
AZON A NAPON
írta DALLOS SANDOR

Már reggel csudálatos volt a világ azon a napon. December volt és tél
a világ más tájaín, a Libanon hegyeiben északi szél karmolta a sziklákat és
naponként sűrű hóesés kavargott a csúcsok felett. de itt a lankán csöndes volt
az idő. éppen csak meghűsült egy kicsit s még a levelek se hulltak le. Mindössze
esett az eső, ez jelezte egyedül a telet. Jóformán másfél hete már szakadatlanul
...-erte· a földet, hol nehéz cseppekben, hol csak mint finom pára szitált; de a
világ minden pórusa eltelt nedvességgel. A föld tocsogós lett. a gyepcsomtik közt
fröcsögött a víz a lépések alatt, a nyáj süppedős talajon legelt s az erdei tölavek
és dnrusok törzsei barnák voltak a nedvességtől és érzékenyek, mintha idegek
járták volna keresztül-kasul őket.

De huszonharmadikának éjszakáján éjfél után megállt az eső, pillanatok alatt
meleg szél kerekedett. akárha március lenne már és fölitatta a föld tocsoaóit,
Nem lehetett tudni, honnét jött ez . a szél. melyik égtátról és miért támadt az
esős évszak idején, de megjött s ott loholt egész éjjel a vidéken, mint egy átvonuló,
nagy és barátságos állat. mely be szimatol mindenhová. A házakban kltárták
az ajtókat a melegre s a lakószobák is elteltek langyossággal.

- Mózes szele fúj - mondták az egyszerű pásztoremberek a dombokon. s
arra a szélre gondoltak, melv egyszer a tenger fenekét szárította úttá a mene
külő zsidók lábai alá, s megremegtek tőle. O, egyszerű és tiszta emberek voltak.

- Jehova jár a szélben - gondolták belehallgatózva a meleg szél zúgásába.
összehúzódtak és lehajtották fejüket, mert titkok lappangtak a szélben és Isten
súlyától volt terhes az éjszakai levegő. Az Isten ereje megnehezítette a testüket,
meggörbítette a nyakukat, vérükbe fújt és eltöltötte őket meghajlással.

- Jehova! - súgdosták. - Jehova!
S égnek fordultak és mormogták; egyik-másik énekelt.
- Uram, figyelmezz szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat. Ügyelj az

én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom!
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél ; nem lakhatik
tenálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden
bűnt cselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert
útálja az Úr, Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok
szent templomodban a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az
én ellenségeim míatt, egyengesd előttem a te utadatt. .. Mert te, Uram, meg
áldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mínt egy pajzzsal.. ,

Dávid reggeli imádságát mondták.· Arvák voltak, egyszerűek és elhagyottak.
ügyefogyott, gyámoltalan zsidó pásztorok a dombok oldalán kitéve az ég, a
föld és az emberek minden támadó haragjának, takaratlanok a szélben,
Wdetlenek az eső alatt, martalékai a mezei tüzeknek és farkasoknak és véd
telen áldozatai kardnak és korbácsnak.

- Uram, figyelmezz szavaimra... - mondták alázatosan s meghajoltak. mint
a gyepcsornók szálai a víz Iramának.

- Uram, figyelmezz...
0, nagyon egyszerű és nagyon jó emberek voltak, füvek, fák és hasadó

rögök titkaiban úgy súgdosott nekik föld és ég, mint az anya gyermekeinek.
Ugy értették belőlel .

- Vigyázzatok és várjatok! Elfáradt, gazdátlan emberek, ti egyszerű gon
dolatúak és tiszták, vigyázzatok és őrizzétek magatokat, mert eljön az, aki el
jövendő, aki megmutatja az utat nektek, irányt szab a szíveteknek, aki meg
nevezi a lelketek névtelen vágyát és ismer és szeret benneteket utolsó ízetekig,
mert olyan lesz, mint ti s aki betölt majd füvet, fát, földet és eget egyetlen
leheletével s jelen lesz mindenben és míndent megtölt emberrel és aki minden
dolgok lelke... Várjatok és imádkozzatok...

Igy beszéltek a föld és ég mínden dolgai s az emberek vártak az Istentől

terhes szél alatt. S a szél fútt és betöltött minden parányi helyet melegével,
A pásztorok hallgatták a szavát s egyszer csak megálltak.

