni az ősi, 
pogánykori, nagyon erős és kifejezetten metaforikus Boldogasszony-kultuszt, persze, hogy egybeépítették Szűz 
Mária fogalmával! Ha máshonnét nem, hát a Gellért-legendából tudhatjuk ezt, mert hát épp Gellért püspök java-
solta, hogy Szűz Mária megnevezésére a magyar egyházban használják csak nyugodtan a Boldogasszony kifejezést. 

 1 „…aki Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya.” Kálmány 2002.
 2 Huszka József fogalmazásában: „Asztarte-Boldogasszony”. Huszka 1996.
 3 „Mulier amicta sole.”
 4 Török 2005.

Bártfai Madonna (ismeretlen szerző, 15. század)
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Sőt még arra is fi gyelemmel volt, hogy prédikációjában – a csíksomlyói faragott kövek világára refl ektálva – maga 
is a napba öltözött asszony képét emelje ki a Szentírásból,5 s Szűz Máriát épp ebben a Babba-Máriára emlékeztető 
konstellációban, éppen ebben az Erőt kifejező kozmikus képben állítsa Árpád-kori hívei elé:

És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét 
csillagból korona. (Jel 12,1)

Velünk maradt azután ez a boldogasszonyos, babba-máriás metafora mindvégig a középkor folyamán, s nem egyszer 
épp a napba öltözött asszony képzete, épp az Erőt leginkább kifejező variáns formájában: olyanként, aki saját jogon 
erős. Talán a ferenceseknek is köszönhető ez, akik igen tudatosan az ősit szegezték szembe az újítással, s amikor 
a huszita meg bogumil eretnekség veszélyeztette nyájukat, ők maguk elevenítették fel a napba öltözött kultuszát 
(Bálint 1943). De talán nélkülük is tartotta magát az ősi felfogás, ki tudja, hány száz évvel a kereszténység felvétele 
után! Fettich Nándor gyűjteményében (Fettich 1959, 67–76. o.) legalábbis több helyütt találunk olyan imákat, 
amelyek mélyen benn a keresztény korban még mindig két külön képzetként tartják számon a Boldogasszonyt meg 
Szűz Máriát, s így beszélnek: 

Boldogasszony az ablakban, Mária ágyam fölött
vagy: 
Ablakomban Boldogasszony, ágyam fölött Szűz Mária

Az erős asszony képét közvetítik a középkori legendaballadák6 is, így például az az apokrif legendakör is, amely 
a szent család egyiptomi meneküléséről szól, s valóságos kalandregényként variálódik és színeződik a nép ajkán. 
Mesévé, folytatásos sorozattá áll össze a szent misztérium ihlette történet, századokon át fönnmarad, s még az 
1800-as években is a ponyvairodalom kedvenc témája lesz. Jézus itt mindvégig a háttérben marad, csupán a hata-
lom passzív képviselőjeként van jelen – s persze hogy úgy, hisz csecsemő. Az igazi cselekvő, az Erő igazi mozgatója 
Mária, aki itt sem, továbbra sem a „divinus” kísérőjeként, metonímiájaként látszik, hanem nagyon is önmagában, 
az Erő metaforájaként. Könnyei hatalmas folyóvá duzzadnak, s megállítják az üldözőket. De a pelenkamosáshoz is 
a könnyei adják a vizet: a hétköznapi gondokon is úrrá tud lenni, s az egzotikus sivatagban sem jön zavarba eff éle 
gondoktól (Kríza 1982).

Végül említsük meg Gyöngyösi István 17. századi Rózsakoszorúját is (1690), amely egészen eredeti módon 
jeleníti meg a Máriának tulajdonított misztikus Erőt. A babázó, pelenkázó, kisdedét mosdató-etető Madonnáról 
ír ebben a részletben (Gyöngyösi 2002), s valósággal rácsodálkozik a meghökkentő erőviszonyokra: aki Istennel 
egylényegű, most mégis ki van szolgáltatva anyja kénye-kedvének. Jézus szinte birtokában van a Szűzanyának, s a 
földi asszony, az Erő része, sőt birtokosa azt tesz vele, amit akar. 

