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Jézus elhallgatott. Ez a megfeszített függő test most ég és
föld között lebeg.

A gyakorlat szerint, - mit az Atyák példája nekünk
ajánl - vizsgáljuk meg a Bibliát és nézzük meg, vajjon
a Szent Krónika lapjain találunk-e még hasonló esetet az
ember ilyen felemeltetéséhez, ilyen függőleges beiktatá
sához látóhatárunkba.

A Teremtés könyvében olvassuk a Fáraó pohárnoká
nak történetét, akinek József megjövendölte végzetét.

A Királyok II. könyvében van Absalon története. De
Sacy nagy könyvének egyik fejléce ábrázolja Absalont,
amint hajánál fogva ágon függ s amint tollforgójú lovas
lándzsájával átdöfi. Nézzük csak meg, meríthetünk-e ta
nulságot ebből a jelenetből.

S ne zavarjon meg bennünket Absalon sötét és gyűlö

letes jelleme. Tudom jól, az elsőszülött és kedvelt fiúnak
jelleme közelebb áll Luciferéhez. Sátán, hitehagyott és
apagyilkos. Hiszen nem az első eset, hogyaMegváltó elő

képe élteti pillanatra egy bűnöző arcvonásait és mozdula
tát, hiszen Őróla mondották (Is. III., 12.), hogya gonosz
tevőkkel tartották és mint a tolvaj, úgy Jelenik meg.
(Apoe.). S a galatákhoz írt levél (III, 13.) is hivatkozik
Mózes ama Törvényére (Deutér. XXI, 23.), amely szerint
mindenki átkozott, ki a fán függ: mert sem az ég, sem a
föld nem akarja befogadni, egyik is, másik is eltaszitotta
magától. Igen, ő az örök anathéma: Atyái mind benne lát
ják a bűnbakot s mi is minden egyházi szövegben olvas
hatjuk, hogy a bárány nem értékesebb a kecskegidánál.

Annyiszor megtették már, hiábavaló tehát most újra
keresnünk a prófétai oktatásokban a másolat, vagy szö
veg szigorú hitelességét. Gyakran előfordul, hogy a szán
dék kétségtelen és a jelentés az áttetsző fátyol mögött vi
lágos, mert legtöbbször csak homályosan megszerkesztett
mondatról van szó, titkos vonatkozásról, befejezetlen rajz
ról, célzás ról, hasonlatról, sugallatról, néha csak rneg
egyetlen szóról - olyanról, amelyet a beavatottak mon
danak csak, - vagy egy visszfényről, intonálásról, de
amely elég arra, hogy megriassza a hűséges szívet. Midőn

Krisztus három apostolának megjelenik a Tábor hegyén
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és Mózes, a törvényes ábrázolás, és Illés, a közvetlen jö
vendölés kísérí, azt olvassuk, hogy fényes felhő fedte be
őket: valami, ami egyszerre állít és tagad, ami elválaszt
és egyesít, ami rámutat a lényeges mozdulatra és elkeni
a részletet. Ime, így foszlik szét az ótestamentum köde az
Újtestamentumban, - megkímélve gyenge szemünket 
és így lesz a jövendölésből parabola.

De már a ködön át a mi közeledésünkre emberalak
remeg meg és mintha felvenné óraszerű mozgását. Nem,
ez még nem Judás, minden kétségbeesettnek ~s minden
akasztottnak oltalmazója: Achistophel ez, a bitorló galád
tanácsnoka. Neki készítették azt a kampós rudat és azt a
kötelet. Balról jobbra leng, - majd kis idő multán - jobb.
ról balra leng. A csűr egyik sarkában öreg, bajuszos pat
kány bámulja vállhoz tett fegyverrel. Achitophel papu
csa a földre hullott és megoldódott öve a földet söpri.

Pártfogója az ifjú és elbűvölő Absalon meghallgatta
az ő fondorlatos tanácsait, tüstént elpártolt Chusaitól, el
feledve, hogy a jó emberek együttműködésenem egyszer
kockázatos a gonoszok számára. Szépsége tökéletes volt
a krónikás szerint - és tetőtől talpig semmi hiba nem
volt benne. De személyiségének legérdekesebb vonása
különös haja volt. A természet diadalmasabban ékesítette
föl vele, mint XIV. Lajos királyt. Azt mondják, ez a haj
erdő olyan bőséggel nőtt fején, hogy minden esztendőben

drága pénzen kellett megszabadulnia e túlzott aratás ter
mésétől, amelynek az értéke és a súlya - hiszen a név
mind a kettőt sugalmazza - kétszáz siklus volt.