- Össze kéne terelni - mondták - a vemhes állatokat, nehogy leelljenek
észrevétlenül ezen az éjszakán.
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Nem tudták. mért mondják ezt s mért jutott az eszükbe, csak a .szivük
súgta, a pusztai emberek áhítatos ösztöne. mert a szélben roppant fakadás,
gerjedeime harsonázott s kiáltott foganást a világ fölé. .

Csönd volt egyébként. csak a szél dudált felettük és a sejtelmek nőttek

meg az éjszaka leple alatt. Az emberek felpuhultak, mint a melegre a fagyott
talaj, érzékeny mélyük fordult a világ felé. mely oly finom volt. hogy felfogta
még a buborékok pattanását is. A nyáj feküdt előttük csendesen s a vemheseket
egy csomóba terelték. Azoknak tőgye' duzzadt volt a tejtől, megereszkedett hasuk
szelídon és melegen feküdte meg a földet s fejük csöndesen ingott a lélegzés
től. E<:!yik-egyik mozdult, itt-ott nagyokat fújt valamelyik s megemelte csöndesen
a testét, hogy jobban feküdjék, másik meg szál gyepet rágott játékosan. a
félsötét é iszakában látni lehotett, pára jött felőlük s ahogy az állatok csöndes
mc·g"lná'>s"ll elnyúltak a földön s halk pihegésben éltek, érezni lehetett, hogy
minden órában elkövetkezhet az ellés ideje.

- Vigyázni kell ma - mondták a pásztorok. - Vigyázni kell ma az állatokra.
S körüínéztek a csöndes éjszakában.
- Milyen nap van ma? - kérdezték. - Mícsoda éjszaka?
Mert különös volt az éjjel.
Lie nem tudták. Csak álltak ott az állatok felett. szívták be meleg párájukat.

figyelték' a lélegzésük csöndes játékait, hallgatták a bégetésüket, a szél száriton
ron ant felettük, a fű különösen zizegett, a fák titkosan súgtak. egyik-egyik állat
mély hangokat adott s mindez oly megható volt s oly Istenhez vivő a' csöndes
éjszakában, nunt az -ímádság, Alltak csak ott magányos férfiak és ahogy
míndez körülvette őket, az asszonyaik jutottak eszükbe, a szemük, a kezük,
az arcuk, a meílük, a lélegzésük és a mozdulásuk, s az állati párával, az élő

testek nyögdécselő hangjaival és az Isten végtelen sejtelmével teli éjszakában
mély áhítat fogta el őket és tudtak volna ülni otthon mécsvilág mellett az
asszonyok fekvőhelye ·körül és csak nézni őket, nézni, ahogy aludva Iélegzenek,
és testükben szalad a vér és az arcuk telt és a karjuk elomló, most ültek volna
előttük és nem ébresztették volna fel őket és boldogok lettek volna testuk
titokzatos hullámverésében. így felértettek . valamit,"

- Sion Istene - sóhajtott valaki -, láss az emberi szívek mélyébe és áldd
meg és oldozd fel őket..

S az öreg pász.tor levette a süvegét,
- Akit megütöttem közületek - rnondta átjártan -, üssön most vissza

engem, ezen az éjszakán, és felejtse el a bántást. .
Valóban olyan, volt az éjszaka. Furcsa moccanásokkal és megmagyarázha

tatlan érzésekkel teli. Nem lehetett tudni, mí következik. csak az volt bizonyos,
hogy lesz valami. mert minden furcsa jel az elkövetkezendőktól volt terhes
ezen az éjszakán.

Igya hebroni országút egyszerre megtelt vándorokkal, altikBetlehem felé
közeledtek. Egész karaván volt, és nem akart vége szakadni a menetnek, sőt

mindig többen és többen lettek. Szekéren és gyalog igyekeztek az emberek,
a fáklyafény hosszan bevilágította az országutat s bár távol voltak még, innét
a dombról éles szemmel ki lehetett venni, hogy a szekerek rakva vannak hol
míval, mínt a menekUlteké s hogy akik jönnek, minden házuk népét hozzák
magukkal és mínden majorságukat,

- Kik ezek? - kérdezték a pásztorok csodálkozva egymástól, de éppoly
kevéssé tudtak erre válaszolni. mint arra, hogy miért jöhetnek.