 5 „Eljött tehát a Boldogságos Szűz ünnepe. Gellért felöltözött, tolmácsot vett maga mellé, jelesül Konrád fehérvári prépostot, 
fölment a szószékre, vagyis ambóra, és beszélni kezdett a néphez erről az igéről: »A napba öltözött asszony.«” Árpád-kori legendák 
és intelmek, 74–94. o. http://www.magyarzenetortenet.hu/do/doak03.html.
 6 Legendaballada. In: Magyar néprajz. 5. köt. Magyar népköltészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 372–380. o. Web: http://
mek.niif.hu/02100/02152/html/05/117.html.
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Ez másra nem is bízatott, / Te kezed alá adatott, / Hogy tápláljad, neveljed: 
Ím, azki mindent teremtett, / Éltet, nevel és legeltet, / Birtokodban adatik:
Az most az te birtokodban / Vagyon, áll akaratodban, / Azt miként kötözgeted…

A sebezhetőség metaforája

Mindezzel párhuzamosan irodalmunk egy másik vonulatában Mária éppen hogy nem az Erő metaforája, hanem 
a gyengeségé. Ez a másik Mária egyáltalán nem az erős asszony, hanem nagyon is gyenge, nagyon is kiszolgálta-
tott, nagyon is sebezhető. Mindenekelőtt az Ómagyar Mária-siralom mutatja fel ezt a vulnerábilis Szűz Máriát, 
aki épp azzal vált sebezhetővé, hogy gyermeke született, s hogy ettől kezdve nem kétszeresen sebezhető, hanem 
sokszorosan. Talán épp ez a gondolat vált ősi planctusunk legmélyebb tanúságtételévé, legegyetemesebben emberi, 
mindannyiunkra igaz panaszává, ez az egyetlen felkiáltás:

Kegyüggyetük fi amnak,
Ne legyen kegyülm magamnak.

Mert a konkrét vershelyzeten túlmutatva minden emberre igaz módon világít rá, hogyan többszörözte meg fájda-
lomra képes létfelületét, aki embernek adott életet, hogyan sokszorozta meg gyötörhető külső burkát, aki gyermeket 
hozott a világra. Mert a szeretett lényben még kiszolgáltatottabbá vált, mint önmagában, s így Mária is maga szenved, 
nemcsak szemléli a szenvedést, s így joggal a kín metaforája ahelyett, hogy csupán metonímiája lenne.

Ezt a vulnerabilitást emeli ki Pázmány Péter is híres nagyheti prédikációjában, amikor ugyanebből a jellegzetes 
planctusperspektívából, Mária felől tekint a Megváltó szenvedéseire. Mert épp ez a perspektíva fokozza már-már 
az abszurdumig a szenvedés érzetét, magyarán hogy a szeretteink fájdalmát látni a magunk fájdalmánál is nagyobb 
kín. Ez Mária sebezhetőségének a lényege: hogy százszor inkább szenvedne ő maga a gyermeke helyett. S ebben 
az örök emberi szituációban vele együtt éli át Pázmány is, hogy az áttét mint-
egy hatványozza a kínt: nemcsak ketten szenvedünk, nemcsak összeadódnak 
a szenvedéseink, hanem éppenséggel sokszorozódnak. S a fájó empátia, a szó 
szerinti kondoleálás metaforájává vált Mária nézőpontja szinte magától generálja 
Pázmány tollán a még erőteljesebb metaforákat, amikor az életbe érkezést az 
életből való kiszorulással állítja párhuzamba, vagy amikor khiazmusát a szegek 
és szálkák paradox átértelmezésével tetézi meg:

Születésedben nem volt bölcsőd, 
életedben nem volt házad,
halálod óráján sincsen inged.
Hanem:
ágyad a kemény kereszt-fa
vánkosid a vas-szegek. 