A haj a fejből nő ki. Olyan az emberi ábrázat körül,
mint valami anyagi sugárzás, a természet fénykoszorúja,
felhő, melyből az arc kiemelkedik. Ez a hajcsomó körülöt
tünk épp oly sokrétű és megfejthetetlen, mint a gondolat.
Ez az emberi lombozat, -légkör, zászló, ragyogó sarjadzás,
az ember legfőbb földi büszkesége. Megfelelője annak a
szellemi hajzatnak, amellyel a lángész megjelenésekor
megremegteti a sötét tömeget, és Magdolna is ezzel törli
meg a Megváltó lábát. E hajzatban van Sámson ereje, ez a
mi megszentelésünk különös ismertetőjele. A zsoltár sze
rint olyan, mint az olaj, mely Aron ruháján patakzik alá.
Altala ragadjuk meg a sors kínálkozását, általa nyeri el
az Enekek Enekének jegyese hitvese kegyét. Az angyal is
így keveredik össze Habakukkal és elragadja levesestá
nyérját, hogy Habakukkal együtt Dánielnek vigye. S mi
dőn az ember Mózes előírása szerint (Num. VL), megta
karítja fejétől a borotvát, Istennek szenteli magát és ér-
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demes nazarénus nevére. Testének természetes gyümöl
cse áldásként hull két vállára.

Mi okozza Absalon vesztét, - vajjon a tölgyfa-ág,
melyre oly furcsán ráakaszkodik, vagy inkább az isteni
igazság, mely őt egyszerre a bárgyú öszvérkancára bízza?
Ezen az állaton lovagolt akkor Absalon, de megfeledke
zett a zsoltár rendeléséről (XXXI, 9.) és lazán tartotta
kezében a gyeplőt. S ime most itt van, - kitéve égnek és
földnek, -mint egy angyal öklében, - Jób pedig hossza
san megvitatja sorsát. S Dávid tábornoka - a neve azt je
lenti Apaság - háromszor döf lándzsájával e remegő

testbe, a szív kellős közepébe, hogy mintegy megfizessen
azért a döfésért, melyet később a centúrió felsőbb ösz
tönzésre magára vállal ott fenn a Kálvárián.

"Az események - mint Shakespeare mondotta 
előrevetítik árnyékukat". Ez az árnyék nemcsak a sebe
sen forgatott prófétai írónádat kiséri a pergamentkötegen,
nemcsak azt az Irókészletet tölti meg, melyet Ezékiel
(IX, 2.) látott egy hófehér alak ágyékához erősítve; min
den tárgyat beárnyékol: keresztet, koronát, lándzsát. Vagy
inkább nem is árnyék ez, hanem valami fény: mint a
rembrandti sugár, mely a bitumen mögül váratlanul elő

tör és fellelkesít egy üveget, vagy páncélt, úgy világítja
meg mindent számbavéve, felső elhatározásra a hosszú
előkészítő dráma egy-egy pillanatra feltünő szereplőjét.

Ime, a sürű bozót mélyén így villan fel Absalon, - szép
arca és akasztott teste, és mintegy felajánlja szívét kutató,
szúró tekintetünknek. Amit Jób keresett, azt a centúrió
megtalálta, a vér és víz kiapadhatatlan forrását Krisztus
ban. A név Absalon, azt akarja jelenteni: az Atya békéje;
így érik meg bennünk a gondolat, hogy a Teremtő az ar
cot szemléli, melyben neki kedve tellett. A könyv a ko
ránkelö Absalonról szól.' Megáll a bejáratnál és mikor
egy kérvényező mutatkozik, magához inti, érdeklődik ügye
felől és panaszkodik, hogy nincs megbízott közbenjárója
a Királynál: 6, aki rólam szól, itél ezen a földön - teszi
hozzá - hogy mindannyian hozzám jöjjenek, akiknek dol
guk van (V. ö. Jöjjetek hozzám mindannyian, akik fára
doztok és az igát vonjátok) s hogy igazságosan itéihessek,
S midön valakinek nem volt kedvére, hogy köszöntse öt,
kezét nyujtotta és megragadva öt, magához ölelte. (XI.
Reg. XV, 3-5.) Ime itt húzódik meg a különös összeütkö
zés árnyéka, mely a Szentháromság mélyéről támad és
Isten irgalmassága és igazsága közé telepszik. Vajjon el
hihetjük-e, hogy az igazságos bíró csak a legvégén érke-
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zett a földre, hiszen mindenről tud és szánakozik elesett
ségünkön. Igen, a törvényes Uralkodó a maga törvényes
ségének tudatában megengedi, hogy a Bitorló háttérbe
szorítsa. Absalon atyja helyébe ül, - annak városában,
palotájában, trónusán és még az ágyát is elfoglalja. Egész
Izrael a nap fényénél tanuja e különös kapcsolat míszté
riumának (XI. Reg, XVI, 22.). S mig az öreg király visz
szavonul, ő visszájára fordította a jövő Menetrendjét és
Jézusnak Nagycsütörtök éjszakáján csak az ő lépteit kell
követnie; átkelt a Cédronon, megnedvesítette ajkát vizé
vel, - a vízzel, mely nem fut el oly gyorsan, mint az em
berek jósága, felért az Olajfák hegyére és mind tovább
megy a Jordánon is túl és semmit sem hagy maga mögött,
aminek a nagy előkészületben benne kell lennie . S csak
akkor veszi vissza birtokát, míkor visszatér a keresztséget
jelző folyón át és a tizenkét törzs hozzájárulásával új szer
ződést köt övéivel, - szerződést, melynek alapja az álta
lános bűnbocsánat. Mert volt valaki ebben az időközben,

