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Húsvét előtt feleségemmel, Mártával jó két hetet töltöttünk Párizs-
ban. Rokonokat, barátokat látogattunk. Emlékszem, majd félévszá-
zada, amikor fiatal művészettörténészekként először érkeztünk ide,
MINDENT akartunk látni! Mindent, hisz ki tudja mikor, vagy egyálta-
lán lesz-e rá még alkalom? Kapkodva, kényszeresen látogattuk a mú-
zeumokat, a templomokat, a város történeti emlékeit, fáradhatatla-
nul, sokszor késő éjjelig jártuk az utcákat. Habzsoltuk a látványt,
miközben kétségbeesetten láttuk, hogy minden igyekezet ellenére
sem jutunk el mindenhová! Később aztán — hogy újra és újra utaz-
hattunk — meggondoltan, már az indulás előtt részletes tervet ké-
szítettünk szigorú elhatározásokkal, hogy éppen most mit akarunk
látni: egy új múzeumot, a másikban az új rendezést, egy-egy monstre
kiállítást, nehezebben elérhető kisebb gyűjteményeket, vagy mint
egyszer: következetes igyekezettel és figyelemmel a város középkori
emlékeit végigjárni. És egészen lazán, csak most először: ahogy va-
lami éppen szembejön, vagy amit éppen az adott pillanatban meg-
kívánunk. Tán kétszer vagy háromszor a Pompidou állandó kiállí-
tására látogattunk el, kényelmesen sétálva és válogatva kedvenc
művészeink között, egyszer-egyszer megállva egy mű előtt, amelyik
nem akart magától csak úgy tovább engedni: muszáj volt hosszabban
rácsodálkozni, pedig láttuk már, ismertük régen. Csaknem minden
nap délelőtt vagy délután — ahogyan éppen adódott — a Louvre-ba
mentünk; akkor sem kötelességtudóan, csak éppen hogy újra-újra
megmerítkezzünk az ismert látnivalókban, a sokadik találkozást él-
vezve egy-egy szeretett mester munkáival.

A második héten történt, hogy egyszer rossz helyen léptünk ki a
liftből. Váratlanul így értünk a középkori francia szobrászat termei-
hez, ahol korábban valamiért még sohasem jártunk. Most ámultan
bámészkodtunk. Valójában már távozóban voltunk a múzeumból,
de a látvány nem engedett. — Fussuk át, lássuk legalább, mekkora ez a
kiállítás? Később majd visszatérhetünk — mondtam. Aztán mégis, már
a második helyiségben (följegyeztem magamnak: Richelieu-szárny
201. terem) lecövekeltünk. A falon üveg mögött életnagyságú Krisz-
tus-corpus függött. Nem a megfeszített volt. Nem kellett a föliratot el-
olvasni, hogy megértsük, ez a keresztről való levétel jelenete. A cse-
lekvő alakok, az eredetileg bizonyára mozgalmas kompozíció „élő”
szereplői — Nikodémus és Arimathiai József, esetleg még, akik ott
lehettek: Szűz Mária és Szent János, a szent asszonyok, egy angyal
— nem maradtak ránk. Egyedül ez volt előttünk, ez az enyhe, puha
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ívben jobbra, a hagyomány szerint
Mária felé hajló, és szinte valószí-
nűtlenül vékony, s ezért valódi
méreténél hosszabbnak tűnő test.
Bal karja vízszintesen kinyújtva, a
másik a test hajlatát követve; a fej,
a lehunyt szemű, elegáns szakál-
lal, keskeny, lógó bajusszal rajzolt,
hosszúkás arc a jobb vállra fekszik.
A homlok fölött középen elválasz-
tott és két oldalt a vállakra omló
haj mintha valami furcsa fejfedő
alól bújna ki. Magasan felettem, az
üvegtől is zavart látványból a hely-
 színen nem tudtam pontosan ki-
venni, hogy mi lehet az? Marosi
Ernő barátomnak köszönöm, hogy
már itthon elolvashattam Jean-
René Gaborit kiváló katalógus-
 szövegét. Innen tudom, hogy a
koponyán egy valamikor elveszett,
eredetileg fémből való korona le-
nyomata fedezhető fel. Ugyanitt
olvastam azt is, hogy a plasztika a
12. század második feléből szár-

mazik, és bizonnyal burgundi, vagy legalábbis Burgundiában tanult
mester munkája. Anyaga tölgyfa, s festett felülete máig őrzi eredeti
polichromiáját — a szakáll és bajusz barnáját, a köldök alatt meg-
kötött, az altestet és a térdeket is eltakaró dekoratív redőzésű,
aranyszegélyes kelme kékjét.

Magam már hosszú évek óta felhagytam a fényképezéssel. Régi
gépem kiment a divatból, újabb masinám nincsen, még mobiltele-
fonom sem. Hosszan kerestem hát a Louvre boltjában legalább egy
levelezőlapot a szoborról, de lassan már ez a műfaj is a múlté. Aztán
már itthon az internet kisegített. Azóta is nézem — amint néztem
ezt a jelenést a párizsi múzeum falán is — a letöltött, kinyomtatott
képet. Hiába tudom, mégsem hiányoznak a néző számára az „élő”
szereplők. Amit látok, az csak maradéka az egykori kompozíciónak,
mégis tökéletesen egész! Próbálom megfejteni a titkot, figyelem
Krisztus lehunyt szemű, békés arcát, széttárt karjait. Próbálom meg-
határozni, egzaktan megfogalmazni, hogy mi volt az a mozzanat,
ami megállított, amiért egyszerűen nem lehetett, nem tudtam to-
vább lépni, amiért aztán a hátralévő párizsi napokban megint-me-
gint vissza kellett térnem a 201-es terembe. Talán a részletek, a fara-
gás és festés harmóniája, a törékeny test alig színei, a kirajzolódó
bordák, a széttárt tenyerek a hosszú, finom ujjakkal, az altestet fedő
lepel pompás redői, meg egyáltalán a kompozíció egészének fölé-
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nyes eleganciája? Nem szeretnék más helyett beszélni, mégis le kell
írnom: nem lehet véletlen, hogy Marosi Ernő barátom szinte per-
cekkel azután, hogy kérdéseimmel telefonon megkerestem, nem-
csak Jean-René Gaborit szövegét küldte át nekem, hanem szken -
nelve saját, 1964-ben (!) a helyszínen készült rajzát is! Feltételezem,
hogy számára is az első pillanattól többet jelentett ez a szobor, mint
sok hasonló közül az egyik. Szembetűnő, hogy a plasztika nem a
szenvedő, de még csak nem is a megszenvedett Krisztus ábrázolása:
inkább, mint aki már nem érintett mindebben! A kezek és lábak se-
beiből nem folyik vér (oldalsebét nem látjuk). Lehunyt szemmel,
mégis tökéletesen elevenen. Mint akit nem leemelnek, hanem éppen
leszáll a keresztről, hogy ölelésre tárt karokkal, és lágy, magabiztos
szeretettel öleljen magához, ölelje az egész világot!
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