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A római stemmák

Középkori
családfa-hagyomány

Az írásos és ábrázolt genealógiáknak számos magaskultúrában 
így a zsidó, a hindu, a kínai vagy a japán tradícióban - az európa
inál jóval korábbi, több évezredes előzményei vannak, s azok ré
szint ma is őrzik eredeti szakralitásukat, bár idővelmind több pro
fán és gyakorlatias funkcióit is magukra vettek.

Európában a reprezentatív célú családfa-ábrák divatja az óko
ri Róma "stemma" néven ismert hagyományáig nyúlik vissza 
noha a szó eredete és néhány írásos utalás arra vall, hogy már
az előkelő görög és macedón famíliák is kedvelhették az ős

mustrákkal űzött efféle "magamutogatást". Az eredetileg »olaj
ág«, »koszorú« vagy »virágfüzér« jelentésű görög szó egy az
elődök neveit és portréit látványosan fölvonuitató freskót vagy
mozaikot jelölt, melyet a leletek tanúsága szerint többnyire a
római patrícius villák átriumában állítottak föl szemben a kapu
bejárattal. Ezen a mindkét nembeli ősök arcmásait (imagines)
vonalak vagy ágak (lineae) kötötték össze egymással, a vérségi
kötelékeket felülró1 lefelé haladó rendben mutatva, magát a
nemzetséget egy mitikus őspártól vagy egyenesen [únó és Jupi
ter frigyéből eredeztetve. Tárgyi emlékként sajnos csak töredé
kek maradtak ránk e családfa-ábrázolásokból (annál több a gö
rög és latin nyelvű kéziratos genealógia). Ezek a szórványos
leletek váltig azt sugallják, hogyastemmák összképe egy meg
lehetősen szabálytalan, eseti geometriai alakzat lehetett (aszerint,
hogy az egyes ágak és ősnemzedékek épp mennyire voltak né
pesek), ami nevével ellentétben legkevésbé "fá" -ra emlékeztetett,
híján lévén bármi organikus absztrakciónak.

E látványbéli fogyatékosság azonban cseppet sem volt akadá
lya, hogy a kora középkor századaiban a stemmák divatja 
mutatis mutandis - az "Arbor Iuris" vagy "Arbor Consanguini
tatis" családfa-hagyományaként éljen tovább. Ezeket, mint holmi
kezdetleges matrikulákat, a korai egyházi gyakorlat is szentesí
tette, a puszta reprezentáción kívül azzal a gyakorlatias funkció
val is felruházva, hogy elejét vegyék a túlzottan belterjes avagy
vérfertőző házasságoknak. Nem kevésbé fontos rendeltetésük
volt, hogy az idővel mind népesebb nemesi társadalmakban
megbízhatóan kimutassák a leszármazási - s az ebből követke
ző cím- és vagyonöröklési rendet. Ezek a genealógiai ábrák ne-
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vükhöz híven már inkább hasonlítottak holmi indázó fára vagy
bokorra, jóllehet a római stemmáktól átvett alapszemlélet: a fe
lülről lefelé haladó nemzedékrend továbbra is makacsul ellent
mondani látszott ennek.

Irásos források Ugyanezt - a sokban máig élő - jelképes tér-hierarchiát tük-
rözik a fennmaradt írásos források is, melyekből esetenként a hi
ányzó ábrázolásokra is következtetni lehet. A római családjogi
traktátusok a 2. századi Julius Paulusig visszanyúló hagyomá
nya/ sajátos genealógiai fogalomkészletével isuperior linea 
transuersa - recta linea supra infraque - ex latere etc.) maga is e
szimbolikus térszemlélet nagyfokú elterjedését mutatja a császár
kori Róma három kontinensre - és vagy fél tucat korábbi
magaskulturára - kiterjedő birodalmában. Hasonlóan Justini
anus törvénykönyve és Szent Izidor Etimologiae című munkája is
arra vall, hogy a rokonság-viszonyokat bevett, antik sémákkal
rögzítő családfa-ábrák a 6. században is tovább élnek - még ha
ilyenek ez időből nem is maradtak fenn. Kevéssel utóbb, a 8.
századtól viszont már egész sor "Arbor Iuris" vagy "Arbor
Consanguinitatis" ábrázolás tűnik fel egyebek közt Izidorius
buzgón másolt alapművének és más egyházi, jogi kódexek
illusztrációjaként. Ezek szemlátomást mind több organikus ele
met: indát, virágot etc. alkalmaznak díszítésül, s a neveket, mint a
családfák "terméseit" gyakran körökbe foglalják. A valódi szemlé
leti áttörés: a fölfelé sarjadzó nemzedékrendek figurális megjelení
tése azonban még újabb két-három századig várat magára 
mint azt a "Jessze fája" motívum genezisét kutatva látni fogjuk.