aki a romok fölé jött, sokaknak megváltására Izráelben.
(Luc. 11,.34.) Hiába panaszkodik Izrael igazságtalanságá
ról és részrehajlásáról: Miért raboltak meg téged a mi
testvéreink, Juda emberei és miért vádolták meg ők a
Királyt és házát a Jordánon túl és Dávid minden emberét
vele együtt? Mert én, Izrael tízszer vagyok nagyobb min
denkinél a Király előtt és Dávid inkább az enyém, mint a
tiéd! Mostantól fogva a Király helye minden időkben ab
ban a Jeruzsálemben van, amelyet az ő Fiának vére öntö
zött.

Nem, sem Cédron, sem a Jordán nem elég ahhoz,
hogy a megvetett és visszautasított Isten fenségét magába
foglalja; pusztaságon feltornyosodott hullámok, a szökőár,

a geológiai háborgás erejével áradnak vissza a háborgó
földre. Hiába kanyarog e folyam körül a kilenc alvilági
folyó. S míg arimathiai József egyezséget köt az izgatott
és megdöbbent Pilátussal, -aki kétségtelenül szíveseb
ben van most a szabad levegőn, mint hivatali palotájának
megsérült menedéke alatt, - (ó ily hasonló pillanatban
Pilátus mindent kész elfogadni) az átszúrtszívű Istennek
vére megöntözte a földet, mínt maró, pusztító folyadék
hatolt át minden repedésén, egészen a Sátán kapzsiságá
nak fészkéig ért, a végső búvóhelyig, melyben a dögletes
rút állat meghúzódott. Milyen útálkozás és milyen pusztí
tás következett végig Dité sötét birodalmában! Hallgassad
csak, keresztény lélek, Nagypéntek szomorú délutánján,
midőn a csonkamise utolsó sárga gyertyája kílobban és
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lent a tömeg elfogódott léptekkel jön, hogy a földretett
feszület előtt imádkozzék! Hallgassad csak e földalatti
megindulásnak a visszhangját; a pokolban még nyoma van
annak a mély íejszecsapásnakl Hallgassad a zajt, mit ki
dőlt kapuk, leomló falak, széthulló vasak csapnak és halld
a bezárt démonok hatalmas seregének vonyítását, akik az
angyali ostorcsapás súlya alatt - mint kandisznók fal
kája - sivalkodnak! S ekkor valaki mennydörgés köze
pette közeledik! Közeledik, jön, már itt vanl Valaki, aki
ellenállhatatlan! Félelmetes nagyság: átlép a gonoszság
e nyüzsgő seregén! Még a gyökér is megremeg, mintha
valaki két kezével ráznámeg a Teremtés fáját és a csilla
gok mind a fejünkre hullanának. Hiába keres a megtébo
lyodott Kaifás mindenütt menedéket, a ciszterna nyílá
sán át gyanus alakokat pillant meg és ha kinyitja ezt az
ajtót itt, a terem álló hullákkal telik meg. Épp úgy álldo
gálnak, mint a divatárúüzlet kirakata mögött a próbaba
bák sora! A Templom kárpitja elszakad, az eszeveszett
vadállatok szétfutnak, bömbölve lökdösik egymást, síró
halottakkal keverednek; a Szentek Szentjéből nagy kiál
tás szakad fel és Antonia egész városát, Hinnon völgyét
betölti: Fussunk innen! A gyászos Hold meg mint az áj
tatos Veronika gyolcsával, úgy törli meg a Nap véres ar
culatát. Krisztus jobbján és balján a jó és a gonosz lator
függ ocsmányan összezúzva. Senki már idegen a Kálvá
rián, sem lent a kanyargós úton, egyetlen kicsi ember fut
csak teljes erejéből.

