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Alexa Károly
Ádvent kövei

Nálunk a lakásban – egyetlen különös
portrétól eltekintve – nincsenek vallásos
képek. Vallásos mondatok sem hangza-
nakel, nohaa feleségem is, jómagam is
megingathatatlanul protestánsoknak tart-
juk magunkat. Én rendszeresebb temp-
lomjáróvagyok,mintő,„pogánykutya”,
mondoménvasárnapreggel,„menjcsak,
rád fér”,mondjaerreő,„vasalok inget”.
Azegyetlen„vallásosnakmondható”kép
afalonegyarckép,azazinkább,egyha-
lott arcának többedik másolata: a turini
lepelről, a turini lepelből való, valami
régi kiadványból nagyította ki nekem 
(akérésemre)sokévvelezelőttkedvesjó
barátom,Czakó Sándor.Aki természete-
sen–íróöccséhezhasonlóan–erőskato-
likuskéntélteleéletét.Sohanemizgattak
aturinilepelhitelességénekkérdései,bár
mindentigyekszemelolvasniróla,amihez
hozzáférek.Számomraésalighanemafe-
leségemszámárais,ezazarcazÜdvözítő
arca.Lehetnemásis,kétévezredtörténe-
tébenmegszámlálhatatlanakínálatajé-
zusiarcról.Ezazarcamiarcunk–meg-
nyugtató, hogy állandóan minket néz,
jó érzés, hogy állandóan a szeme előtt
vagyunk, noha ez a szem csukva van.
Némileg úgy vagyok vele, mint azzal 
anagy talánnyal, amirőlhajdanegykis
könyvfélét is írtam: hogyan is lehet az,
hogy Jézus,azazJézusarcaazevangéli-
umi leírásokban soha nemmosolyog és
mégis,haazemberekrenéz,abetegekre,
a gyermekekre, a megtisztulást vágyó
bűnösökre, minden mozdulata és szava
valamiföldöntúliderűtsugároz.Aminek
megnyilvánulásáhoztalánamosolysem
elégséges…

Végtelennagyképűségésmegbocsátha-
tatlanulprofángesztusvolna,haazember
dicsérni merészelné a Teremtés művét,
azazmagánakaTeremtőnekazalkotását,
mégse állom meg, hogy most, karácsony 
közeledtével, amagamgyarlómagánbe-
szédében hangot ne adjak elképedésem-
nek,amivelévtizedekótaegyüttélek,ami
napiélményaszámomra:aláthatatlanés
elgondolhatatlan,magábanateremtésben,
a teremtett ember hitében, a spiritualitás 
végsővalóságábanmegnyilatkozóésmeg-
mutatkozóÚristenmégabbanisasegítsé-
günkrevolt,hogyegyközbenjáróthelye-
zett önmaga ésmiközénk.És rábólintott
arra,hogyazistenihatalomsugárzásában
egy emberi alak formálódjék ki. Hogy 
a megváltás művét egy közülünk való
emberalak tettének hihessük.Az élő Jé-
zusnak volt arca, hiszen volt teste (kö-
vethetőésmegölhető),látványvoltazőt
ismerőknek és végeérhetetlen képzelgés
tárgya azoknak, akik akkor jöttek a vi-
lágra,amikorőmáreltávozottazemberek
köréből.Dea tudomásunkrahozta,hogy
azértvalahonnantovábbraisnézminket.
És nem tiltja, hogy egy kép a szobánk 
falán rá emlékeztessen, rá aminket szá-
montartóÜdvözítőre.
AzÚristen az ó-testámentumprófétáit

csak szavaival és indulatainak jeleivel
tudósította önmagáról, az evangéliumok
hírhozóiaMegváltónakcsakaszavaités
agesztusaithagytákránk,testivalójának
jeleitnemtartottákfontosnak,Illendőnek,
helyénvalónakmegőrzésreajánlani.Undo-
rítóripőkségnekítélekmindenkísérletet,
amivel az evangéliumok tanúságtéte-
lét tárgyi valóságként próbálják bevonni 