A "Jessze fája" - mint paradox teológiai példázat

A "Jessze fája" - avagy a "szent nemzetség" - Jézus Krisztus
patrilineáris leszármazási rendjét rögzíti Ábrahámtól Dávid apján:
[esszén át a názáreti Józsefig, úgy ahogyan azt az Újszövetség leg
elején Máté evangéliuma rögzíti (Mt 1/1-17). Ez a 3 x 14 
Jesszétől "csupán" 2 x 14 - nemzedéket előszámláló genealógia,
melyből a középkor századaiban sokfelé ágazó, gazdag ábrázolási
kánon sarjadt, többszörösen is jelképes. Mindenekelőtt abban az ér
telemben/ hogy nem tisztán vérségi, hanem - már a zsidó hagyo
mány szerint is - inkább jogi, örö'kösödési folytonosságot jelez (Jó
zsef már Jézus születése előtt elvette Máriát, s így a nyilvánosság
és a törvény előtt ő számított a gyermek apjának). Ám jelképes ez
az "eredet-igazolás" azért is, mivel általa a keresztény hagyomány
sokkal inkább "a Dávid házából eljövendőMessiás" prófétai ígére
tét kívánta igazolni, mintsem - elfogadva Jézus Isten-fiúságát - a
"vér szerinti apaságot"/ ezzel is hangsúlyozván az Ó- és Újszövet
ség közös, isteni eredetét és üdvtörténeti folytonosságát.

A Máté lejegyezte genealógia szakrális jelkép-funkcióját iga
zolja továbbá az a tény is, hogy minden számítás szerint erősen
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Genealógia mint
szimbolikus rejtvény

Szentségtartó a krakkói
Mária-templomból

(16. század)

hiányos, hiszen például Lukács evangéliuma, amely Ádámig
nyúlik vissza, a 42 helyett 56 nemzedéket említ (Lk 3,23), és
nyilván még ez a szám is csak képletesen értendő. (Mellesleg ez
úttal is megszívlelendő Hervé Le Bras francia demográfus intel
me, aki szerint: "A pontosság illúziója csupán a számok haszná
lóinak gyermekbetegsége...") A zsidóság hangsúlyos őstisztelete

és eredetkultusza - amit más népek hasonló, archaikus hagyo
mányával szemben éppen az egyistenhit és a korán széleskörűvé

vált írásbeliség őriz máig oly sikerrel - külön tanulmányt érde
meine. Itt és most csupán annyiban érdekes, hogy egyes biblia
magyarázatok szerint e 3 x 14 nemzedék valójában célzatosan
szelektált genealógia egy szimbolikus rejtvény jegyében - éspe
dig Dávid nevének héber számértékét alapul véve. E név
mássalhangzó-számértéke ugyanis a rabbinikus hagyomány s a
héber ábécé betűsorrendje szerint: D Cá) v (i) d, azaz: 4+6+4=14.
Eszerint Máté vélhetően maga is e rejtett számkóddal kívánt na
gyobb nyomatékot adni evangéliuma legelső állításának: "Jézus

Krisztus C..) Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia:'
Ámbár mélyebben belegondolva: micsoda pa

radoxon rejlik mindebben! Hiszen József, a
"fogadott apa" származásrendje - ami legfel
jebb Jézus jelképes "vérvonalának" tekinthető 
negyvenketted-, sőt: ötvenhatodíziglen van
visszavezetve az ószövetségi próféciák igazola
saként, miközben a másik, elvitathatatlanul vér
szerinti ág még egy második századi apokrif ha
gyomány, a "Mária születésének evangéliuma"
szerint is csupán a nagyszülőkig: Szent Annáig
és [oakimig terjed ... Avagy lehet-e ékesebb bi
zonyság ennél a családfa-szerkeszt és célzatos
önkényére, a "fölöslegesnek" vélt ősgyökerek,

egyenes és oldalágak kihívó negligálására? Alig
ha. Még akkor is, ha érteni véljük, hogy e szem
betűnő féloldalasságot egy sor teológiai és kul
túrtörténeti szempont (így a zsidó patriarchális
hagyomány) indokolja, s talán nem kevésbé a

jámbor evangélista ama buzgalma, hogy a gyanakvó kor társ köz
vélemény előtt az "apanélküliség" botrányát, a "kétes származás"
mindennél nagyobb szégyenét tisztázza.