„
„…minden emberre igaz módon 

világít rá, hogyan többszörözte 
meg fájdalomra képes létfelüle-
tét, aki embernek adott életet (…) 
Mária is maga szenved, nemcsak 
szemléli a szenvedést, s így joggal 
a kín metaforája ahelyett, hogy 
csupán metonímiája lenne.
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A részvét optikájának, a bennünk tükröződő idegen fájdalom sokszorozódásának ezt a kínkeserves emberi tapasz-
talatát emeli ki a ferences iskoladrámák7 egyik legjobb szerzője, Juhász Máté is. Pázmányosan körmondatszerű 
szerkezetbe, zsoltárosan ismétléses, prózaversszerűen gondolatritmusos struktúrába foglalja a szenvedő anya pana-
szát, segíteni akaró, segíteni képtelen belső parancsát, s ezzel valahogyan körkörössé, végtelenné, soha el nem múló 
fájdalommá nagyítja a kereszt előtt kiállt kínt:

Bár apolgathatnám a Te szép Testedet!
Bár megmosogathatnám megkínzott fejedet!
Felszabadithatnám leszegzett kezedet!
És megtörülhetném általvert melledet!

Annyi kollektív borzalom és egyéni fájdalom után talán nem csoda, hanem nagyon is érthető, hogy modern költé-
szetünkben sem az első részben taglalt erős asszony képe ihletett elsősorban parafrázisokat, hanem sokkal inkább 
az utóbbi képzet, a sebezhető Mária képzete. Hervay Gizella Pieta című versét említhetjük például, amely nyil-
vánvalóan magánéleti drámára utal, mégis felmagasztalja szépségével magát a segítségül hívott Mária-metaforát is. 

Mária voltam, Mária,
Jézus voltál ölemben.
Tested soványodott,
szájad keskenyedett,
tekinteted távolodott.
Jézus voltál ölemben,
Mária voltam, Mária.

Vagy Petrőczi Éva Patrona Hungariae című versét is idehozhatjuk, olyan szép és olyan sokrétűen gondolatgazdag. 
Olyan töredéket idéz, amely eredetileg néprajzi jellegű volt: az úgynevezett hidas játékot. Ennek a gyermekjá-
téknak a fi kciójában a magyarok elrontották a hidat, s most maguk sem tudják, miből javítsák ki. A különös 
kerettörténet már Kodályt is megihlette a ’20-as években, amikor Lengyel László című kórusművét írta. A vers 
pedig még meg is tetézi ezeket a korábbi rétegeket, amikor nyilvánvaló módon céloz népünk kifosztatására, a 
magyarság pusztulására (ki tudja, nem ötvenhat tragédiájára-e), s méghozzá úgy, hogy magát az erős asszonyt, 
a mentsvárként ismert Máriát is kifosztottnak mutatja, magyarán: a fellebbviteli fórumot is megsemmisültnek, 
a menedéket is leromboltnak.

„Hun vennétek sáraranyat, 
Kódus magyar népe?
Mi elmegyünk Bódogasszony kis kertjébe,
Kérvén kérjük, adván adják.”

 7 Farkas Erika: A Krisztust sirató Mária a katolikus irodalmi hagyományban és az Ómagyar Mária-siralom. Országos Széchenyi 
Könyvtár. http://mek.oszk.hu/02100/02125/pdf/07_farkas.pdf.



A Mária-paradoxon 61SZÓBIRODALOM

Kérünk és nem csalatkozunk
Kertjében áll Nagyasszonyunk
Kertjében áll, köténye kék,
rétjét országnyi láb tapodta szét.

Áll rongyosan, nyújtja felénk
kevéske aranyát: az Égi Jegyes gyűrűjét.

Vagyis: Mária a sebezhető, ő maga a kifosztott, így joggal teszi a költészet metaforává. Lám, az Erő metaforája, 
amint épp átértelmeződik, a szenvedő asszony, aki újra azzal a tehetetlenséggel néz ránk, magyarokra, amellyel Fiára 
nézett: „bár apolgathatnám a Te szép Testedet!” De nem teheti, hisz kertje kifosztva, rétje széttapodva. Vulnerábilis 
asszony. S mégis ad, ha mást nem: a fájdalomra eljegyző jegygyűrű aranyát. 