- Talán tűzvész volt valahol bent Júdeában - találgatták -, s a kár
vallottak keresnek most új hazát.

De semmit se lehetett tudni biztosan, s így csak nyugtalankodtak. Mi tör
ténhetett? A szél. ez a különös éjjel, a fáklyafényes karaván mit jelenthet? Mi
k~szülődik a világban, hogy mínden érez valamit? A fák ropogtak a szél alatt.

- Haza kéne szaladni az asszonyokhoz - szorongtak, mert most mindenkiben
f~ltő és édes íz támadt az asszony gondolatára -, mert hátha valami vesze
delem támad az éjszakában s az asszonyok magukra vannak!. ..

S akkor hallották. hogy valaki siet fel a domboldalon. Balkézt a város felől
jött s igyekezve lépkedett. A kutyák is megneszelték s behúzott farokkal és égnek
mer-dö szőrrel rontottak neki a jövevénynek. Csak sokára ismerték meg, hogy
az öreg pap a közeledő.

- A rabbi - mondták a pásztorok. - Mit akarsz tőlünk, .hogy éjnell: éj
szakáján jössz hozzánk?
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A rabbi lihegett és megállt előttük. Arca piros volt a futástól és nyugtalan.
-- Nem tapasztaltatok valami különöset? - kérdezte. - A szél borzasztóan

fúj és egyre erősödik. Nyári szel. Lent csaknem ledobja a tetőket. Soha nem
értem az esős évszak idején ilyen szelet. Valami különöset nem észleltetek az
állatokon? Es nem vettétek észre, hogy megmozdult volna a föld? Vagy az égen nem
volt valami leülönös jel az emberek számára?

- Nem - mondták a pásztorok s elfogta őket az aggodalom -, csak az
éjszaka olyan furcsa és félelmetes. Mi is aggódunk. hogy valaminek történnie
kell a világban ezekre a jelekre. Valami nagy dolognak. Mit tudsz te?

S megmutatták neki a fáklyás vándorlók végeláthatatlan csoportját a hebroni
országúton. A pap odanézett.

- Betlehembe jönnek. Vigyázzatok - mondta aggodalmasan és sejtelemmel
telten -, vigyázzatok és minden eshetőségre tartsatok bűnbánatot. Én az első
jelekre felütöttem a szent könyveket, átvízsgáltam őket s azt találtam, hogy a
Dániel és a többi próféták által jövendölt idő lejárt. Valakinek jönni kell, talán
azért vannak ezek a jelek. Vigyázzatok és tartsatok bűnbánatot...

Elsietett, hogy fellármázza a karaván hírével a várost. A pásztorok pedig
sokáig álltak még aggodalmas jnozdulatlanságban s figyelték az országúton közele
dő menetet, és nem tudták, hogy mí lesz. A szél egyre erősödött. az állatok
szenvedve bégettek. s egy a pásztorok közül, kit Józsuénak hívtak, látván az
egyetemes készülődés t, megremegett és ijedten kiáltott fel.

- Haza kellene menni az asszonyokhoz, emberek, és bezárni az ajtókat
fölöttük és eltakarní az arcukat, hogy ej ne vetéljenek, mert ma csodálatos és
vetéléssel fenyegető az éjjel.

Mély aggodalom volt a hangjában s a szemeiben ijedt sejtelem égett, hogy
mínd feléreztek rá. De nem mozdult senki. Az országútról hallatszott már a
szélben az ostorok csattogása. s a pásztorok összebújtak.

- Tartsunk bűnbánatot - mondták.
S megint hallatszott.
- Uram, figyelmezz szavaimra...
S~Z ""asszonyokra gondoltak, Józsue ijedten a magáéra, ki az erdő egy

tísztásán lakott és aludt csendesen; talán mít se tudott a világban beállott je
lekről. Imádkoztak ott.

Éjszakai három óra lehetett ekkor.
0. •• Es reggelre "leellettek az összes vemhes állatok...

• • •
És reggel, december huszonnegyedikének reggelén, megébredt Józsue felesége is.

Magzatot hordozott méhében, és" pár hét múlva várta a szülés idejét. Most fel
ébredt s megmozduLt a magzat szíve alatt s az asszony ahogy körülnézett és
észlelte testében az új élet mozdulását, eltelt örömmel és érezte, hogy élni jó.
Felkelt megmosta magát egy edény tiszta vízzel, felöltözött és végignézte fiatal.
megáldott testét. Es akkor megtelt a szíve az asszonyiság örömével.