Kétezer év alatt persze nagyot fordult a világ. Korunk embe
rét ma nem annyira Jézus származásáról, inkább születésének
céljáról nehéz meggyőzni. A szeplőtelen fogantatás technikailag
ma talán nem is hat oly nagy képtelenségnek a .Jombíkb ébik". a
"béranyaság" és a vakmerő génmanipulációk korában. Épp csak
a teremtő szándék, e rendhagyó genealógia mélyebb spirituális
megértésétől kerül mind távolabb a világ. Annak belátásától,
hogy Mária boldog alázattal viselt "béranyasága" voltaképp kö-
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lsten fiának
szolidaritása

Történeti valóság 
avagyabeavattatás

fokozatai?

zös emberi-isteni aktus, a világot egy a megváltó részvét, a sze
retetből vállalt szenvedés által újjáteremtő tett. A szakrális gene
alógia e mélyebb dimenziója sejlik fel Joseph Moingt, jeles
huszadik századi francia jezsuita teológus töprengéséből is: "Az
emberi személy létrejötte éppúgy feltételezi a történetiséget,
mint ahogy létének, mint ittlétnek, sajátja is az időbeliség. A
történelem örökségét passzívan fogadjuk be, még mielőtt sza
badon vállalhatnánk, és mint elvégzendő feladatra igent mond
hatnánk rá. Jóban-rosszban szolidárisak vagyunk a történelem
mel, amely megelőz bennünket, s amelynek felépítésén azokkal
működünk együtt, akik ugyanezt a terhet hordozzák. Más szó
val a szolidaritás nem saját találmányunk, hanem történelmi
szükségszerűség.

Amikor Jézus kapcsán szolidaritásról beszélünk, evangéliumi
nemzetségtáblájából kell kiindulnunk. Az elbeszélés Jézus Is
ten-fiúságát mint tiszteletreméltó elhivatottságot a nemzetségek
lajtorjájának csúcsára helyezi: alulról felfelé lépdelvén úgy is
merjük fel őt, mint Ádám utódját, Ádám pedig »Istentől szárma
zik« (Lk 3,38). A niceai hitvallás ezzel szemben az égből a föld
re, az örökkévalóságból az időbe száll alá. Még sincs más
eszközünk arra, hogy elgondolhatóvá tegyük Jézus szolidaritását
az emberrel, mint annak felmutatása, hogy Jézus ősidőkbe

visszanyúló történelmünk alattvalója és adósa. Isten fiának szoli
daritása velünk - Jézus kenószisza - nem azt jelenti, hogy hoz
zánk alacsonyult, s olyan sorsot vállalt, amilyet származása sze
rint nem kellett volna magára vennie; hanem éppen azt, hogy
csakis abból a humuszból származhatik, amelyből valahány test
vére - mindenki, aki az emberfajhoz tartozik. (.oo) Az »új
Ádám« - Jézus - csak a régi Ádám évezredeinek terhével szü
lethetik e világra, mint arról nemzetségtáblája vall."

Jézus nemzetségtáblájának rejtélyein töprengve hasonló felis
merésre jut Richard Wurmbrand is, a huszadik század egyik sok
szenvedést kiállt, hitvalló kereszténye, aki zsidó származású,
evangélikus lelkészként Romániában egyaránt megjárta a náci és
a kommunista kínzókamrákat, s csaknem másfél évtizedes fog
ságából három hosszú évet töltött egy föld alatti kazamata-bör
tön magánzárkájában. Íme, utólag lejegyzett de profundis tanúsá
ga - kilenc méter mélységből: "És most, hogya másik cella
lakójáról, a megkínzott Máriáról töprengek, gondolataim az Úr
anyjára terelődnek. Jézus nemzetségi táblázatában Ábrahámtól
Krisztusig Máté negyvenkét nemzedéket említ. Számold meg, és
észreveszed, hogy - Krisztust is beleszámítva - csupán negy
venegy nevet találsz! Máté vámszedő volt, feltehetően tudott
számolni. Miért jegyzett le hát negyvenegyet, holott az elején
negyvenkettőről beszélt? Ha ez egyszeru tévedés, vajon hogyan
lehetséges, hogy kétezer éve nem akadt senki, aki felfedezte vol
na? Ebből is látható, hogy Máténak ezzel valami szándéka volt,
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Wittenbergi
evangeliárium címlapja

(1509)

s hogy - egy ravasz fogással - valójában csak úgy tesz, mint
ha negyvenkét nevet adna meg .