A szépség metaforája

A szépség testi dolog, s ha Szűz Mária szépsége irodalmi toposszá lett, 
mint ahogy csakugyan azzá lett, akkor nyilvánvaló, hogy irodalmunk 
egyáltalán nem tekinti a test dolgait Máriától idegen dolognak. És hát 
hogy is tekintené? Miközben az Angelusban méhének gyümölcséről esik 
szó, s kell is, hogy essen, ha egyszer fogannia és szülnie kell, meg már a 
szülés előtt is hallania, ahogy „felujjong szíve alatt a gyermek”, majd meg 
éreznie, ahogy növekszik a magzat, egyszóval tapasztalni a test dolgait, s 
foglalkozni a test dolgaival. Ahol a kerék és az aszfalt találkozik, szokták 
mondani a kényes vagy perdöntő pontokra utalva, vagy arra, ahol az el-
mélet gyakorlattá válik, ahol a dologról eldől, hogy működik-e végül is, 
vagy sem. Valami ilyen pont a megtestesülés misztériumában Szűz Mária 
testi valója, nem csoda hát, ha az irodalom hús-vér valóként akarja látni 
őt is, fi át is.

Még mielőtt a szépségre koncentrálnánk, vessünk egy pillantást a 
Mária-drámának erre a hús-vér realizmusára! Mert Mária szépsége csakis 
a rúttal, a csúff al, a halott és elgyötört testtel együtt válhat motívummá: 
csakis azzal, mert az egész Mária-drámának ez a kettősség a lényege. Az 
alászállás a poklokra, a haldoklás majd a halott test átszenvedése, s csak 
aztán nő ki belőle a feltámadás harmóniája, csodája, a máriás szépség 
megszületése. Ezért kell a szépség megalapozásához végigjárnunk a halál 
hús-vér realizmusát. Ott van ez a realizmus számos planctusban, s ott van a 15. századi ferences, Laskai Osvát 
szentbeszéd-gyűjteményében is (Biga salutis – Az üdvösség szekere). No persze itt nem a szépségről esik szó, de a 
test naturalisztikus valójáról, a Megfeszített testének patológiai részleteiről annál inkább! Mert itt nem éri be ez a 
passiószerű szöveg a „szégyenül szépségöd” diszkrét elvontságával, megfoghatatlan általánosságával, hanem nagyon 
is vakmerően részletezi a megkínzott test sérüléseit, sőt meghökkentő módon épp a tépettségét:
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Hol van a te szentséges szakálod?
Hol vannak hajadnak fürtjei?
Íme, Fiam, kevés hajfürtöd is vérrel vagyon tele.

Szinte Pázmányt előlegzi ez a testi naturalizmus, holott évszázadokkal korábban vagyunk, mert Pázmánynál 
ugyanúgy a metonímia-Mária kerül ezen a ponton előtérbe: aki tartja a halottat, vagyis érintkezik vele. Pázmányt 
előlegezi, aki így ír a halott Krisztus testéről, megint csak a meggyötört testet láttatva előbb, s csak azután a máriás 
szépséget, a megdicsőülést:

Béestek szent szemei, 
megkékültek szent orcái, 
megmerevedtek hideg tetemi, 
megfeketedtek szent tagjai

Igen, a testet is megsiratja a fájdalmas anya: a testet, amelyet ő szült, amely az ő testéből szakadt ki, amelynek ő a 
burka, metonímiája. S amely most szeme láttára, sőt karjai között hűl ki, s válik holttestté.