~ Áldott legyen az Úr az én terhességemért- mondta -, ki lenézett rám
és látta hogy igaz vagyok és kívánok szülní gyermeket. Áldott legyen az Ur,
aki tere'mtette az asszonyt, ítéletet tartott felette és találta hogy jó és mondta,
hogy legyen tovább az öröm plántálására és legyen tov~bb, hogy benne f:;kadjon
újjá a világ, a jóság és az embe;! ,éle,t parancsal s,zennt. Áldott. legyen at; yr.
aki megnyitotta az asszonynak mehet es, elrendeltetest adott neki mínd a világ
végezetéig, hogy soha ne fogyjon ki az ő aláza:o~s~ga és, terméke;~y~ége által az
élet és hogy soha ne fogyjon kl az emberek .szívéből az erzelem őmiatta. Legyen
áldott.

Tett-vett rakosgatott és takarított otthon. De az erdőbe is elhatolt a szél,
megbolygatt~ a törzseket, facsarta és hajtogattá őket, a bokrokat ölelgette ~. a
füvek szálait lelapította a földig.; a ház gerineén ketté hasadt, leszaladt az ajtók
és ablakok elé, ott futkosott, nekifeküdt a deszkáknak és ropogtatta őket.

Micsoda szél van! - gondolta az asszony, fejére vette a korsóját és kinyitotta
az ajtót, hogy elmenjen az erdőszéli patakig. és vizet merítsen az ebédhez.
Ahogy kitárta az ajtót, megcsapta a melegség.

. _ Mi történt, hogy ilyen me'eg van?- kérdeme csodálkozva. - Megjött
.a tavasz? Hisz csak december vége van!
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S amint kinézett. látta, hogy a fú mintegy arasznyit nőtt az éjszaka óta.
Nem értette, csak csodálkozva elindult. S ahogy letette a lábát a földre, egyszerre
elállt a szél, míntha kettévágták volna és süket csend borult az erdőre.

- Mi van a világban. hogy lépterrire elállt a szél? - kérdezte megrettenve
az asszony és testét elöntötte valami különös, saríasztö melegség, És egyszerre
fölértette, hogy a természetben csudálatos nedvek keringése indult meg az éjszaka,
az életek plazrnáí felforrtak az éjszakában s a burok rnögül kipattant a világ
ban vajúdó láthatatlan Isten lelke, mely ott lebegett minden felett, mínt- a
teremtés első éjszakáján.

Megijedt. Nappali tíz óra lehetett ekkor.
- Isten jár a világ felett! - rebegte és elindult, hogy megmerítse a kor

sóját. S az erdő oly csudálatos volt, oly átérzékenvedett és oly visszhangos, mintha
minden eltelt volna lélekkel. A barna fatörzsekben, ahogy sorakoztak egymás
mőgé, volt valami emberi, a bokrok mögül látó szemek néztek és a harkály
nem kopogtatta a fákat. hogy ne fájjon nekik. S menet állatokkal találkozott,
melyek vele szemben vonultak az erdő mélye felé s elmentek megcsöndesedve
mellette, hogy néha a' ruháját érintették karcsú testükkel. Rókákat látott' és
szarvasünőket és mókusokat, nyulakat és őzeket és borzokat és apró rágcsáló
kat, pel éket, egereket és ürgéket és hörcsögöket kúszni a gyepen az erdő mélye
fele, vaddisznók ballagtak ijedten a csapásokon és bogarak és' apró rovarok
rnilliól nyüzsögtek a földön és igyekeztek törtetve, végtelen megszállottság alatt,
be az, erdő mélyébe, Már sokan voltak, az egész erdő tele volt mozgással, s az
asszony ijedten, ment az állatok között, hogy megmerítse akorsóját.

S ahogy megmerítette volna, eszébe jutott, hogy nyitva hagyta házának
ajtóját és nagyon megijedt, hogy az állatok most betörnek a szobákba vagy
tolvajok lepik meg a házat, elbújnak a rejtekekben s éjjel előjönnek, és le
gyilkolják őt.