aprofánmindennapokba.Atörvényszéki
antropológiát(a„tűkomputerestomográ-
fiát”…)hívják segítségül, hogy az apos-
tolok csöndjét utólag megtörjék, hogy 
az apostoli elbeszélések szűkszavúságá-
banaleleplezendőelhallgatástésneazáhí-
tatosvisszafogottságotlássák.Svalamikét
évezredes„sémitaátlaggal”próbáljákle-
váltaniazt,akinél„személyesebb”létezőt
még vizionálni is képtelenség. Mészöly 
MiklósSaulusánakalegnagyszerűbbjele-
neteaz,amikorahitnyomozóSaulbeles
a kárpitok résén, hogy az „áruló rabbi”
kihallgatásának tanúja legyen.Az utolsó
pillanatbanazutolsókérdésre–„Valóban
Istenfia vagy? – adott válasz két szava:
„Ani hu.” Az vagyok. Mondja az, aki 
afőtanácselőttáll.Háttal.Szakadtruhá-
ban.Arcacsakavele szembenigyűlölet
lángolásábanrajzolódhatki–aképzelet-
ben. Vagy az üdvtörténetben? Mert úgy
isgondolhatjuk, főlegaNagyTörténetet
évenként újrakezdő ádventben, hogy ő,
Saulus, talán mindannyiunk megváltást
keresőrégiénje,éppenazértnemláthatta
meg az élő emberi arcot, hogy majd ta-
lálkozzék azzal, immárPál apostolként, 
akinek üldözőjéből örökös foglyává kell
válnia, akimeghalva és feltámadvaarcot
cserél:avalódiarcotazörökkévalóra.Aki
mindenkinekaszívébenmásésmásvoná-
sokat keres magának. 
Jézusnak annyi arca van, ahányan

elhisszük,hogyatekintetemindigrajtunk
nyugszik. És azt is, hogy ez a figyelem,
amivel a dolgainkat számon tartja, egy-
benaközvetítésnekés aközbenjárásnak
abiztosítéka:hanetánidőlegesenegyedül
iskelllenned,akkorsemvagymagányos.
Most karácsony előtt a keresztények-

keresztyénekközülissokanolvassákújra
az ószövetségi zsidó kispróféta, Mikeás
könyvénekaztaversét,amitaBibliában

pár oldallal – és párszáz évvel később
– Máté evangélista majd szinte szóról-
szóra megismétel: „De te, Efratának
Betleheme, bár kicsiny vagy a Juda ez-
rei között, belőled származik nékem, aki
uralkodó az Izráelen, akinek származása
eleitőlfogva,öröktőlfogvavan.”Piron-
kodva tolakodom megint ide: akkor is
Jézus arcát láttam magam előtt, amikor
az első könyvemnek azt a címet adtam,
amit a reformátusok a 90. zsoltárban is
énekelnek: „eleitől fogva”. S az időnek
ez a meghatározása, lapozzuk csak fel
aPrédikátorkönyvét,egyolyan„időre”
utal,amiöröktőlvanésaddiglesz,amíg
avisszatérőJézustszínről-színreláthatjuk:
„Amimosttörténik,régenmegvan,ésami
következik, immár megvolt, és az Isten
visszahozza,amielmúlt.”
Amikor Betlehemben, a jeruzsálemi út

betonakadályait kikerülgetve, majd a ba-
záriarabnyüzsgésthátrahagyvabetértünk
a Születés bazilikájába, és alászálltunk
abbaabarlangba,aholJézusszületett, ta-
lán egy olyan csecsemő arcát láttuk ma-
gunkelőtt a feleségemmel, aki akár ami
gyermekeinkére is hasonlíthatott, ahogy
amigyerekeinket is születésükpillanatá-
ban csak a betlehemi gyermekhez tudtuk
hasonlítani,hiszenazújszülöttmégannak
avilágnakazüzenetéthozza,ahonnanjö-
vünk és ahova majd megtérünk. „Nem
messiás-émindenújszülött?”siet segítsé-
günkre Madách Imre. Betlehem…vajon
hogyan„állegybe”ugyanabbanapillanat-
banaDélolajfásforróságaésamiészaki
karácsonyunk fenyőfás misztériuma?...,
Nazáretben aMária kútja…, itt a polco-
mon egy soha fel nem bontható palack 
akánaimenyegzőhelyéről…,a„színevál-
tozás” Tabor hegyén a megváltó alakja 
(„Éselváltozékelőttök,ésazőorcájara-
gyogvala,mintanap”,deerrőlazisértesül,
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aki nincs ott: „A nép, mely sötétségben
ül vala, láta nagy világosságot…”)…,
Beteszda kövei…, a kafernaumi ke-
nyérszaporítás kulisszái, Péter „napa” 
hajléka…, az utolsó vacsora terme…,
aGetszemánékertolajfái…,aztánabe-
végződésésújrakezdésjeruzsálemidísz-
letei…A jézusi arc formálódik felejthe-
tetlenné és ugyanakkor emberi szóval
elmondhatatlanná,emberikézzelábrázol-
hatatlanná, minden szentföldi stációnál,
ahovaeljuthatunkakárabibliátolvasva,
akár kései és méltatlan zarándokként. 
Ésbe lehet-e számolni azoknakazarcá-
ról,akikaszemedelőttmerítkeznekmeg
aJordánvizében,hogyutánozzákazt,aki
amegszentelődöttvízzelelmossaazem-
beri bűnt? Hát arról az éjszakai óráról,
amikormegállszaGenezáreti tópartján,
és a holdfényben hallgatotta, hogymit

