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Az Idegen

A húsvét eljött,ezt hirdette minden más jeinélinkább az örvendő sokaság. Egye
dül, mélabúsan elvonulok a tömegtől. Az Emberfiára gondolok, aki szegénység
ben született és élt, majd meghalt keresztre feszítve. Arra az Isteni Tűzre gon
dolok, amelyet a Szentlélekgyújtott egy apró faluban, s ami túlélt évszázadokat,
és minden civilizádón jelet hagyott.

Az elhagyott parkban úgy tűnt, vár rám egy szintén maganyos ember.
Mellém ült, és rejtélyes ábrákat kezdett rajzolni a homokba. ültözéke szerény
volt, de megjelenéséből elmondhatatlan méltóság áradt.

- Az úr talán külföldi? - kérdeztem rokonszenvvel.
- Idegen vagyok ebben a városban, mint minden városban.
- De ünnepnapon a külföldi elfeledi a száműzetés keserűségét, shagyja

magátmegvigasztalní a megnyílott szívek szeretetétől. ,
- En még idegenebb vagyok ilyenkor, mint bármely más napon. - Es

álmodó tekintetét az égre irányította, mintha a másvilágon keresne egy isme
retlen ,hazát. Ismét szemügyre vettem, s azt mondtam:

- Ugy tűnik nekem, hogy az úrnak segítségre van szüksége, nem fogadná
el az enyémet?

- Igen, szükségem van segítségre, de az én szükségem nem pénzből való
- válaszolta.

- És mi az, amire önnek szüksége van?
- Menedékre vágyom. Egy helyre, ahová lehajthatom fejem.
- De ha elfogadja a pénzem, szállást kaphat egy hotelban.
- Már végigjártam minden szállást, de egyik sem fogadott be. Már min-

den kaput megzörgettem anélkül, hogy egy barátot találtam volna.
- Jöjjön akkor velem. Töltse nálam az éjszakát. ,.
- Ezerszer kopogtattam ajt6don, de sosem tártad ki nekem. Es most, ha

tudnád, ki vagyok, nem hívnál.
- Es az úr kicsoda?
- Én vagyok, aki lerombolta, amit évszázadok létrehoztak. Az orkán va-

gyok, ami a száraz gyökereket kifordítja. Az vagyok, aki igazságot és könyö
rületességet hoz a világra.

Ezt mondta és fölállott. Magas termetű volt és hangja mély, akár az éj, a
vihar hangzását idézte.

Azután fényessé vált arca. Kinyújtotta karjait, és kezén sebhelyeket láttam.
Lábaihoz borultam, hebegve:
-;- Jézus, a Názáreti.
Es hallottam szólani:
- A világ a nevemben olyan hagyományokat ünnepel, amelyeket a szá

zadok szőttek körém. De én idegen maradok, befutva a mindenséget, keresz
tül a századokat anélkül, hogy a népek között olyat találnék, amelyik meg
értené igazam. A rókáknak vackuk, az égi madaraknak fészkük van, de az
Emberfiának nincsen hely, ahová fejét lehajthatná. ,

Amikor fölnéztem. csupán egy tömjénfüst-oszlopot láttam. Es egy dal
visszhangját hallottam, ami az öröklétből érkezett hozzám.
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