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NICOLAS WISEMAN: FABIOLA

Itt volt az ideje, hogy ezt a népszerű, a vértanúk
korába vezető, sok hasonló mű mintájául szol
gáló regényt teljes változatában kapják kezük
be az olva sók . A megcsonkított változatok is
népszerűek voltak, de meghamisították az író
szándékát, csökkentették azt a romantikus he
vületet, mely a regény egyik nagy értéke.

Nicolas Wiseman érzékletesen jelenik meg
előttünk aszöveggondozó Tarbay Ede megvilá 
gító utószavában. 1802-ben született, 1824-ben
szentelték pappá és éppen 140 éve, 1865 telén
hunyt el Londonban. Anglikán közegben egy el
kötelezett, a katolikus egyház megújításán mun
kálkodó, magas tisztségbe került személyiség,
aki tiszteletet parancsoló energiával szervezett és
írt. 1834-ben jelentette meg a Fabiolát, amely az
ókeresztény világot idéző regények kezdemé
nyezője volt, olyan művek előkészítője és példá
ja, mint a Ben Hur (1880), vagy a ma már klasszi
kus Quo vadis? (1900), Sienkiewicz remeke .

Az önfeláldozás, a hitért vállalt és elszenve
dett vértanúság áll a regény középpontjában.
Mintha azt akarná mondani szerzője, hogy ez a
lelkület mit sem veszített időszerűségéből, csak
ennek megvalósítása által lehet a kereszténység
a megromlott és megrontott világ átalakítója,
hiteles útmutatója. Az író a lelkiség legmélyebb
rétegeiig hatol le, s ideálként mutatja az imád
ságos, minden mellékestól elszakadó magatar
tást. Ennek gyökerei sokkal inkább felismerhe
tőek voltak Európában, ahol az író szülei
tartózkodtak, s a többi között mindent megtet
tek azért, hogy fiúk széleskörű ismereteket sze
rezzen. Ezek jelen vannak a regényben, hitelesí
tik cselekményét. Ne feledjük, a regénynek,
kivált a 19. század nagy íróinál hitelesnek kel
lett lennie, nem úgy, mint napjainkban. Jellem
zés, leírás, pontos környezetrajz - mindez el
választhatatlan eleme volt a cselekménynek. A
Fabiola elsősorban a tárgyi környezet ábrázolá
sában ad rengeteg ismeretet, nem v életlen ül ez
az alcíme: Regény a katakombák koráM/. Am ennél
fontosabb evangéliumi szellemisége, szilárd,
megalapozott világnézete, amely hősies és szent
életek szülője volt, s bizonyos vonatkozásai máig
sem halványultak el, sőt, a mai világban sok ha
sonló példát és magatartást kínáló olvasmányra
volna szükségük a fiatalabb korosztálynak.
(Szent István Társulat, Budapest, 2004)
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SZAKRÁLIS KÉPZŐMŰVÉSZET
A KERESZTÉNY ÓKORBAN I-II.

A három monoteista vallás (judaizmus, keresz
ténys ég, iszlám) közül tulajdonképpen csak a
kereszténység értelmezte újra (vagy máskép
pen) a szakrális "képzőművészetet" kategori
kusan tiltó bibliai parancsot: "Ne faragj ma
gadnak képmást semmiről, ami fönn az égben,
lenn a földön , vagy a föld alatt a vízben van!
Ne borulj le ezek előtt ~ képek előtt, és ne
imádd őket: mert én, az Ur, a te Istened félté
keny Isten vagyok." (MTörv 5,8-9). Ez a 'la
zább' átér telmezés azonban soha nem volt ma
gától értetődő, hiszen időközönként vita
tárgyát képezte (illetve képezi) és védelmezés
re szorult (például 8-9. századi k épvita. refor
máció korabeli viták) .

Bugár M. István az általa szerkesztett (és sok
esetben fordított) szöveggyűjteménnyel tulaj
donképpen arra vállalkozott, hogy - nemzet
közi viszonylatban is egyedülálló módon 
átfogó betekintést nyújtson a kérdés írott forrá
saiba, illetve felvázolja azt a történetet, "amely
nek eredményeképp a kereszténységben a szak
rális képzőművészet teljes polgárjogot nyert"
(13). Ebben mások is segítségére voltak: Kövér
András, aki a rabbinikus, illetve Hasznos And
rea, aki a kopt szövegeket fordította.

