
szerzőjével azt vallja: Az Istentől alászállott szent városnak, a mennyeí Jeru
zsálemnek tizenkét kapuja van: mindegy, ki-ki melyiken megy be oda. ott
egyaránt "az Úristen ragyog rájUlk, s uralkodni fognak. örökkön örökké". (14)

Jegyzetek: 1. De sacro altarts mysterío (Patr. Lat. 217, 773.) - 2. Az Ide vonatkozó
nagyszámú Irodalomból csak Jungmann, J. A.: Liturgie der christlIchen FrUhzelt, Freiburg
1967. 57. L-t Idézzük, Justinus szövegétmagyarul kiadta Szunyogh X. F.: A szentmise
kialakulása, Bp. 1936. 35-36. l. - 3. A magyar fordítást a latin alapján végeztük. Kiadta

• Alfonzo, P.: I riti della chiesa, Bubiaco 1938. 100-101. l. - 4. Szunyogh l. m, 40-67. l. 
5. 12. Epistola Iíb, IX. (Patr. Lat. 77. 956 sk.) - 6. A valóságban ekkor is elhangzottak
az alapítás szavai a Passio keretében. - 7. További végzetes lépés volt, amikor Luther
és a 16. századi hitújítók teljes tagadásba vették a szentmise áldozat voltát. - 8. Lásd
Történelmi Tár 1899. 256-270. l.' (Czaich A. G. közlése.) - 9. A kódex az Országos szé
enényí Könyvtárban található "Nyelvernlékek 17." jelzettel. Alapos és részletes kodíko
Iógiaí Ieírását lásd Radó P.: Libri Iíturgící manusertpti bibliothecarum Hungariae et
tímírropharum regíonum, Bp. 1973. 220 skk. l. - 10. A 14 vén rníséje : kUlönösen kedvelt
volt Stáierországban és Karinthiában. Nyilván onnan terjedt el Nyugat-Magyarországon is.
- L. Kock J.: Handschriftliche Missalien in Steiermark, Graz-Wien 1916. 28-29. I. 
ll. Erdélyi Zs.: Hegyet hágék, Iötöt Iépék, Bp'. 1976. 515. l. - Az imádságok gótlkába
való Visszanyúlására l. uo. 9. és 27. l. - 12. Uo. 651. l. - 13. Uo. 538. l. - 14. 21,11.
és 22,5.

SÁRY GYULA

BOSCH VÁLTOZATOK
Hieronymus Bosch' élete arra a korra esik, melyet Huízinga a középkor

alkonyának nevezett. Hertogenboschban született 1450-ben és valahol meghalt
1513-ban. Korszakok és hatalmasok érdekeinek határán élt. Keveredik benne
a visszavonuló középkor szélsőséges érzelmi és merev formavilága brutális tör
ténelmi élményekkel és a humanisták által délről hozott klasszicitással. Mínd
ezt a groteszk iránt fogékony lelke összegyúrta egy jellegzetes boschi világgá,
Múveiért uralkodók törték magukat, ma pedig egy sereg stílusirányzat keresi
benne ösét,

Festményei témájául gyakran használt parabolakat és telezsúfolta ma már
nehezen érthető szímbólumokkal, Tartalmi elemzése, ikonológiaí értelmezése nehéz,
sokféleképpen magyarázható. Talán itt keresendő máig kisugárzó hatásának oka.

Madridban a Prado kincse az egyik fő műve, a Gyönyörök kertjének ne
vezett triptichon. Megfejtésén sokan fáradoztak. Megközelítéséhez több irányból
foghatunk hozzá és ha következetesen valljuk, talán mond még meglepót azon
kívül, amit eddigi vallatóinak elárult.

A . triptichon, bezárt tábláín kívül, a ptolemaioszi, geocentrikus világképet
ábrázolta. A kerek, folyókkal, domborzatokkal madártávlatból megfestett föld
korongót vizek övezik. Ráborul az égbolt szabályos félgömb kupolája, benne pe
dig villámoktól terhes viharfelhők gomolyognak. Legkülső réteg a csillogó éteré.

A kinyitott táblákon először az első emberpár teremtése látható, a para
dicsomban békésen egymás mellett élő állatokkal. A Teremtő hasonló teremt
ményeíhez, Adámholl és Évához, de arca Jézusé.