Ijedten fordult meg és. indult el az állatok özönében a házak felé. De
akkor már a madarak is húztak az erdő mélyének irányában, csőrükben meleg
tojásaikkal szárnyuk surrogásávaí megtelt a levegő, s íme; két szarka szállt a
korsójára. megkapaszkodtak a peremén és csöndesen itták a vizet. És ahogy
ment az asszony, leopárd került melléje az állatok tömegében s szelíden meg
indult mellette. Az asszony fel akart sikoltani ijedtében, de a vadállat ránézett
és szelíd volt a szeme, mint a gyermeké.

Es mikor a háza elé ért az asszony, látta, hogy annak ajtajában egy férfi
áll és nézi az állatok vonulását. Magas volt a férfi, az arca sovány, mint aki
egész életében sáskákori és 'er.dei mézen élt, a homloka magas, mínt a hegyorom.
szemében csodálatos mélység, haja a vállára omlott, arcát szakáll övezte, testé
nek ruhája teveszőrből volt, melyet derékban bőröv szorított körül. És ahogy
állott és nézte az állatok vonulását, azok megalázkódtak előtte és megfélemlettek,
alázatos kíayózásba ereszkedtek, és a leopárd hasa 'is a földet súrolta, ahogy
elvonult előtte. És az erdő zsongott és a madarak húztak a mélye felé.

S akkor az asszonynak. ki mindezt látta, térde megremegett s átvillant
ágyán a látomás, leborult a férfi elé, átfogta a lábát és arcát a térdére nyugtatta.

- Jó uram - rebegte neki ijedten az Istent fogadó Ábrahám szavaival -.
ha kedves vagyok előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgálódat. Engedd meg,
hogy edényt hozzak és megmossam a te lábadat és hozzak egy falát kenyeret,
mellyel megerősíted a te szívedet, míelőtt tovább mennél. Térj be, uram, a
te szolgálódhoz!

Es bement és vizet hozott és vett egy mérték rozslángost. elegyítette vízzel és
gyúrni kezdte a tésztát.

Akkor a férfi szelíden megérintette.
- Ne hozz nekem vizet - mondta -. és ne gyúrd a rozslángost kenyérré.

Imé semmi szükség sincs ezekre a munkákra, hacsak nem a szíved tisztasá
gának megmutatására. Mondom azért neked, végy elő fehér lenvásznat és tedd
tisztába vele a te ágyadat, hintsd meg szobád sarkait illattal és tégy boróka
magot a tűzre füstölőül. És semmit ne mozdíts és ne menj ki házadból, hogy
-rőzsét hozz a tűzre és ne mení ki, hogy ellásd az állataidat, hanem kend meg
a te hajadat olajjal és mosd meg a te egész testedet tiszta vízzel és készíts langyos
vizet gyermeki fürdőül, mert mondorn neked, elkövetkezett az órád és szülní
fogsz, még mielőtt estére fordulna a nap.

- De uram - mondta remegve az asszony -, hetek múlva várom még
csak nehéz órámat és még semmi fájdalmat nem érzek.

Akkor a férfi kimutatott az erdőre.
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- Nézz ki és lásd meg az állatokat, melyek elvonulnak. hogy megszüljék
az ő vemhüket. Azért jöttem, hogy elkészítsem az Úr útját és minden fakadást
megparancsoljak minden élőnek, míelőtt lemegy a nap, hogy minden anyaméh
tiszta legyen ezen az éjszakán. És a városban is, mondorn neked. mind meg
szülnek az asszonyok. kik terheseknek találtattak, még naplementéig. Mert a
[óslatok beteltek és eljött az idő, hogy megszülessen a gyermek. ki megígértetett
az igazaknak oltalmul és. világosságul a tévelygőknek. ki jóváteszi létével a
világ minden bűneit, s bizony mondom néked, nem történik ma éjszaka szüle
tés e föld kerekségén; hanem csak az az egyetlenegy.

Akkor kitárta kezét az asszony felé, áldást szántott vele a levegőben. mely
hasonlított a kereszthez, kilépett az ajtón és eltűnt az erdő cserjéi között,
Az asszony meg elővette a fehér lenvásznat, .kiterítette és tisztába tette vele
az . ágyát, meghintette a haját olajjal. megmosta egész testét tiszta vízzel.
gyermeki fürdővizet készített és lefeküdt tiszta ágyába. amint rendelte volt
neki a férfi és várta. hogy elközelget az órája. Az állatok kint meg ezvre
vándoroltak az erdő mélye felé, lábuk alatt surrögott a gyep és a madarak
húztak a rengeteg közepének irányában, csőrükben a tojásaikkal és a fák
álltak az elhalkult ég alatt.