A gyűjtemény külön érdeme a történeti előz

mények érzékeltetése. Ezt a cél szolgálják az
első két rész szövegei: Képvita a görög-r6mai gon
dolkodásban (I, 45-95) és Képtilalom a késő 6kori
zsid6 vallásban (1,97-108). Ezt követően ismerke
dünk meg az első keresztény századok maga
tartásával: Keresztény apol6gia a pogány k épkul
tusz ellen és az első keresztény képi ábrázolások (I,
109-144). A szerkesztő "maximális teljességre
csak a keresztény szakrális képzőművészetnek

Nagy Konstantintól a 6. századig terjedő idő

szakának forrásait tartalmazó" (9) részben tö
rekedett: Képek a keresztény kuliuszban (IV-VI.
század) (I, 145-286). Ez tulajdonképpen az óke
resztény kor legfontosabb történeti szakasza: az
egyetemes zsinatok, a keresz tény tanítás meg
fogalmazásában kiemelkedő szerepet játszó
egyházatyák, az egyházi intézményrendszer
megszilárdulásának, illetve a kereszténység
nagyméretű elterjedésének és birodalmi vallássá
való válásának a korszaka. A következő száza
dokban bontakozott ki a képteológia, illetve rob
bant ki a képvita, amiben az iszlám megjelenése
is bizonyos értelemben szerepet játszott: Csodás



történetek és a keresztény képteológia kezdetei a VI.
századtól a képrombolás kirobbanásáig (II, 7-79), Né
hány szöveg a képrombolás korából (II, 81--89). Az
utolsó három rész tulajdonképpen tematikusan
rendezett szövegeket tartalmaz: Császárkép (II,
91-109), A kereszt képmása (II, 111-126), Prosky
nésis: imádat, hódolat, tisztelet (II, 127-134).

A fordításokat megelőzően Bugár M. István
tartalmas Bevezetésben igyekszik egy áttekintő

történelmi felvezetést nyújtani az olvasónak.
amelyben egyes fogalmak (például szakrális
kép, a kultikus művészet legitimitása, ex voto
stb.) rövid magyarázatára és tisztázására is ki
tér. Tulajdonképpen ehhez lenne néhány, vita
kezdeményező megjegyzésem. Nem hiszem,
hogya Nagy Konstantin előtti korban lehet ki
forrott "ortodox-katolikus kereszténység"-röl
(20), illetve "szekták"-ról (34) beszélni. Téves
azt gondolni, hogy az első időkben a keresz
tény képzőművészethiánya társadalmi okokra
(történetesen a szegénységre) lenne visszave
zethető (17, 25). Az első keresztény nemzedé
kek egyáltalán nem tekinthetők a korabeli gö
rög-római társadalom számkivetettjeinek. Az
ismert szerzők és egyházi vezetők túlnyomó
többségének társadalmi helyzete például jónak
mondható ("középosztálybeli"). Ennek sokkal
inkább teológiai, biblikus gyökerei vannak.

Ezek az észrevételek nem csökkentik a szö
veggyűjtemény értékét. A kiadványt a tovább
kutatást segítő és lehetővé tevő "tájékoztató
bibliográfia", valamint a források és a rövidíté
sek jegyzéke zárja. A gyűjtemény, amely az ok
tatásban is hasznosítható, nemcsak a szakembe
reknek jelent komoly segédeszközt, hanem az
érdeklődő nagyközönség számára is hozzáfér
hetővé teszi az ókeresztény kor kevésbé ismert
szellemi kincseit. (Catena. Fordítások, 6; Paulus
Hungarus Kairosz Kiadó, Budapest, 2004)

JAKAB AIT/LA

ÖSSZETARTOZÁS
Orient Enikő kiállítása a
Király-Erdei-Műhelyben

Aki ismerte Orient Enikő textilművész korábbi
kiállításait, annak is meglepetés a Király-Erdei
Műhely tárlata. Bár némely előzmény, és a leg
hangsúlyosabb: a németországi Eppingen Zász
lófesztiválján (2003) szereplő, itt ugyancsak lát
ható három zászló már erőteljesenjelezte, hogya
szakralitással átitatott élettartalom. az égi fények
lélekrezdülését boldogságélményként megélő

kárpit újabb motívummal bővül.