Tizennégy név szerepel mindhárom sorozatban. Csakhogy a
Jekoniás nevét, amely utolsó a második sorozatban, a harmadik
ban első névként megismétli, úgyhogy a figyelmetlen olvasó el
siklik afölött, hogya kiválasztott negyvenkét nemzedékből egy
hiányzik. Hol van hát a hiányzó negyvenkettedik? C..)

Ne kérjük számon a történeti hűséget. Akár egy felületes
összehasonlítás Júda királyainak - az Ószövetségben vagy a
Lukács evangéliumában megírt - nemzetségtáblájával is elég,
hogy kimutassuk: nem azonosak egymással. A Máté szerinti

nemzetségtáblázat nem a történeti leszármazást, ha
nem abeavattatás fokozatait rögzíti .

Legelőször Ábrahámmal, minden hívők atyjával kell
azonosulnod; majd Izsákkal gyermekként föláldoztat
nod . Azután Jákobbá kell lenned, hogy megláthasd a
szüntelenül le- és följáró angyalokat, s ebből megértsd,
hogya lelki életben nincs megállás. C..) A beavatás
folytatódik: újraéled Júda és az összes többi előd élete,
eladdig, míg végül magad is Máriává leszel, hogy úgy
viszonyulj Istenhez, mint anya gyermekéhez. A sor leg
végén áll Krisztus - a negyvenegyedik -, aki Máriá
tól született. C..)"

A teológiai talány merész feloldása tehát: Mária - s
az ő révén önmagunk - belefoglalása a jézusi genealó
giába. Wurmbrand cella-m élyi töprengéseit végül ezzel
a fohásszal zárja : "Üdvöz légy, Mária, én szeretett nő

vérem a negyedik cell áb ól, üdvöz léj;y, Mária, kegye
lemmel teljes! Az Ur van teveled. Aldott vagy te az
asszonyok köz ött, és áldott a te méhednek gyümölcse.
És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja
köszönt engem egy mennyei börtöncelláb61? Mert íme,

mihelyt a falon keresztűl a te jelenlétedről és hited ről tudomást
szereztem, a magzat örvendezéssel kezd repesni az én szívem
ben is. Adja Isten, hogyanegyvenkettedik helyre mélt6nak ta
láltassunk! Ámen. "

A "Jessze fája" ábrázolási llagtJománya

A "Jessze fája" motívum teljes művészettörténeti pályaívét itt saj
nos nincs m6d bemutatni. A legmegbízhatóbb kritikai áttekintést
erről máig is Arthur Watson kitűnő monográfiája adja: The Early
Ieonography of the Tree of Jesse (Oxford University Press, 1934), s
részben az ő nyomdokain a gyöngyöspatai barokk faragott oltár
nemzetközi párhuzamait kutat6 Baranyai Hildegard ugyancsak
gazdagon illusztrált tanulmánya: Das Hochaltarretabel von Gyön
gyöspata (Acta Historiae Artium, 1970. 1-2) , Néhány gondolat ere-
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Arthur Watson
kutatásai

Gótikus fametszet,
német Biblia Pauperum

illusztrációja (15, század)

jéig azonban érdemes felidézni Watson angolosan alapos munká
ját - e vérbeli "művészettörténetikrimit" -, amely elődeinek té
vedéseit és önkényes értelmezéseit sorra cáfolva gyakran meglepő

felismerésekre jut az egymást követő korok eltérő szentírás-értel
mezéseit és genealógiai szemléletváltását illetően.

A oxfordi kutató egy "mesterdetektív" elszántságával minde
nekelőtt teljes "tényfeltárásra" törekszik. Nemcsak a Jessze
motívum összes ismert előfordulását s a téma elmúlt kétszáz
éves - német, angol, francia stb. - irodalmát veszi gondosan
számba, ám figyelme éppúgy kiterjed a Vulgata szövegkritikájá
ra, a római és középkori auktorokra, a távol-keleti és arab ha
gyományra, s a Cluny-i és bizánci kánon írott forrásaira is.
Mindezekben váltig azt kutatja, hogy melyikük miként hatott 
ha ugyan hatott - a másikra, azaz hogyan keletkeztek mind
újabb olvasatok és ábrázolási modellek Jézus családfájáról.