A holttest félelmetes csúfságára azonban mindig rákövetkezik a máriás szépség dicsősége. A Laskaival kortárs 
Temesvári Pelbárt már erre a szépségre teszi a nagyobb hangsúlyt, de megint csak a test egészen konkrét szépségéről 
beszélve. Temesvári a művében (Stellarium Coronae Mariae Virginis, 1498) előbb bizonyítani kívánja, hogy Mária 
szükségszerűen volt szép, majd rekonstruálni akarja, miből is állt a szépsége. Mintha csak Keatset hallanánk: „a 
Szép: Igaz, s az Igaz: Szép” – így gondolja Temesvári Pelbárt is, jóllehet nem a későbbi Keatsre hivatkozva, hanem 
Aquinóira, s rajta túl Arisztotelészre. „Nemesebb lélekhez nemesebb test tartozik” – idézi tőlük a döntő következ-
tetést, s máris a Szűzanya szépségére tér, melyet így ír le (Temesvári 1982, 154. o.): 

Megvolt a kellő magassága, sem nagyon magas, sem nagyon alacsony… 
Haja nem volt vékony, sem durva, sem fehéres szőke, mert ezek a természettől fogva tompa elméjű és tanulatlan 
emberekre utalnak…
A Boldogságos Szűz hajának mérsékelten feketének kellett lennie.

Joggal utal rá Maczák Ibolya,8 hogy a „szőke nő” toposz egyik első előfordulása ez a konstruált személyleírás, ám 
a tréfás következtetésen túl valami fontosabbra is felfi gyelhetünk. Vége a középkornak, s ha kegyességi irodalmat 
olvasunk is, ha kolostori szerző elemzi is a szent témát, a reneszánsz akkor is jelen van a gondolatai közt. A lélek 
dolgai a test összefüggései nélkül nem tárgyalhatók. S ettől kezdve szinte uralkodóvá válnak irodalmunk Mária-
utalásaiban a szépségét hangsúlyozó passzusok: Pázmány „tavaszi színek virágos vesszőjének” mondja, Arany János 
a Szent László-balladában „ékesnek” és „tündöklőnek”, a 20. századi Csanádi Imre pedig még az öltözékét is leírja, 
igaz, „minta után”: M. S. mester festményét fordítva szavakra:

 8 Maczák Ibolya: Dicsérendő szent Szűz. Prae.hu. Általános művészeti portál, 2008/27. http://www.prae.hu/prae/palimpszeszt.
php?menu_id=93&jid=21&jaid=83.
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Mária, szép szűz, virágok virága,
piros köntösbe, vont-arany ruhába,
öltözék illő, ékes komolyságba,
mennyei mátka.

Így jutunk el a mindezeket felülmúló, Mária szépségét minden korábbinál megkapóbb 
módon összegző, hatalmas lírai szintézishez: Weöres Sándor Hetedik szimfóniájához 
(1952 körül). Édesanyja halála húzódik meg a páratlan remekmű mögött, a lehetetlen-
ségen is áttörni akaró vigasz kényszere, az eltávozott után küldendő misztikus jóvátétel 
vágya. De furcsa módon még azt sem zárhatjuk ki a mennybevétel-mennybemenetel 
képeit árasztó vers keletkezéstörténetéből, hogy akár a két évvel korábbi Piusz-dogmával 
is összefügghet. Mert hisz Weöres nagyon is hallhatott az új dogmáról, a vers képei meg 
kifejezetten az égbe emeltetést vetítik elénk. Nyilván nem teológiai illusztráció kívánt itt 
létrejönni, hanem sokkal inkább valamiféle mesés-látomásos kárpótlás az édesanyának, 
amely az élet mérhetetlen fájdalmát kívánta túlcsordulón ellenpontozni. De akármi 
volt is a szándék, a verssé tárgyiasult tartalma immár nem vet fel további kérdéseket. 
Kétségtelenül a modern kor legszebb magyar Mária-verse született itt meg, akár hit 
ihlette, akár művészi késztetés, akár személyes gyászmunka – majdnem mindegy is, a 
végeredmény a miénk.

A szépség persze itt is a csúfból indul ki: Máriának a megdicsőülés és égbe vétel előtt 
végig kell néznie halott fi a holttestének kihűlését, s nagyon is emberi párhuzamként a 
költőnek meg végig kellett néznie az itt elgyászolt anya holttestének kisápadását. E natu-
ralizmus rémálma nélkül egyikünknek sem válhat élményévé a mennybe vétel szépsége, 
így Weöresnél is át kell szenvednie az olvasónak a test megszűnését, a felravatalozott 
anya tetemének drámáját:

Csíkos lepelből a láb kiáll,
alvadt ereit viasz fedi,
a körmön violaszín sugár.
Keskeny nyak, elbillent fej, tapadt haj,
száj-rés, besüppedt szem körül
az érzékek hült ráncvetése.

