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Milyen volt Jézus arca?

Talán még van egy foszlány, egy csat, egy gomb, amely a ruhájából maradt. Talán a
kezünkben is volt egy régi pénz, amely az ő kezében is megfordult, mikor a farizeu
soktól azt kérdezte:

- Kinek a képe van ezen a pénzen?
Aki Palesztinában jár, talán épp arra a kőre ül, amelyen ő állt és prédikált, vagy

amelyre rá kellett hajolnia, mikor megkorbácsolták.
És talán megvan még az a kehely is, amelyet fölemelt az utolsó vacsoráján.
- Ez az én vérem.
Mikor Szent Péter koporsójánál állottam, szerettem volna látni a koporsóban nyug

vó csontokat. Azt gondoltam, hogy látni szerettem volna, de mi a látnivaló a porladó
embercsonton? A csont, csont. Épületváz. amely valamikor arra szolgált, hogy az em
beri test állhasson, járhasson. És én mégis szerettem volna látni. Látni, hogy érezhes
sek. Azt a csodás kort éreztem volna meg, amikor a csontokat hús borította, élő hús,
amelyben a lélek lakott. S képzeletem és érzéseim ködéből előalakult volna a szent
halász. Láttam volna őt, amikor ott térdel Jézus előtt és azt mondja:

- Te vagy a Krisztus, az élő egy Isten fia!
Sokat kóboroltam már a költői képzelődés birodalmában, de a tekintetem mindig

a valóságra volt irányozva. Így a vallási képzelődés felhőiben is arra gondolok: mi
lyen lehetett Jézus, mikor a Földön élt?

Bizonyos, hogy Jézus nem olyan volt, amilyennek a képek és szobrok ábrázolják, 
merthiszen azok a képek és szobrok is mind mások és mások. Mégcsak nem is hason
lított talán az ábrázolataihoz. Ha ma megjelenne köztünk. s a mai viseletben járna
keine itt, senkinek a szeme se állna meg rajta.

A spanyol és lengyel zsidók között bizonyára vannak olyan arcú emberek mint ő

volt. Merthiszen a spanyol és lengyel zsidók vérökben nem Jákob fiai. Talán a mi
budapesti utcáinkon is él ilyen alak, épp ilyen arc, épp ilyen szem. Mert az emberi
test ismétlődik,mint a falevél. A kőbe kövült füzfalevél épp olyan mint a mai.
Szőke vagy vörös ember nem lehetett, mert a szöke ember Keleten ritkaság, s erről

említés volna téve az evangéliumban. Vörös se lehetett, mert ezt meg a gúnyolói vet
ték volna észre. De fekete se volt, mert a fekete hajszín többnyire erős testiség jele. Ó
pedig lelki ember volt: szelíd és alázatos. Nemtudok elképzelni szénfekete hajú em
bert szelídnek és alázatosnak, megbocsátónak és türelemmel szenvedónek. A haja,
szakálla, bajusza tehát valószínűlegolyan volt mint a legtöbb emberé: gesztenyeszínű.

Az arca nem lehetett rút, mert az anyja se lehetett rút. S ő bizonyára az anyjához
hasonlított. Dehát milyen volt Mária?

Roskovics Ignácnál láttam egynéhány fényképet, amely názáreti nőt ábrázolt. Egy
angol nyelven írt szentföldi utazás illusztrációiban is láttam názáreti nőket. Csoda
szép arcok. Ha festő volnék ott tölteném az életemet, és nem festenék egyebet, csak
názáreti nő arcokat.

Lukács apostol azt írja, hogy Jézus apja lélek volt. Eszerint Jézus testben csakis
Máriához hasonlíthatott. Máriához hasonlított még akkor is, ha Lukács helyett azt az
ocsmány talmudi hagyományt fogadjuk el, hogy Pandera nevű római katona volt Jé
zus atyja, mert mindennap látjuk, hogy az apátlan gyermekek többnyire az anyjokhoz
hasonlítanak.