A zászló mint téma, mint forma, mint hit- (a
közösségben való hit-) és magyarságjelkép
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ugyan gyakran a színmegvallás jele is, de hogya
művészi kifejezőerő, az összetartozás műtárgy

ként megvalósuló szimbóluma is volna, arra
nem túl sok a példa. Pontosabban: Budapesttől

Eppingenig és Székesfehérvártól Tournhoutig
(Belgium) sok helyütt lengett magyar textilmű

vészek által készített zászló, ám minden emelke
dettség, tragikus szépség (1956!) ellenére kevés
zászló színskálája hordozta, mi több, mutatta föl
a nemzeti karakter hármasát.

Orient Enikő hat műtárgybólálló, esztétikai
lag is hatékony magyarságképe természetesen
erre épít: a piros-Iehér-zöld együvé tartozására. A
textilművész nem szemérmes. evvel a Szent Ist
vánt és az országalapítást is eszünkbe juttató
gesztussal megidézi történelmünket, és minde
nek mellett azt a hitet - az élő, lélegző keresz
ténységet -, ami ezredévek során a magyar és
a magyarrá lett népek kovásza volt.

A nemzet ebben a tekenőben forrott eggyé.
Támadhatta tatár, török, orosz - a hódítók
színskálája jóval nagyobb, mint piros-fehér
zöldbe zárt örömünké és didergésünké -, elle
ne szegülhetett megannyi labanc, az égi hatal
mak úgy akarták, hogy megmaradjunk. Kölcsey
Ferenc "a magyar nép zivataros századaiból"
való példértékű imája és Dsida Jenő Psalmus
Hungaricusának ostorcsapás értékű átka csak segí
tik magyarságképünk ébrentartását. Orient Eni
kő is ezt teszi - zászlaival.

A korábbi, textilszálakban megképződött, a
rajzolatokat írással-betűkkel (Gloria, Deo Pax,
Üdvözlégy Mária) elmélyítő liturgia itt újabb 
csaknem azt írtam: szakrális - tartalommal bő
vült. Pontosabban a fényt kibocsájtó, barnáit,
szürkéit ugyancsak fölragyogtató elemekhez 
iparművészeti és emberi crédóként - a pi
ros-fehér-zöld egymást átjáró, áttűzesítő, hol
fölerősödő. hol elhalványuló, de együtt tartást
adó, az önmagunk vállalásának méltóságát hir
dető színcsokra társult. Ugyszólván szellő sem
kell, és a kiállítás mottója - Lobogó lobogó 
élettel teli mozgást involvál. Természetesen ben
nünk van ez a mozgás, ami kikristályosult, gon
dolatban sokszor megszenvedett életértékként
lehet - miért ne volna? - a haza foglalata is.

Am az Osszetartozás (benne: közösségépítés,
egymás megsegítése, a hitbéli erő megsokszoro
zása) bonyolultabb fogalom annál, hogy csupán
az egyénre, a fölnevelő közegre, a családra és a
világ magyarjait egybefogó hazára gondoljunk.
Ezek Orient Enikőnél is lényeges, mert lelkibolt
ját sok lámpással megvilágító, tápláló elemek.
Ezekből indul ki, és minduntalan ezekhez tér
vissza. Viszont a hat zászló - kiállításteremben
vagyunk - nemcsak nemzeti jelkép, magyart a
magyarral összevonó (az 1848-as zászlók csata-



kürtös lobogását nézve: összetoborzó) szimbó
Ium, hanem műtárgy is. Nem fakuló, az időjá

rás viszontagságait jól bíró selyme ott van a
gyárilag készített lobogókban. Akár ezt látjuk,
akár azt, ugyanaz az érzés kerít hatalmába ben
nünket. Ugyanaz az érzés szorítja a torkunkat.

