
A Rejtőző
Ausztria egyik legismertebb bencés kolostorában, a melki apátság-
ban egymást követik a látogatók. Az idegenvezetők fáradhatatlanul
magyarázzák a látnivalókat a különböző kontinensekről érkezett cso-
portoknak. A termek labirintusát végigjárva jutnak el az aranytól csil-
logó pompás barokk bazilikáig. A kifelé vezető úton egy kis oldal-
ajtó vezet be a templom egy aprócska kápolnájába. A csoportok föl
se figyelnek rá, az egyedül bóklászók közül is csak a kíváncsisko-
dók, vagy azok, akik tudják, hová jutnak itt. Felirat jelzi: csendet ké-
rünk, ez az imádság helye. A kápolna mélyén hatalmas, megrázó-
an szép feszület vonzza magára a tekintetet. Akik közelebb lépnek,
elhaladnak egy üvegoszlop előtt, amelyben egyszerű lepellel borít-
va az Oltáriszentséget őrzik. A többség észrevétlenül megy el mel-
lette, aki viszont felfigyel rá, azt rabul ejti a szakrális csend sugall-
ta titok varázsa.

A keresztre feszítés látványos esemény — ahogy kétezer éve, úgy
ma is: a nyilvános kivégzések rettegést vagy éppen részvétet kelte-
nek. Így volt a Názáreti kereszthalálakor is — a kereszt jele és a Meg-
feszítettről szóló igehirdetés mindmáig folytatódik nemcsak a hívők
közösségében, de az egész világon. Jézus születése viszont a földi
nyomorúság rejtekében történt. Az evangéliumi történetekből azon-
ban bukolikus idillek születtek, a hajléktalanság nyers valóságát meg-
lágyítja a képekben, imákban, énekekben megnyilvánuló áhítat, hogy
aztán napjainkra befödje a karácsony vásári nyüzsgése.

Az Istenfia nemcsak a názáreti otthonban élt rejtetten, az maradt
nyilvános működése idején is. Szavai és cselekedetei kiváltották ugyan
sokak álmélkodását: csodái és meghökkentő kijelentései nyomán ta-
lálgatták, ki lehet ez a furcsa jövevény, akihez hasonlóval még nem
találkoztak. Az Emberfia három évig járt-kelt az emberek között, ta-
nításában és tetteiben fel-felvillantak az Isten Országának jelei, de
még a hozzá csatlakozók sem igazán értették jelenlétének csodáját.
Egyedül kivégzése vált igazi látványossággá. Feltámadása a halál-
ból ismét rejtett — de az már a Megfeszítettben megnyilvánult vég-
telen szeretet öröklétű csöndje.

A művészetek minden lehetséges eszközzel próbálják érzékeltet-
ni a felfoghatatlan, transzcendens Isten jelenlétét — de a legnagyszerűbb
alkotások is csupán töredékes közelítések a Titokhoz. Az embersor-
sunkba belérejtőzött Istenfia az Utolsó Vacsorán önfeláldozó életét és
halálát is ilyen elrejtve adta oda övéinek: testét a kenyér, vérét a bor
leple alatt. Az Istengyermek rejtőzködő születése így folytatódik mind-
máig: az Eucharisztiában, a szentségtartók mélyén, sőt minden em-
bertársunkban. Sokan közömbösen haladnak el mellette — de akik ész-
reveszik, azoknak feltárul az életünkben rejtetten jelenlévő Titok, amely
csak Odaát lesz nyilvánvalóvá, a mindent átfogó világosságban.
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