684



Mindazonáltal Jézus mégse lehetett az az apollói szépség, amellyel ábrázolják. Az
eleven Apollók értelem-lángja többnyire kicsiny. Jézus rosszul is táplálkozott, a gon
dolkodás is bizonyára soványította, tehát az arca ösztövér volt, csontos, beesett és
színtelen; ennélfogva az orra kissé kiálló, a szeme kissé beesett. Az ajkai bizonyára vé
konyak voltak, s nem duzzadtak, mert a duzzadt ajk mindig a vér emberének ajka, ő

pedig nem volt rabja az érzékiségnek, ezt bizonyosan tudjuk.
De ép testü volt, az bizonyos, mert akár sánta, akár béna. akármi csonka volt volna,

megemlítenék az evangéliumok. Ő sokat járt, tehát sánta nem lehetett. A kereskedő

ket kikorbácsolta a templomból, tehát valami gyönge testalkatú se lehetett. Azt meg,
hogy a föllépése impozáns volt, az evangélium nem egy verséből meg lehet állapítani.

Az is az írásokból világlik ki, hogy hatalmas hangja volt. Aki a szabadban egyszerre
ezreknek tud prédikálni, kétségtelen, hogy erösmellú, erősnyakú ember. Az olajfák
hegyén, mikor el akarják fogni a római katonák, kérdésére: Kit kerestek? - vísszahö
kölnek.

Soha ember nem szólott úgy mint ez! mondják a hallgatói. Elképzelhető tehát, hogy
a hangja nem volt valami tökéletlen. Mert az erőtlen idétlen hangú ember bármily
nagy eszméket hirdet is, a müveletlen tömegre nem hat. Hang is kell, szép hang, erős
hang. És a szép zenés hang Kelet tiszta levegőjü vidékein, ma sem ritkaság.

Ruházat tekintetében az összes róla alkotott képeket hamisnak tartom. A festett és
faragott Jézusok mind antik római és görög ruhába vannak öltöztetve. Lehet hogy az
akkori zsidó előkelők utánozták is a római divatokat, de Jézus bizonyára a nép ruhá
jában járt, mégpedig a közpapok akkori viseletében. Hogy az a viselet milyen volt ak
kor, a zsidó historikusok megállapíthatják, de hogy mezítláb nem járt, mint ábrázol
ják, az is bizonyos. A talaj Palesztinában köves, sziklatörmelékes, és télen bizony ott is
leszáll a hő fagypontig. A klimatikus viszonyok kétezer év alatt nem változtak.

Az arca színét is megállapíthatjuk. Határozottan mondhatjuk, hogy a festők mindig
szobai arcszínt festenek Jézusnak, olyan arcszínt, aminő a húsz éven alól lévő nőké,

akik jól is táplálkoznak. lelkileg-is csak virágéletet élnek. De Jézus levegőn járó em
ber volt; sütötte nap, verte szél; még aludni is talán csak télen aludt házban. Tehát az
arca színe nem lehetett olyan gyöngéd, mint a szobai emberé.

Munkácsy Ecce Homojának arcszíne is idealizált. Abban a hónapban pláne a ren
desnél is barnább lehetett Jézus arca, mert tavasz volt, s a tavaszi napsugarat em
ber és állat egyformán kedveli. Az meg egy festőnek se jut eszébe, hogy mikor a ke
resztfán függő Jézust ábrázolja, feltüntetné az arc és a nyak napbarnítottságát a ruhá
tól fedett test fehérségével ellentétben.
Ő tehát levegötöl. napsütéstöl barnított ember volt; nem rút, de nem is üvegházi

arcú; testalkatra erős, de mégis gyöngeidegzetü, merthiszen könnyen elérzékenyült,
hamar fellobbant s a keresztfán is hamarabb meghalt, mint más gonosztevőkszoktak.