Csakhogy a művész attól művész - Orient
Enikő pedig fölöttébb az anyagba lelket lehelő

alkotó -, hogya százszor látott szimbólumból
is meg tudja teremteni a csak rá jellemző, textilje
inek (a japános csönd és természet zenéjét is ma
gában foglaló égi harmóniának) különös aurát
adó karaktert. Tehát zászlóiban a technika (var
rás, visszahajtás, szalagátbújtatás, gomb), a for
ma (fecskefarok, pajzs), a szalagok, színsávok re
gimentje szintén összetartozást sugall. Paradox:
a lázas munkafolyamatban teremtődik meg a
művésznek is lelki megnyugvást hozó béke.

Ezek a zászlók - kivétel a Hetágra. fehér a
fehéren, csillagáttűnéses lobogója - a síkot
konstruktív motívumokkal megbontó. a szala
gokat-sávokat alul-fölül négyzettel és (a vissza
hajtás folytán) háromszöggel élénkítő, vertikális
rendezettségű, függélyes pászmáikban - fő

képp ha a szín hangszín is orgonasípokra emlé
keztető darabok. Minthogy hátlapjuk is van, és
azok színkontrasztjukkal (piros-zöld - I.; zöld
fehér - II.) és formavilágukkal (a széles sávokat
gyakran keretező, a másik oldaláról átvillanó
megannyi "vonallal") ugyanolyan érvényessé
gűek, mint az elölró1 látható piros-fehér-zöld
mező; megfordítva is ugyanazt az esztétikai él
ményt revelálják.

A textilművész invenciózus formavilága, a
színeket áttűnésben is megmutató, a felületeket
hol nyolc, hol négy, illetve két sávra osztó lele
ménye, a vertikális építkezést (torony-zászlót)
oldalirányba elmozgó "vonalakkal" (keskeny
szalagokkal) és "foltokkal" (rombuszokkal, tra
pézokkal, háromszögekkel) megbolygató, a
szokványos trikolórt új szerkezeti renddé avató
kedélye (IV; V; VI. - 2004) mind-mind része an
nak, hogya zászló mint műalkotás elemi erejű

élményt sugározzon: Orient Enikő belénk plán
tált hitét. Ami nem más, mint az itt épp esztéti
kailag meggyőző műtárgyak révén is kinyilvá
nított hazaszeretet.

SZAKOLCZAY LAJOS

Puskely Mária: A KERES~TÉNY
EUROPA SZELLEMI GYOKEREI
Az öreg földrész hagiográfiája

Puskely Mária Kordia nővér ismét jelentős mű

vet írt, ezúttal az egyetemes keresztény egyház
szentjeiről és boldogjairól. .A történész szerze-
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tesnővér hosszan tartó gyűjtőmunkájánakgyü
mölcse ez a hatalmas lexikon, amelyet már több
hasonló témájú műve előzte meg: Akik a jobbik
részt választották (1978), Akik hittek a szeretetben
(1979), Ezer év misztikájából (1990), rr ••• Virágos
kert vala híres Pannónia" (1994), Kétezer év szerze
tessége I-II. (1996,1998).

A Kairosz Kiadó igényes minőségben ki
adott új könyvének tartalomjegyzékét nézve jól
láthatjuk a könyv szisztematikus felépítését. Ez a
könyv egyáltalán nem egy olyan gyűjtemény,

amelyben lelki írók, rendalapítók és szentek írá
saiból, legendáiból lehetne egy csokorra valót át
olvasni, hanem a nyugati és keleti egyetemes ke
resztény egyház több mint 1700 szentjének,
vértanújának, hitvallójának. továbbá szüzeknek
és hitvestársaknak tudományos hitelességgel
történő bemutatása, akik kontinensünk értékeit,
kultúráját hordozták, gyarapították, és örökség
ként ránk hagyták. A könyv nekik állít méltó
emléket tudományos igényű bemutatásukkal.
hiteles források alapján. A rendszerbe gyűjtött

adatokkal a szenteket nemzeti hovatartozásuk.
régiók, országok szerint csoportosítva mutatja be
a vaskos kötet. Minden egyes csoport előtt Vörös
Károly történésztó1 olvashatunk egyháztörténeti
bevezetőket. "Történelmi szempontból sokszor
nehéz volt a szenteket besorolni egy-egy or
szághoz - mondta Vörös Károlya könyv be
mutatóján. - Ok nem határozták meg, melyik
nemzethez tartoznak, egy egységes, szellemi Eu
rópában gondolkodtak."