A szakirodalom úgy tartja, hogya "Jessze fája" - más bibliai
jelképekkel és jelenetekkel ellentétben - aránylag későn, csak a

12-13. században tűnik fel a kódexlapokon, góti
kus faragásokon és vitrázsokon. Ámbár már ez is
kétséges állítás, hiszen, mint Watson rámutat,
mindez attól függ: mit is tekintünk az illusztráci
ók bibliai ősforrásának: a Máté evangélium már
idézett szakaszát (Mt 1,1-13), avagy inkább Izajás
próféta jövendölését: "Vesszőszál hajt ki Isai tör
zséből, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke
nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, az
Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félel
me lesz az ő gyönyörűsége" (Iz 11,1-3).

Az oxfordi tudós ez utóbbi textusban véli
felfedezni az ábrázolási hagyomány elsődleges

ihletőjét, mely esetben a [essze-motívum lát
vány-karriere korántsem csak a gótika "semmi
ből kihajtó" , dús ágrendjeivel kezdődik (mint
azt a Saint Germain-i, Chartres-i, hildesheimi

katedrálisok nagyszerű példáin látni), hanem legalábbis száza
dokkal korábban, a hasonlíthatatlanul szerényebb, két-három
alakos kódexillusztrációk feltűnésével (lásd dijoni, poitiers-i mi
nia túrák etc.)

Ámbár ismét csak Watson az, ki elődei elfogultságain okulva
óva int attól, hogy e szakrális műalkotásokat "elsóbbségük",
avagy "eredetiségük" alapján rangsoroljuk - ahelyett, hogy ma
gát az egyedi formát, s a benne rejlő szemléletet próbálnánk mi
nél teljesebben megérteni. Például azt, hogy az antik-középkori
"leszármazási rend" (Stemma, Arbor Iuris) miként fordul át ég
felé törő utódnemzedékekké "gyökérmintából" "lombkoronára"
váltva, avagy hogyan lesz a "vessző"-ből "szűz", a latin
virga-ból virgo, a Vulgata naivan célzatos olvasataként, mely ön-
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Gyökeres fordulat a
családfa·ábrázolásban

Mária, mint
"vesszőszál"

kényes, bár fölöttébb inspiratív értelmezés egyszerre "materna
lizálja", s ezzel mintegy "helyreállítja" a jézusi genealógiát. Lás
suk, mire jut az oxfordi kutató e két látványos fordulat okait ku
tatva: "A családfa-ábrák az egymást követő nemzedékeket több
nyire lefelé ágazó rendekben mutatják. Itt mindjárt fölmerül egy
szemléleti ellentmondás, hiszen a metafora szerinti »ós-gyöke
rek« furcsa mód az égnek merednek, az utódok viszont, oldalági
kötéseikkel egyre lejjebb és lejjebb sarjadzanak. Ez a séma tehát,
amennyiben fának tekintjük, éppen fonákja a természetbelinek."

Mint Watson kimutatja, e sajátos "képzavar" még a római ere
detű Arbor Iuris / Arbor Consanguiniiaiie öröksége, amely nevé
ben ugyan "törvényfá"-nak és "házasságfá"-nak mondja magát,
látványként viszont következetesen leszármazási rendeket jelenít
meg, a naturális mintával éles ellentétben.

Valódi fordulatot - amely a családfákat végre talpukra, azaz
gyökerükre állította - mindebben csak az Izajás-prófécia ihlető

ereje hozott, mikor a középkori mesterek és kódex-illusztrátorok
az organikus látomás igézetében egyre-másra próbálták megele
veníteni a textust, amint a földön heverő Jessze vagy Isai 
máskor: Ádám, Ábrahám, Bóz - törzséből új hajtás sarjad, a
jövő még beteljesítendő, nagy ígéreteként. Ehhez a szemléleti át
töréshez persze, sok évszázadnak kellett eltelnie, s az új,
organikus családfa-mirita még így sem vált mindig és mindenütt
egyeduralkodóvá. Watson nem rest számbavenni az ellenpéldákat
sem: így többek között egy 9. századi kéziratos "arbor iuris"-ábrát
a párizsi Bibliotheque Nationale kézirattárából. Szent Severus Apo
killipszisát a 11. századból, vagy Frutolf Krónikáját a 12.-ből - me
lyek váltig leszármazási, azaz gyökérmintás rendet követnek. Mi
több, még két évszázaddal utóbb Boccaccio is egy lefelé olvasan
dó "isteni családfát" mellékel illusztrációként Genealogia Deorum
című művéhez, noha a kísérőszöveg már ugyancsak bizonytalan
az "égi gyökérzet" nyilvánvaló képzavarának értelmezésében
(versa in celum radice - in celum versa radice etc).