Az értelem óriásai mind érzékenyebb idegzetüek, mint mi közönségesek. A nagy
lángú lámpás gyorsan emészti az olajat; a nagylángú értelem az életerőt. A közönsé
ges ember vérforgalmának középpontja a gyomor, az értelmi emberé az agy.
Ő tehát ideges volt, ha nem is neuraszténikus. Mellében női szív, agyában isteni

lélek.
E nagy léleknek, - kinél nagyobb sohsem szállt e földre, - csodálatos erejü szeme

lehetett.
A szem az egyetlen testrész, amelyen a lélek világossága kifénylik. A kiváló értelmü

ember szeme-sugara, égi sugár.
Micsoda méltóság és micsoda erő lehetett az ő szemében, megtudhatjuk a szent

írásnak ezen részeiböl:
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Hol az a festő, aki meg tudta volna festeni Jézus szemét.
Munkácsynak Pilátus előtt álló Jézusa mély nézésű, de nem látjuk magát a szemet,
amelyből kitündöklik a lélek fensége, szelídsége, szeretete.

D'Agnan francia festőnek van egy nagyméretű képe az utolsó vacsoráról. Szerintem
ez a Jézus-arc a legkifejezőbb. De ez is túlságosan idealizált arc: párisi szalonfej. De
Jézus szeme,

*

Gárdonyi Géza egri hagyatékának feldolgozása során került kezembe ez a cikk részlet. A
géppel írt kézirat hét oldalra terjed, de ahatodikon - a későbbi folytatás látható szándé
kával, a kettőspontot követően szentirási idézetek nek helyet hagyva - félbemaradt. A kö
vetkező, hetedik lapra új gondolat került, de néhány sor után ez is megszakadt.

A töredék külseje teljesen azonos az általam gondozott hagyatékban lévő körülbelül tíz
ezer lapnyi gépelt kéziratéval. Az autográf betoldásokon kívül egy titkosírásos szó ("nap
tár") a címoldal felső jobb sarkában szintén a kézirat eredetiségét bizonyítja. A "naptár"
szó bizonyosan arra utal, hogy Gárdonyi ezt a cikket valamilyen évkönyvbe, kalendá
riumba szánta. Nincs adatunk arról, hogya cikk valóban megjelent-e.

A kézirat külsején kívül az előkerülés körülményei is bizonyítják az eredetiségét. Tíz
másik, rövidebb sziivegeket tartalmazó cédulával együtt abban az adatgyűjtő borítékban
találtuk, amelyben Gárdonyi az "Intelmek fiaimnak" cimü múvéhe; gyűjtött anyagot. E
munka első részének címe "Földre néző szem': a második részé "Égre néző lélek" lett vol
na. Az említett cédulák a második rész "Jézus" cimü fejezetéhez kapcsolódnak.

A kézirat keletkezésének évére az egyik cédulából következtethetünk. Ennek része egy
budapesti napilap 1907. május /7-i számábál vett cikk-kivágat, szintén ilyen címmel: "Mi
lyen volt Jézus?"

Gárdonyi Géza érdeklődése Jézus emberi külseje iránt azonban korábbi keletű. Már
1897-ben följegyzett naplójában egy álomlátást arról, hogy tudósítóként kellett beszámol
nia Jézus temetéséről. Feszty Árpád hármas-képéhez 1902-ben .Krisztus temetése" címmel
írt magyarázó stiiveget. Az író volt egri lakásában ma is látható íróasztala felett a Mun
kácsy Ecce Homo-jából Gárdonyi által másolt Kriszius-alak.

Korompai János

Következő számunkból

Czakó Gábor. A Teremtő mosolya
Írások és beszélgetés a hindu lelkiségről

Eisemann György: Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban
Esterházy Péter: Egy nem-létező diáriumból
Bagdy Emőke és Tarnay Brunó írása az öregségről
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