A középső táblatól nyerte az egész mű a címét. A képtábla felső részén
sajátos jeges, szíklás, krístályos, burjánzó képződményeik között egy szabályos
gömb, melyen apró alakok mozognak. Körülötte tavak láthatók, ezekben em
berek úszkálnak, illetve óriási növényi leveleken hajókáznak, Alattuk a gyö
nyöröket élvező ruhátlan tömeg, óriási szederszemeket. eperóriásokat, tüskés ágú.
szomjat oltó somot falva, nelctárfolyókat kóstolgatva, Egyesek, vagy párok ha
talmas virágkelyhekben Q.lnek, beszélgetnek, szeretik egymást. Leírhatatlan a
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vidám tevékenységek sora. Mindez derűs, verőfényes, üdezöld környezetben ját
szódik.

Az rutolsó táblán gyilkolás, szertelen kícsapongások, tűzvész, vér a legna
,gyobb összevisszaságban láthatók. Felvonul a szertelen képzelet szülte .alvilág
összes borzalma.

Az ábrázolás rendkívül aprólékos, minden részlet kídolgozott, nincs elna
gyolva. Hangvétele ironikus. Még a bibliai teremtés bóschi átírása sem elég.
Eva mellé egy néki hátat fordító nyulat fest, ami a szimbólumok nyelvén a
bujaságot jelenti. Se szeri, se száma az ilyen részleteknek.

Mit kezdhetünk mármost ezzel a láthatóan sok gyökerű művel? Első pillan
tásra megállapítható, hogy kozmogóniát ábrázol. Tehát keresnünk kell egy iro
dalmi megfelelőt, amelyben ezek a motívumok legalább nagyrészben szintén
megtalálhatók. A Genezis teljes egészében nem jön szóba, bár az ember terem
tése nyilván rá utal. Bibliai az első emberpár, a Teremtő azonban Jézus. A pa
radicsomi környezet is megfelel, a Szentírást ennek ellenére csak egyik forrás
nak tekinthetjük.

Sorra vehetjük ezután az akkor ismert világ összes teremtés-mítoszalt, Mind
közül a legnagyobb megegyezést, érdekes módon, Ovidiusnak az Atváltozások
(Metamorphoses, ford. Devecserí Gábor) című hatalmas művével találunk. A táb
lák tartalma, ironikus hangvétele. aprólékos kidolgozása egészében azt követi.
Motívumaiban pedig kétségkívül felismerhető mindaz, amit Ovidius· a föld k.~

letkezéséröl, majd az azt követő emberteremtésről mond. A középső tábla és az
utolsó pedig az aranykor és a vaskor megfestése a Boschtól megszekott groteszk
módon. Vessük össze a két művet.

A becsukott táblákon a világ keletkezése látható. tgy hangzik:

22. elszakította égtől a földet, vizeket meg a földtől

26. És ama tűzlelkiJ; s minden súly nélküli égbolt felszökkent, s a világ te
tejét foglalta lakásul;

28. legközelebb hozzá helyben s kicsi súlyban a lég van; sűrűbb sokkal a
föld viselője nehéz elemeknek, súlya miatt lefelé süllyedt; s a körébe
folyó nedv szélre vonult s a tömör szárazt így' kerítette.

52. Rajtuk fekszik a lég; ami könnyebb sokkal a földnél, víznél is könnyebb,
s ugyanakor nehezebb a tűzeknél.

Lakhelyet ott rendelt a felhőknek, kósza ködöknek s emberí elméket
rémítő ég-rianásnak,
s villámmal fagyokat fúvó [ene fÖ'T'getegeknek.
Mind fÖlibe a folyékony, a súly nem igázta
aethert rakja, amelyben a "'földnek semmi salakja.
A kinyitott táblák első oldala. az ember teremtése igy hangzik.

78. S ím, ember született, kit formált isteni magból

83. és mintázta a mindenen-úr magas égilakókról.
Minden egyéb állat letekint görnyedten a földre,
embernek felemelt orcát és adta parancsát,
hogy fel a csillagokiq pillantson, az égre tekintsen.