De azután elindulunk a szépség ösvényén, ki a sír mélyéből, föl, a világosságra, mintha a halott édesanya, s vele a 
költő s vele az olvasó s velük maga az Ember, az emberiség járná végig újra meg újra a mennybevétel emelkedő útját. 
Először csak egy apró testi részletre ugorhat át fi gyelmünk a holttestről: az imára kulcsolt kezek apró részletére. Talán 
a felravatalozott halott keze ez, talán templomos-rózsafüzéres emlékkép, de így is, úgy is a szépség, az emelkedés, 
a fény és a feltámadás felé vezet minket, mert csupa emelkedett metafora jeleníti meg a transzcendens kettősségét: 
a test, az ujjak, izületek lélekbe fordulását. Mert ahogy Mária drámája a túlvilági szellemszféra testibe fordulása 
az anyaméhben, úgy mindannyiunk imára kulcsolódó kezei viszont a test lélekbe fordulásai, amint Weöres verse 
is rámutat: 

Mária alakja M. S. mester Mária és Erzsébet 
találkozása című képén. Selmecbánya, 
1506. Magyar Nemzeti Galéria
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Üdv néktek, imába-zárt kezek,
szentély boruló fal-ívei…

Majd miután pilléres katedrálishoz hasonlítja az imára kulcsolt kezek mikrokozmoszát, csak úgy ontja tovább a 
metaforákat, melyek mind az ima tíz ujját dicsőtik: 

dobozban két sor gyertyaszál,
harmatba-merült tíz hattyuszárny,
viruló éj csukott virága.
jóság feszülő pillérei,
ujjak párás tető-sora,
eleven csönd tíz anya-szárnya…

Kié ez az imádkozó kéz? Az édesanya keze? Szűz Mária keze? 
Nem tudjuk, egybefonódik az anya alakja Mária alakjával. De 
Máriáról azért konkrét képeket is kapunk, amelyek egyértelműen 
a passiót idézik:

ő, ki a kereszt alatt állott
s a nyomoruságtól nem esett el,
a kereszten tajtékzó világot
bámulja riadt kék gyermek-szemmel,
a pokol küszöbén sírdogál

Sőt Mária meg is szólal a versben:

Magasztalom őt, aki méhemben fogant
és felemelte holdsarlóm az égre

és csillagfüzért illesztett homlokomra
és az égi tej ösvényén viteti leplem

A zárlat viszont a költőé, mert befejezésül ő is mintegy belép a vers világába, részesévé, szereplőjévé válik a drámának, 
s egyszerűségében megkapó imával fejezi be hatalmas látomását:
 
Csillag-pályák asszonya, Mária,
oltalmazd Máriát, édesanyámat,
szememtől elszakadt útján
ne érje bánat.

Szalay Lajos: Ómagyar Mária-siralom
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Weöres verse szinte összefoglalja a korábbiakat. A szenvedő, halottat ölelő Máriától indul, s az égbe emelt asszony 
képéig jut. Metonímiaként idézi Mária alakját, aki csupán szemlélője a passiónak, s a saját jogon szenvedő – meg-
dicsőülő Máriáig jut, aki immár metaforája mindennek. Ahogyan a teológia és a vallásgyakorlat, úgy a költészet 
és benne Weöres is érzi: több ez az asszony az egyszerű foglalatnál még akkor is, ha a fi gyelem fókuszában szük-
ségképpen Fiának kell állnia. Bonyolultságában megrendítő viszonyrendszer ez, amelynek átszőttségét talán senki 
sem fejezte ki olyan tömören s olyan zavarba ejtőn, mint Dante a Paradicsom 33. énekében:

Ó Szűzanyánk, leánya tenfi adnak… (Babits Mihály fordítása). 

Ez a fölfejthetetlen paradoxon tükröződik irodalmunk Mária-toposzában is. 
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