_ A Kálvárián csak a XIII. stáció megindult, liturgikus
alakjai vannak; a Szűz, Magdolna, a két Mária, János, Ni
kodémus és éppen most érkezik arimathiai József a halot
tas lepellel és az illatos fűszerekkel. öszvére lent a mély
ben várakozik reá, kantárját szolga fogja. Távolabb az
alattunk elterülő sírkertben már látunk néhány embert,
amint elhengergetik a sírtzáró nagy követ. Az idő sürget:
mindjárt szombat és hangulata már-már elvegyül e balvég
zetű márciusi alkonyattal.

Ime, itt, e keretek között játszódik le minden idők

számára az a jelenet, melyet Rubens ecsetje megörökített.
Mint az állatvilágban, éppúgy a művészi alkotások

ban is időről-időre esemény köszönt be, mely annyi kísér
let és hiábavaló próbálkozás után mintha a tökéletes min
taképet ígérné, Az anversi székesegyházban is, az Evan
gélium oldalán a mester ha meg is közelítette lángelméjé
nek minden eszközével, mégsem tudta maradéktalanul di
csőíteni a Szent Keresztet. Hiába juttat érvényre minden
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vonalat : hiába az izomzat remek kidolgozása s hiába
igyekszik egy vasból való ember összefogni ezt az egész
bizonytalan tömeget, mert az, mintha minden vállal, neki
feszült ágyékkal úgy akarna széthúzni, eltávolodni, ameny
nyire csak tud! De minden alulróljött tömegigyekezet (azt
a pirosruhás bölcset kivéve, melynek alakja olyan ebben
a műben, mintha az emberi testet magát példázná) mégis
csak mintha ingó-mozgó, imbolygó valami volna. Ez a nagy
átló, ez a most felrepülő hatalmas madár, ez az ember, kit
felhúznak, hogy találkozzék Atyjával, ez a diadalmasan
fölemelt kéz, ez az eget bizonygató, eget meghívó kéz, ez
az egész fogcsikorgatásos munka, mely egyetlen döntő

mozdulattal balról akarja birtokába venni a jobbat, a jobb
nak ez az ünnepies beiktatása és mindez a rémület és re
ménység közepette bennünket is kiragad egyensúlyunk
ból, miként a bal táblán a tanuk zsúfolt, egymásrahalmo
zott csoportját, e vad tekintetű csoportot (és azt a hetven
kedő katonát ott a jobb táblán, aki mintha már az Apoka
lipszis felvonulásra készülne). Ezek azok a lapok, me
lyeken az ékesszólás foglalja el az áhitat helyét.

De ha átmegyünk a Szentlecke oldalára, akkor ott a
nagyszerű négyzetalakú képének a látványa olyan egészen
megfelel várakozásunknak, annyira érezzük, hogy ez az
igazi élmény és nemcsak hozzánk, személy szerint, hanem
az egész nagy nyugalomban térdreboruló Egyházhoz száll
le itt a Megváltója; az Egyházhoz, hogy egész szívével, ér
~elmével és minden vágyakozásával magábafogadja őt. Ha
sonlítsuk csak össze Rembrandtnak a Musée de l'Eremitage
ban látható művével, mennyire fölötte áll ez itt a kifeje
zés erejében.

Nem kötelességszerű munka ez, mint Rubensnek a ké
pe, melyen mindenegyes alak fontos szerepet játszik; a
ragyogó sugárzás állandó fényében anyaggá lett szellem
látványa ragad itt meg, - valami csodálatos tekintet -, a
növekvő sötétségben pedig a lelkiismereti szabadság által
helyére visszaszorított zavaros statisztéria hullámzik. A
Szűz nem hever többé Fiának lába alatt. Hanyattesik, sze
mét lehúnyja, Az isteni tetem egész súlyával igyekszik el
távolodni attól a két árbocőrtől ott fent az akasztófa vitor
larudján, de azok karjánál fogva visszatartanák, egyre
egyre húznák magukhoz. Jézus Krisztus nem azért szállt
le értünk a földre, hogy itt vezessék, a keresztről leoldot
ták és ha nem állt volna ott kitárt karral az az ember, aki
őt felfogja és szívét kitapintsa, egyszerűen a földre esett
volna. Leültették, egészen meggörnyedt, feje mozdulatlan,
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Iélrebillent, már senkit sem vesz észre, mintha elhagyta
volna önmaga hamvait; ami történik, az most az Ö ügye,
ezért van csak a kép közepén a lelki fény és köröskörül
árnyék borul a vidékre. A Kereszt alján gondosan előké

szített szemfedél van, ebbe takarják, mint az igazságot az
írásba.