S most lássuk, miként is vált Mária, minden "apaági őst" el
homályosítva, a jézusi genealógia főalakjává.

Az első nyomok még jóval az ábrázolások előtti időkbe vezet
nek. Tertullianus és más egyházatyák ugyanis már a harmadik
század kezdetén merészen összekapcsolják kommentáraikban az
Izajás-jövendölés kulcsszavát: a virga-t a szűz jelentésű virgo-val
az Iz 11,1 latin szövege alapján: Et egredietur virga de radice Iesse,
et fias de radice eius ascendet. Ugyanígy tesznek a buzgó utódok:
Szent Ambrus, Szent Jeromos, Leo Magnus és a Vulgata más
magyarázói is, minek eredményeként a puszta hangzás-asszociá
cióból mindinkább masszív teológiai hagyomány lesz - Máriát
a "vesszőszállal" azonosítva (virgo=virga), Jézust a "hajtással"
(fias). Mert mit is jelent ez messze ható következményeiben?
Nem kevesebbet, mint a "leggyengébb láncszem": József kiiktatá-
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A "megváltás fája"

Gyöngyöspatai faragott
barokk oltár

(17. század közepe)

sát a jézusi genealógiából , hiszen ha Mária e szerint maga is
Jessze - azaz Dávid - törzséből való, akkor József segédlete
nélkül is bátran megállhat a prófécia: "Vesz- szőszál hajt ki Isai
törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiről."

Ez a korrekció pedig szándéka szerint nem csak afféle "ke
gyes csalás", egyszersmind mélyebb jelentést is hordoz. Mert
hisz Mária evangéliumi küldetése éppen abban áll, hogy Istent
az emberrel újra összekösse. Földi és égi, mulandó és örökkéva
ló kitüntetett találkozási pontja ő, mint azt a szeplőtelen foganta
tás misztikus tana Jézus anyjaként számára kijelöli . Épp csak a
jeles "apaági" férfi elődök k öz t nem lelte sokáig a helyét, amíg
ezen az egyházatyák verbális leleménye s a gótikus mesterek nem
kisebb látványteremtő invenciója nem segített. Mert ez utóbbi kel
lett végül ahhoz, hogy egy merőben újfajta élet- és családfa szü
lessék: a "megváltás fája" (salutifera arbor), mely impozánsan ma
gában egyesíti Iessz ét, a Dávidházi királyok és próféták rendj ét, s

a csúcson magát az Istenanyát Jézussal.
Amint az t Watson számos példán nyomon

követi, ez esetben tehát két szakrális jelkép-ha
gyomány: az ószövetségi genealógia és az új
szöve tségi Mári a-kultusz sajátos egybefon6
dásának lehetünk tanúi, amelybe a különféle áb
rázolásokon, helyi színként még bizon yos an
tik-bizánci, sőt keleti hatások is felismerhetők.

A motívum legszebb hazai példáját a gyön
gyöspatai plébániatemplom faragott barokk ol
tárán látni: ezen a jézusi nemzetségfa a talap
zaton heverő Jessze törzséből kihajtva két
főágával egy medálalakú oltárképet keretez.

A "Jessze fája" - bár sokak szá mára elho
mályosult jelentéssel - ma is jelen van szerte
Európában. Arnstein, Murau, Prága, Késmárk,
Krakkó és Novgorod éppúgy ismeri, mint Pá
rizs, Chartres, Antwerpen, Hild esheim, Bem, Fi
renze vagy Verona - hogy csak legismertebb
előfordulási helyeit említsük. Feltűnő az is, hogy
a késő gótika, majd a barokk idején kiváltképp

a kontinens németajkú vagy német mesterek által frekventált vá
rosaiban terjedt el, ahol sok helyütt még a reformáció is megkí
mélte a szószékeken vagy a templomok más, kevésbé exponált
díszeként. S ez alighanem egy újabb jelkép-funkcióról árulkodik ...
A megerősödő, sok nemzedéken át egy városhoz köt őd ö polgár
ság azon igényéről, hogy az uralkodók és nemesek exkluzív ösha
gyományá t valamiképpen önmagára is kiterjessze. Hogy utóvégre
neki is legyen egy hite által megszentelt, kollektív "családfája" .
Valami, ami amazokénál is ősibb, becsesebb, s ami saját mulan dó
létét az örökkévalóság dimenzióival egybekötheti.
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