És ekkor volt két óra délután.

* * *
És mindezek történtek egész délután hat óráig. A föld megindult volt.

ideges és várakozó, a gyepek szálai megduzzadtak önnön nedvüktől és a fákban
lüktetett az oldott anyagok keringése. A föld hasadékaiban megmozdult a
magok mélye és az avar alatt felpattantak az elhullott makkok búrkai. Csupa
percenés volt az erdő és állati mozdulás nem zavarta a megtelt vegetáció csend
jét és nem hallatszott galambrikoltás, rnelyet levágott a vércse vagy az ölyv.
és nem hallatszott a nyulak sírása a ragadozók karmai alatt. Félelem fogta el
az állatokat, az erdő mélyén és bokrok alján megellett veRlheiket nyalogatták.

És egész nap nem szűnt meg a népek vándorlása a hebroni országúton egészen
este hat óráig. Jöttek sűrű sorokban és elözönlötték Betlehemet. A lakosok
vallatták őket: '

- Mit akartok minálunk, hogy ily csapatosan jöttetek?
Mert zendüléstől tartottak vagy ellenséges támadástól. Az öreg pap a szent

könyvekkel a kezében egész nap szaladgált a jövevények között és kérdezte
őket a könyvek megfelelő soraira mutatva.

- Nem találkoztatok útközben valakivel? Mert ítt állnak a szerit könyvekben
a jóslatok, melyek a Messiás eljövetelét jövendölik s ezeknek a jóslatoknak az
ideje immár letelt. És különös jeleket láttunk már egész nap, s az egész világ
lényegében mély változásokat tapasztaltunk. Nem láttatok valami királyt
jönni az úton szolgákkal, szekerekkel és hadsereggel és nagy fényességgel és kirá
lyi pompával, tízezer íjassal és tízezer szablyással és udvari nőkkel. pohárno
kokkal és udvarmesterekkel, baldachinnal a feje felett és aranysaruval a lábán?
A jóslatok ideje letelt, nem láttátok?

De senki se látott ilyenféle nagy urat, mind csak egyszerű emberek jöttek
velük és senk-i se tudott. felvilágosítást adni. •

g így tartott ez mínd este hat óráig, míkorra egészen beesteledett. Akkorra
meggyérült a népek vándorlása s elcsendesedett a hebroni országút. A pásztorok
akkor a hegyoldalon legeltették, számbavették a nyájat és suttogva beszélték
az elmúlt nap dolgait. g ahogy ott legeltettek, két emberre lettek figyelmesek az
országúton. Egy férfi jött baljában fáklyát tartva s jobbjával kantáron vezetve
egy szamarat, melyen egy asszony ült. Csendesen jöttek, a férfi kezében lobogott
a fáklya s az asszony fehér köntösbe öltözött'\teste imbolygott a fényben. A
pásztorok sokáig nézték őket, amint csöndesen bandukoltak az átlangyult éj
szakában s a szamár patája alatt ropogtak a kövek.

- Kik lehetnek? - kérdezték, - Bizonyára vándorok. akik megkéstek s
most a városba igyekeznek, hogy még szállást kapjanak. Bizonyára így van.

g meggondolkodtak, hogy miért vándorolhatnak a népek s miért özönlötték
el így a várost, holott más esztendőkben ilyenkor csöndes a vidék és az ország
úton alig mutatkoztak emberek. Az öreg pásztor utána nézett a kis menetnek
s megcsóválta a fejét.
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- Alig hiszem, hogy fedél alá juthatnának - mondta csendesen hisz
egész nap özönlött Betlehembe a nép s minden talpalatnyi helyei van foglalva
a városban...

Hosszan néztek a kis menet után és csaknem az útig terelték a nyájat.
- Nincs egy parányi hely se Betlehemben - mondták -, és sokan töltik ma

szabad ég alatt az éjszakát.
És ott vártak egy órát, megszoptatták a bárányokat és kifejték a megmaradt

tejet az állatok tőgyéből, megettek estebédjüket : kis sajtot kenyérrel, s kevéssel
hét óra után megpillantották megint az előbb látott kis karavánt, amint jön
az úton visszafelé. A férli megint vezette a szamarat és az asszony fehér
köntösében ült az állat hátán.