Fenséges bájával mennyivel vígasztalóbbnak találjuk
Rubens nagy képét, mint ezt a baljóslatú művet. Rubens
képét erősfényű autólámpa, az anversit, a gondolat leg
feketébb szeme gyújtotta fel. A mi képünk egy fényes lap
két margója között: egyik oldalon a sugárzó és diadalmas
Szűz, amint éppen meglátogatja unokanővérét, Erzsébetet,
a másik oldalon meg Simeon személyében a régi Törvény
megszabott várakozási ideje, hogy fogadja az új Erkezettet.
Egyik oldalon ezek a megtért öreg kezek, a másikon azok,
amelyek megragadnak, de itt a két szélen még csak az
ember-isteni életek ígéretét kapjuk, a középen azonban
már a beteljesedést, az egész ünnepi megvalósítást. S mi
többiek, mindannyian ott állunk telve bizalommal a Szűz,

Szent János és a térdelő asszonyok iránt, akik a mi első

szószólóink. Megpróbáljuk elmesélni, amit látunk és amit
a festő mindörökre megvalósított, hihetőleg anélkül, hogy
tudta volna, mit hoz létre. '

A kép lényeges darabja az a nagy szentségi lepel,
mely mint az áldozási kendő e jelenet minden szereplőjét

és minden részletét egybefogja és amely a test körül 
magasztos test, az angyalok is csak remegve érintettékl 
ragyogó fénykört, csillogó utat formál az ég és a föld kö
zött. Mindenütt kezeket látunk, megtáruló kezeket, melyek
mintha nem mernének semmit sem megfogni. Az ember
karja ott fenn inkább a Krísztuséhoz hasonló, tétova és
csüggedt és Szent János is a szertartási kendő alá rejtett
két kezével csúsztatja majd a testet a lent várakozó Mag
dolnának egész a lelkéig, felszabadult szívélg. Valaki gon
dosan felhajt ja a lepel szélét, hogy ne húzzák maguk után.
Nincs más összefüggés ezen a képen, csak az a kar ott
fent, mely az Atya karjához simul hozzá és az a gyöngéden
nyugvó meztelen láb ott lent, a bűnbánó asszony fedetlen
vállán. Abban a két emberben ott fent a keresztfán, akik
nekünk megoldják Jézus Krisztust, és az egyik fiatal, a má
sik öreg, a két Szövetség szimbólumát látom, - az Újat
és a Régit. Ez foga között a lepel egyik csücskét szorítja,
Az ő szájából patakzik ez a hatalmas, ragyogó folyam, a jö
vendölések, hasonlatok és tanubizonyságok na~y redőny

zuhataga, melynek közepén a Megváltó alakja jelenik
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meg. Ez a burkolat, melyböl az isteni alak kiválik. A tes
tet levételkor jobbról- balról két tiszteletreméltó egyéniség
kíséri. Úgy képzelem, ők az egyházdoktorok és egyházi
tekintélyek szimbóluma. Rangsorukat az a két létrafok
ábrázolja: az egyik fent, a félig látszó fiatalember lába
alatt, a másik egészen lent annál a nyilvánvaló igazságnál,
mit az élet nehéz kővel rekeszt meg és annál a véres réz
tálnál, melyre a szögeket és töviskoszorút tették. A bölcs
és megfontolt pápa a mélybe tekint, de Szent PáT az égre
néz, onnan várja ihletését. Az alsó csoport négy személy
ből áll: a kékbe öltözött Szent Szűzből, a zöld köntösben
térdeplő két nőből és a piros ruhába öltözött Szent János
ból. A könyörgő Szűzanya, amint felemelt kezével követi
tekintetét, - a Hit. Az alázatos pár a Remény. S ez a
lángoló fiatalember, - amint jobb lábával egyszerre meg
támasztja a laltorját és fellépni készül - a Szeretet. Krisz
tus teste karjának egész szélességével, egyszerűségében

hatalmas hajlatával alábujjától érzelmesen áldó kezéig a
kapcsolatot jelenti az ég és a föld között. Semmi sem az
övé többé, mindenkinek és egészen odaadta Magát. S Mag
dolna fedetlen vállán át akart földreszállani.

Dénes Tibor fordítása.
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