
FRANCIS JAMMES:

C R U X

6 kereset, a fa, amelyből a hóhérok keze kifaragott,
elhullatta leveleit, viráigait, gyümölcseit. Nem fed már
moha s nem harmatoz be a harmat, elfelejtetted a mada
rak dalát, melyeknek haJdanán fészkeit védted. Nem leng
át többé rajtad a szél, nem zizegteti meg gaUyaidat, legye
zőkoronád többé nem leng éjjelen és nappalon. Teljesen
csupasz vagy, a hajlotthátú anyóka még vékonyka köteg
rőzsét sem tudna szedni rólad a túzhelyére. Nem vagy már
semmire sem alkalmas, a kiábrándult ember' nem tud fel
haszná,lni gerendának, ágynak, keréknek, malomnak,
présnek, tekenőnek, asztalnak vagy koporsónak.

Nem vagy más, csak kereszt, valóban használhatatlan
az átmeneti dolgokra, de mégis te vagy az Egyház épitmé
nyének tartógerendá,ja, a mi Urunk mindig megvetett fek
helye, a világ tengelye, az Igéret-föld gabonáJának a mal
ma s szőlejének a prése, a tekenő, .melybep. az Isteni Pék
elkészíti a K!enyer'et, keskeny gerenda vagy, ahol Jézus,
I sten szabad ege alatt, kiadta a lelkét.

6 kereszt, miből faragtak? Minden fa készségesen
tűrte volna el, hogy letépiék leveleit, leMntsák a kérgét,
négyszögletesre faragják ki, azért a kegyért, hogy bitófá
jává lehessen a fölfeszített Istennek. Talán a bükk és a
szilfa nyujtotta oda derekát az erdők favágó.jának és az
ácsnak, hogy feláldozhassa magát az isteni rendeltetés
számára, lemondván arról, hogya táncoló knak á'rnyékot
adjon a falu főterén; talán a cédrus vetette le kúpalakú
sátoros lombját, vagy a pálma hullatta rá teste darócru
hájára a kitárt karjait; talán az akác rázta le magáiTól il
latozó tavaszi hórruháját, vagy a platáln hányta le pikke
lyes kérgét és elhagyta a forrást, mely gyökereit fürdette;
talán a tölgyfa mondott le évszázados nemességéről s a
vadgalambok dajkáló daláról; vagy a cseresznyefa vetet
te-é le síma, ezüstös tunikáját és korralcsokrait; talá,n a
nyárfa és nyírfa szüntette meg örökös suttogását, mely a
nyári záporok zajára emlékeztet, vagy a hársfa vesztette
el illatát, mely száll a magasba a fülemülék dalaival; talán
a szomorúfűznekoszlott széjjel kékszínű kö.dfátyola, me
lyet a homály borított rá.
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Vajjon be voltál-e festve, ó keresetja, itt az asztalo
mon; vajjon kökénybokor vagy-e, vagy ébenfa: nem tu
dom, de tudom, hogy minden darab kád századok patiná
ját viseli magá!f1,. Gondolataimat az Olajfák Hegyére ve
zérled, melynek keskeny ösvényei most úgy tűnnek fel,
mintha a Kalváriáról vetődnén'ek ide sötét árnyaid. Ime,
itt van a homály órája, mely álmot hozott az á,lombahulló
apostolok szemére és amely kedvez a bűnösök bűnös

szándékainak.
De vannak más emberek és más helyek is, ezeket

idézik fel előttem kicsi keresztem mere» vonalai. Eszem
be juttatják az Apátság kolostorának osetopcearnokait,
ahol homályosan világít át a hold s ahol a Jámbor szer
zetesek - beleolvadván a homályba - a ká,polnába vo
nulnak virrasztani, imádkozni, szívükben Jézussal, aki
szintén velük imádkozik az éJszakában.

Ó, Uram, azért teremtetted-e a növényvilágot, hogy
eljuss egy száraz, nedvtelen fá(f'la, melyet fösvényen mér
tek ki egy ember termetéhez s melynek egyetlen gallya
- nem nemes gally - a töviskoronára emlékeztet. Szen
vedésed ellenére, melyet öröktől fogva előre láttál, az
eredendő bűn ellenére, mely elrontotta a magadnak fenn~

tartott gyümölcs ízét, megengedted, hogy legyen egy olyan
szép fa is a fák birodalmában, mely megőrizte egy kis
nyomát a paradicsomi fák szépséqének, Hogyan tehetsé
qes, hogy nem irtottad ki a föld felszínéről az összes fá.
kat? Azért, Uram, mert a tudás fáJa is a Kert közepén
volt és azért, hogy ezen érleld meg Szentséges Szívednek
gyümölcseit.

*

Az egész Szentíráson keresztül, azzal a céllal, hogy
majd a kiválasztott napon lesz egy fa, amely méltó lesz a
Kereszthez, drámáknak és költeményeknek lehetünk ta
núi, melyek az Éden színiátékának a tragikus első [eioo
ná,sa után a fák létére vonatkoznak. A fának a ragyogása,
amely ennek a keresztrefeszítésnek a megalkotását szol
gálta, részese az igazi Keresztnek, abban az értelemben,
hogy ez sem lehetne nélküle, mivel mindkettő ugyanab
ból a gyökérből nőtt ki.

*

Igy az előttem álló keresztfa, mielőtt ősei közé szá
mította volna a Golgotha Királyi Fiá,t, már eredetében
egyesült az olajfával, amelynek levelét a galamb biztató
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jelként vitte el Noéhee; egyesült a tölgyekkel, amelyek
alatt Ábrahám a nap hőségében megkapta és táplálta a
Háromszemélyű Istent; az akáccal, amelyből az utolsó va
csora asztalát csináUák; egyesült Jerikó sok pálmafájá
val, azzal a pisztácia/ával, amelybe beleakadt Absalon ha
ja; a Libanon cédrusaival és santálfáival, amelyeket Sa
lamon bemtetett a Templomba az építkezés alatt; az én
keresztrefeszítésem egyesült azokkal a kecses fákkal, ame
lyekről az énekeiben szól: az almafával, a balzsamfámal,
a diófúmal. Azután feltűnnek még az Evangéliumban a
cserjés mustárfák, melyeken madarak fészkelnek. a füge
fa, jajt a terméketlen fügefa, a ezikomoria, ametube Za
cheus belekapaszkodott.

*

Most csak magát a keresztet nézem, eresetécet. az Úr
nélkül. Ó, fal Kezembe veszlek, mintha a Gethsemáni
kert egy gallyacskája lennél. Én is hanyag tanítványod va
gyok. Elnyűtt utításkámban szá,mtalan bűn van, össze-vis z
$za, az unalom egészségtelen gyümölcsei, a hiúság
borzadályai, az élvezetek ingerlő mérgei, a csüggedés el
nyűtt bocskorai; elfáradva várok ettől a gallytól egyor·
vosságot, mely meggyógyítja lelkem sebeit. Sikerül-e ki
préselnem belőled az Irgalmas Szamaritánus olaJát? Nem,
nem én, hanem Krisztus fog jönni és ki fog terülni a ke
reszten, ő fog eljönni belőled, ó kereszt és nemcsak az
olaj gyógyítja meg lelkemet, hanem az ő vére. az ő teste
is, melyet a sírba helyeztek. Uram, addig, míg élek, míg
kezemben tartom ezt a keresztet, kiragadsz engem a po
kolból, mint ahogyan írva vagyon a Kirá,lyok második
könyvében.

Ebben hiszek, Uram, jőjjl

Baráth Ferenc fordítása.
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