- Békesség nektek! - mondta a férfi és megállt előttük.

- Békesség! - felelték a pásztorok és ránéztek. A férfi arca telt volt,
szelíd és barna körszakáll övezte, keze kérges és barna köntöse a fenyődeszkák jó
szagát árasztotta. Saruja kopott volt és öve egyszerű.

- Kérést szólok hozzátok - mondta, s a szava egyszerű volt. mint a föld
lehelete. - Megkéstünk vándorlásunkban és minden helyet megtöltöttek már
a városban az előttünk jövők és csaknem minden házban újszülöttek 'Vannak.
Kérlek benneteket, adjatok fedelet nekem, ahova elvonuljak éjszakára az én
asszonyommal. ki terhet visel méhében és nehéz órájának néz elébe, mert
már megkezdődtek a fájdalmai.

És akkor az állatok elborultak a földre, a világnak minden kis zaja elült.
a levegő oly finom lett, mint a viragok illata, s a fű lágy, mint a selyem, a tüzek
füstje alázatosan elterült a földön. az ég pillanatok alatt kitisztult felettük s úgy
érezték, hogy felettük lebeg mindent betöltő lényegével az Isten.

- Ki vagy te? - kérdezték megrémülten a pásztorok.
- Acs vagyok - felelte a férfi -, és a galileabeli Názáretből való. Augus-

tus parancsára jöttünk Betlehembe, ki születésük helyén akarja megszámlálni
alattvalóit.

- Nem - mondták -, szent vagy te. vagy próféta. Mert nézd a jeleket,
melyek : körülötted történnek. És nézd, a feleséged homloka fehér, mint a hó.
orcája vakít, lehelete lebeg a fejetek körül és minden elhallgatott a világban
és titeket figyel és az állatok remegnek és a füst is alázatos lesz előttetek. Kik
vagytok?

És ki a szamáron ült. az asszonynak arca valóban ragyogott és homloka
fénylett, mint a hó, kezeiből béke szállt és testéből igézet áradt az emberekre.

- Kik vagytok? - remegtek a pásztorok.
- Egyszerű emberek vagyunk - felelt a férfi -, akik békében éltünk

egymás mel.lett Názáretben é, nem volt bennünk soha semmi rendkívüliség. Ne
féljetek! Jószándékúak vagyunk és csak fedelet kérünk tőletek a mai éjszakara.

A pásztorok álltak és remegtek és különös félelemmel volt telve minden por
cíkájuk. Néztek az asszonyra és látásától megtelt érzelemmel a szívük, kérges
tenyerükben kinyílt a simogatás és gerincükben csodálatos borzongás szalad
gált íel-alá. Csak néztek és megnevezhetetlen áhítat zárta le a szájukat.

- Asszony - rebegték -, légy te áldott minden asszonyok közt és emlé
kezzél meg a mí feleségeinkről is szülésednek óráján.

És előlépett az öreg pásztor és megfogta reszketve az előtte álló férfi kartát.
- Uram - mondta -, nem tudjuk, kik vagytok, de olyanok vagytok, mint

az Isten sarfadékai, és azt érezzük, hogy minden zaja a világnak elhékül ti
bennetek. Fogd meg az állatod kantárát és menj vele a város felé. Balra, az
első kaputól rníntegy kődobá-nyira, a város végén találsz egy szíklabarlancot,
mely a miénk, s melvben kihajtás előtt szoktuk összegyűjteni és mp-gszámlá1ni

a nyájat. Menjetek oda! T"'ni szalmát és hintsd meg Vplp vastazon a fekv/i
helyet. takard le pokrócainkkal. vidd a fe'.e~égedet és szüliön meg ó ott M
kess 6ggel. Szegény pásztor emberek vagyunk és mást nem adhatunk. De kérlek,
emlékezzetek majd meg r i'unk a mi Istenünk előtt.

É~ a férfi megfordult és elvitte magával az ő feleségét a megjelölt helyre,
hoe:v fedpl a'.'1 tt szülhesscn meg az asszony.. És a pásztorok ott maradtak és
ijedten kérdezték:

- Kik voltale ezek? Vajon kik lehettek ezek a csodálatos emberek?
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A szivük tele volt remegéssel és nem mertek egymásra nézni, csak össze
húzódtak, felpiszkálták a tüzeket és a remegés nem múlt el tőlük. És az asz
szony és a férfi már a barlang felé járt.