A középső tábla a legmeggyőzőbb. bizonyító erejű. A világ négy korszaka,
Az aranykorról így ír:

89. S lett legelőbb az aranykorszak, mely nem fenyítéstől s törvénytől, ha
nem önként folyt becsületben, erényben.
Félelem és meglorlas nem volt, felszegezett érc
bősz szót nem mutatott, a tömeg nem nézte riadtan
esdve bíráját, birátlan volt kiki biztos.
Bérceiről a fenyő, bebolyongani távoli tájat,
nem szállt még le a hömpölygő habos árTa kivágva;
senkisem ismert még más partot, mint a magáét.
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99: katonák hada nélkül
élt biztonság'ban minden nép, lágy nyugalomban.

A legjellemzőbb motívumokat, gyümölcsevést. nektárivást. óriási vírágszír
makat, lágy virágkelyhekkel takarózó, örömteli embereket a költemény követ
kező szakaszában találjuk :

101. Ember nem kötelezt'e, kapák s eke föl nem sebezte,
és mégis megadott a mező mindent maga önként;
mind megeléged'l.,én a magától lett eledellel,
'l.'ackort gyűjtöttek, hegyi epret szedtek az erdőn,

és somot és szedret, mely tüskés cserje között csüng
s mit hullat Jwpiter terebélyes tölgye a makkot.
Elnemenyésző volt a tavasz, langy Lenqedezéssei
mag nélkül született szirmot simogatiak a szellők.

11:1. egy folyamár tejjel, nektárral folyt le a másik.

A som szeder eper a képen míndenhol megtalálhato. a nektárfolyóban
pedig az e'mberek' nyakig ülnek, sőt Iejjel lefelé állnak benne. A tábla felső
része talán a Nap palotáját idézi a II. könyvből, Phaeton a Nap szekerén.

Arinál jellemzőbb az utolsó tábla. A vaskorszakkal az emberiség eljutott a
gonoszsághoz. Amit Ovidius leír, itt szímbólumokkal ábrázolva látható. Az el
veszett jog, szemérmetlenség, erőszaktevés, hűtlenség, halál, vér bőven talál ki
fejezést:

127. Vad vasból vésve a végső.

Most e silányabb érc idejébe betört a gonoszság
mind sebesebben menekül a hűség, jog, tiszta szemérem;
és helyÜkbe a csel s a ravasz szív száll, a csalárdság
és az erőszak, a birtoklás vétekteli vágya.
Vásznat most a szelekre- míket még jó/... nem ismer
bíz a hajós.

142 s lett háború, mely küzd vassal arannyal
a vér-befutott kézzel csörget, ráz vad hadifegyvert.
Rablásból élnek.

A kép' alján lovagi fegyverzetben látható monstrum, a középkor jellemző

intézményének, a feudális lovagi szarvezetnek a kicsúfolása. Ezzel Bosch már
meghaladia a középkort, iróniája és Ovidiusra utaló tartalmártál fogva jogosan
tarthatjuk a flamand reneszánsz képvíselőjénelc .

Minden műalkotás kulturális tett, ezért Bosch tríptichonja is summázata mű

véltségének és adottságainak. Az egész művet parabolának tarthatjuk, mely
Ovidiustól indíttatva az Atváltozásokkal áUítj~, párhuzamba azt a történelmi fo
lyamatot, amely elvezet saját' korának történelmi-társadalmi valóságáig, Flandria
vaskoráíg; A táblák sorrendje megadja az olvasás irányát. A fő események tehát
a világ kialakulása, az ember teremtése, az aranykor (Saturnus és védenceinek
boldog élete) és a vaskor, azaz Németalföld jelene. Az egyes korszakokat ugyan
Ovidius szerint jellemzi, de felhasználja a Szentírást is. A motívumok eredete
részben népi, részben vallási, heraldikai, de bőven találhatunk Iigurákat kora
tudományosnak tartott bestíáríumaíból is. Nem marad ki az együttesből a bo
szorkányság és feketemágia sem.

Egy műnek megváltoztatní a címét, ha az már a köztudatba beívódott, na
gyon nehéz. Mégis felvethető a kérdés, hogy ha egy képnek megfelelő irodalmi
utalása van, nem kellene-e a címében utalni rá? Valahogy így: Bosch, Aranykor.
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