A könyv Európa hat társ-védőszentjénekbe
mutatásával kezdődik. Majd a szentek időrend

ben sorakoznak: elóbb a Római, majd a Nyugat
római illetve a Keletrómai Birodalom idejéből

egészen a 15. század közepéig. Ezek után követ
keznek időrendben egészen napjainkig Délke
let-Európa, Kelet-Európa szláv térsége, Kauká
zus, Krím, Nyugat-, Közép- és Eszak-Európa
országai. Mivel az egyház szentjeit a naptárban
is elhelyezte, ennek megfelelőenminden ország
esetében olyan sorrendben találhatók meg a
szentek, ahogy az egyházi naptárban is szerepel
nek. Az egyes részeket és a könyvet gazdag bib
liográfiával fejezi be a szerző, amit egy igen
hasznos fogalomtár követ. Itt ábécében megtalál
hatjuk azoknak a speciális és idegen szavaknak
(latin-görög) a jegyzékét, melyeket a szövegek
ben a szerző is használt, ezzel egy sajátos no
menklatúrát közkinccsé téve. Végezetül a szen
tek névmutatója és egy földrajzi névtár teszi
könnyebbé a tájékozódást.

A kötet összeállításának sajátos szempontja
volt, hogy az ismeretlen vagy kevésbé ismert
szenteket igyekeztek elsősorbanbemutatni, míg
a híres, "nagy" szentekről kevesebb szó esik.



Magyarországnak csupán néhány oldal jutott,
de szentjeinkről szintén sokfelé olvashatunk.
Ugyanakkor a kötetben megismerhetjük azokat
a magyar származású szenteket, akiket más
nemzetek tisztelnek, és egy mellékelt történelmi
táblázaton 120 magyar szentéletű keresztényről

is láthatunk áttekinthető összefoglalást, akik a
10-17. században éltek. A könyvben 600 feke
te-fehér kép és 56 színes tábla teszi látványosab
bá a szentek bemutatását.

Puskely Mária e művében is tárgyilagosság
ra kötelezte el magát, mely informatív anyag
mögött precíz kutatói és fordítói munka rejlik.
A számos, számunkra szinte ismeretlen szente
ket - mint például Szent Misztiszláv, Szent
Habibosz, Boldog Nikolaus Gross vagy Szent
Jon Ogmundsson püspök - a szerző legalább
pár sorral, de esetenként bővebb történelmi, bio
gráfiai elemeket is bemutatva ismerteti meg ve
lünk. Nem ritka, hogya szent valamely írásából
is bemutat egy-egy lefordított részletet, s ezzel
annak lelki világát, lelkiségét is elénk tudja tárni.

E lexikális műben megtaláljuk azoknak az
emberi, szellemi és lelki értékeknek a gyökereit,
amelyeket európai gyökereknek tekinthetünk. E
gyökerek ma is gyümölcsözőek, bár sokan meg
kérdőjelezik.valóban azok-e. E kötet és a bemu
tatott szent keresztények sora azt bizonyítja,
hogy van mit tanulnunk ma is ezektó1 az elő

döktől, akik nemzeti hovatartozástól függetlenül
is tudták építeni és őrizni a közös európai ke
resztény szellemet, hitet és értékeket. Ezen érté
kek mindig örök módon mutattak túl az embe
rin, mutatva az utat az emberi lét végső értelme
és célja, Jézus felé. E keresztény férfiak és nők,

gyermekek és idősek, papok, szerzetesek és há
zasok ezzel a biztos tudással tudták átvészelni
földrészünk századainak viharos történelmét, s
megőrizni a hitet jelen korunk generációi számá
ra is. A krisztusi Orömhír örök értékeit építették
a közös Európa-házba. (Kairosz, Budapest, 2004)

MEDGYESSY L. EMMÁNUEL

RAJ TAMÁS - SZELÉNYI KÁROLY:
HOL VOLT AZ ÉDEN KERTJE?