Ez történt azon az estén, valamivel hét óra után.

.. .. ..
És tizenegy órakor, mikor már kihunytak a tüzek és csak a zsarátnok

világított hunyorogva a hamu alól, hang támadt, mely hasonlított a szélnek
zúgásához, és a pásztorok érezték is a fűszerszámok illatától terhes szél simí
tását az arcukon, és körülnéztek. De bár hallották a zúgást és arcukkal is érzé
kelték a szelet, egy falevél se mozdult, egy fűszál se rezdült, a bárányok gvapiának
egyetlen szála sem fodrozódott fel és a tűzőri meg nem lebbent a hamunak egy
makulája sem. És a szél csak fújt, csak fújt, locsolta az arcukat. de látni' nem
látták a hatását sehol sem.

- Halljátok - mondták. -, fúj a szél és a világ dolgai nem rnozdulnak I

És megijedtek a titokzatos jelre és egyszerű szívük megreszketett.
És aztán egyszerre csak, kipattant az égen egy csodálatos csillag és' hullt,

hullt, zuhant végtelen gyorsasággal az emberek közé. Zuhantában ragyogó sávot
húzott maga után és nőtt, nőtt, egyre nőtt és a nappalnál százszor fényesebb
világossággal töltötte be a környéket, hogy ragyogott a levegőég, a föld, a füvek,
a fák koronái, a bárányok gyapja, az emberek ruhája és a föld pora is egy
azonképpen. Soha olyan fény nem volt még a földön. A pásztorok arcra estek,
meghintették porral a fejüket és kiabálták:

- Urunk, légy irgalmas! Urunk, légy kegyelmes!
És akkor megtelt lelkek áradásával felettük a ragyogás és 'angyalok szózata

zendült.
- Dicsőség! - zengték az angyalok. - Az Istennek dicsős'fg 1(>,'0'('11 é'l

békesség az embereknek, akik a földön jószándékban lakoznak. Legyenek meg
áldottak és megbékéltek minden munkájukban, legyen szájukban áldott a ke
nyér íze, legyen nekik az ital, mint Melkizédek bora, legyen nekik barátjuk
a föld, a fa, a gyep, a levegő, legyenek áldottak a foganásban, a szenvedésben,
a rnindennapokban: és a halálban és minden dolgok hozzák szívébe az Istent
a mai napért, ámen. .

És akkor megjött a férfi, ki délelőtt Józsue feleségénél járt, a fény elöntötte
az arcát. szíkár teste fölmagasodott, mínt a jegenye, és megállt az arcra borult
pásztorok előtt.

- Mit féltek? - mondta nekik. - Emeljétek fel arcotokat. mert nagy
örömet hirdetek néktek a jelek után, melyek ma betöltötték a földet. Imé meg
született néktek a Gyermek ezen órában, ki az Úr Krisztus, ki betölti lényével
az egész földet és fölmagasztal titeket. Menjetek az ő látására! Találjátok pedig
őt a város első kapujától mintegy kődobásnyira a város végén egy sziklabarlangban.
hol a juhokat szoktátok összegyűjteni és megszámolni kihajtás előtt, a ti szal-'
mátokon fekszik ő és a ti takarótokkal van letakarva teste az éjszaka hűvös

sége ellen.
És akkor fölserkentek a pásztorok, takarókat szedtek össze és a bárányok

hasáról- tépett, mosott gyapjút, illatos füveket szedtek és ami eleség volt. azt
mind magukkal vitték. És ahogy beléptek a sziklabarlang ajtaján, a délutáni ván
dorokat látták maguk előtt, az asszony a szalmán ült, arca sápadt volt, de -ragyogott
mint a hó, kezéből szállt a béke s egész lényéből igézet áradt. ült a zizegő
szalmán, szemében mennyeí : deru, s újszülött gyermekét szoptatta .alázatosan.
A férfi felettük áÍlt, meghajtotta a fejét és imádkozott.

- Az ács! - suttogták a pásztorok. - Az ács!
Leborultak és szemükből patakzott a könny.
És ekkor volt valamivel éjfél előtt. ..

(1921»
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