mondéslátnipróbálod,hogymimindent
festelédanémaésmoccanatlanvíztükör?
Miközben ezekkel az ádventi monda-

tokkalbirkózom,aszememoda-odatéved
az asztalomon két lapos kőre, amiket 
aSzentföldrőlhoztamévekkelezelőtt,
aGenezáretitóbólvalók,talánmégPéter-
nek,ahalásznakabárkájaismegcsikordult
rajtuk…Széplapos,csillogó,barnásszürke
kavicsok, egy-egy hal alakja van rájuk
vésve,egyikükjobbranéz,amásikukvele
szembe.Úgyvannakazasztal,hogyegy-
más felé forduljanak.Köztük ott a „rés”,
amibeminden kép és mondat „belefér”,
hahallodaztahangotéslátodaztazarcot,
ami feléd fordul, ha megszólít és rajtad
tartjaatekintetét,hatemegszólítod.

(Megjelent: Magyar Idők, Lugas,
2018. december 22.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves rokonaink, barátaink!                        

Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület 20 éves tevékenységének
köszönhetően van mire visszatekinte-
nünk.Ittmostelsősorbanarraazörmény,
magyarörmény kulturális és szellemi

  
2018. november 6-án a Budapest Marcibányi téri Művelődési Központ M Galé-

riáján megnyílt „ Az örmény, magyarörmény kultúra 1001 szála és formája” című 
kiállítás, melyet a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat támogatott. 
A rendezvényt dr. Issekutz Sarolta elnök nyitotta meg, melyben az 1001 szálból 
különböző szálakról is beszélt, a különböző művészeti ágakon kívül, a viselkedés-
kultúra, a családi élet és az otthon kultúrája, a közösség kultúrája, az öltözködés 
kultúrája stb. fontosságáról. A rendezvényen fellépett a Group Duduk tradícionális 
örmény népzene együttes, majd örmény falatok zárták az estet.

örökségregondolok,amelyetDr. Issekutz 
Sarolta az évtizedek folyamán kiállítá-
sok formájában az érdeklődők elé tárt.
Emlékezzünk csak vissza: építészet,
képzőművészet, díszítőművészet, kó-
dexek. Nem csak a tablókra rögzített

fotókról ismerkedhettünk a különleges 
darabokkal,demellettüktárgyiemlékek
is megjelentek. Körültekintő kutató- és
gyűjtőmunka előzött meg minden ki-
állítást. Nagyon távoli múltba vissza-
nyúló szellemi utazásokról beszélek
az örménység önálló történelmében és 
az erdélyi magyarörménységben testet
öltőközös történelemben.Mindeztmég
hitelesebbéteszikacéltudatosutazások,
helyiélményeksora.Konferenciák,kul-
turális kapcsolatok, ismeretségek, tájé-
kozódás.
„Az örmény, magyarörmény kultúra

1001 szála és formája” egy nemzet to-
vábbéléséről és értékeiről tanúskodik.
Arról, hogy a két kultúra találkozásának
eredményeképpen, több száz év alatt egy
sajátságos harmadik jelent meg és fej-
lődött. A hozott, kapott hagyományokat
azonban megőrizte. Mindenki gazdago-
dására egymásból táplálkozva, egymást
beoltva indult fejlődésnek. Aláfestésként
hadd idézem Dr. Hovhanessian Eghia  
azörményekrőltettnéhánymegállapítását:
„Az örmény idegenek között zárkózott,
nembarátkozikhamarössze,sohasemlép

fel bizalmasan. Nincs benne túlzott
alkalmazkodásikészségésnehezen
szívja fel az újabb millieu kultúrá-
ját….Viszont fogékonya tanulásra,
idegennyelveketkönnyensajátítel,
kutúrkapacitása igen magas. Nagy
akaraterőésbámulatosszívósságjel-
lemzi.Vallásosnép,amelynélanem-
zet és vallás úgyszólván együtt jár.
Istenfélelem és vallásos hit kísérik
végigadiaszpórábanis.”
A kiállított fotók segítségével sok-
feléjárunk,szerteahajdaniörmény
birodalomban, Örményországban

és a „kisebbik hazában”, Erdélyben. 
Láthatunkszépenmegálmodottéskivi-
telezettépületeket,díszítményeket.Ala-
posabban szemügyre véve az anyagot, 

Dr. Benedek Katalin, művészettörténész

dr. Issekutz Sarolta

A megnyitó közönsége