Ragyogó kivitelezésű albumot adott ki tavaly
az Athenaeum 2000 Könyvkiadó. Raj Tamás
szerkesztésében, Szelényi Károly fotóművész fel
vételeivel nemcsak a Szentföld Jézus Krisztus és
apostolai által bejárt tájait, városait, épületeit stb.
idézik elénk, hanem - mint Raj Tamás írja: "Eb
ben a szellemi kalandozásban útikalauzként ma
gát a Szentírást választottuk, amelynek hősei és
gondolatai így - reményeink szerint - megta
lálják az utat az olvasó szívéhez." Ennek nyoma-
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tékos kidomborítása megnyilvánul aBibliából
vett idézetek vörös betűs megjelenítésével.

Raj Tamás előszavában kijelenti: "Könyvünk
nem útikönyv célját szolgálja, nem követünk
benne sem időrendbeli. se topográfiai sorren
det, mindössze harminc kiemelkedő helyszínt
választottunk ki Izrael szentföldi tájai kőzül,

amelyek segítségével a bibliai vallás és kultúra
sokoldalú bemutatására törekedtünk." E har
minc "kiemelkedő" helyszín, s a többségükre
szánt hat-hat oldal arányos elosztását illetően

vitatkozhatnánk. mert akad köztük nyolc olda
las is hétszer. Mi nagyobb szerepet szántunk vol
na Betlehemnek, Jézus szülőhelyének, a mélyben
látható szűk barlangnak és a fölötte magasodó
templomnak. Keveselljük a Felső- és Alsó-Ga
lilea városaival való foglalkozást is, bár ha össze
vetjük a Galilea regényes tájait, A Kánnel-hegyet,
efát városát, és Názáret, az őrhelyet, ez így már 26
oldal. Szívesen láttuk volna Jézus csodatevő, s a
többi isteni tanúbizonyság helyeit.

Szelényi Károly fotóművész izraeli útjai al
kalmával éveken keresztül több mint három
ezer felvételt készített különféle helyszíneken.
amelyek számos hazai és izraeli kiállításon sze
repeltek már. A területileg kicsiny ország leg
változatosabb tájaiban gyönyörködhetünk e
könyvben látott ,képei alapján "a Hermon hó
födte ormaitól Elát szubtrópusi klímájáig." A
Párán pusztájának beláthatatlan kőrengetege, a
Holt-tengeri tekercseket rejtegető Qumrán, az
ősök sírjait kitáró Kidrom völgye, Negev-siva
taga "Salamon-oszlopai"~val és más különleges
kőformációival sivárságukban is lenyűgözőek.

Mindezeket csodálatosan ellenpontozzák
például a Sáron rózsája fejezet "Rockefeller-kert
díszei", s közülük is kiemelten a festői harma
dik felvétel, a Jordán-völgye több elragadó fel
vétele, például a Keresztelkedők, a vízesés En
Gedinél, a hét forrás Taghbánál, vagy a Holt
tengerben tükröződő,sóból keletkezett szobrok.
Erdekes felvétel a Siratófal magassága mögül is
kiemelkedő Szikla mecset monumentális kupo
lája, szép a festök városa, a efát zsinagóga két
felvétele, a Bét El ("Isten háza") kapcsán látha
tó, de főleg a 183. oldalon a József törzse elneve
zésű Chagall-üvegablak. A Jerikói pálmák (49), a
Ciszterna (69), a Kaktusztelep (138) s az Ültetvény
(153) helyett szívesebben vettük volna a Kne
szet előtt álló hatalmas kő Menorát, az Emlé
kezés hegyen a Jád Vá sém képsorait. vagy a
különbözö nemzetek művészei által készített
freskóképeket. mozaikfalakat. Összességében
mégis csak azt mondhatjuk: csodálatos album.
tAthenaeum 2000 Könyvkiadó, Budapest, 2004)
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