
rek kőzőtti kapcsolatok megújításának szándéka hatja át Pierre
Étienne verseit, amelyekbó1 soha nem hiányzik a remény kovásza.

A fa a találkozás fája, a hűség élő szobra. A másikat befogadó
ember a bizalom tanúságtevője. A félelem megnevezése töré
kenységünk beismerése. A szavak pedig "mindennel jót tesznek,
ami útjukba kerül". Igen! A természet, a költészet a halál tudata
és a puszta emberi jelenlét képes elűzni a hiányt, be tudja gyó
gyítani a szakadást.

"Légyetek bizonyosak,
Hogy boldogok vagytok, Ó, ti
Szent Poétáknak baráti!"

(Pontus de Thyard)

PIERRE ÉTIENNE A mamrei tölgy
Christian és Solange Mazelnek

1.

Afordítás alapjául szolgá
ló kiadás: P. Étienne: Vol
írrévocable. Les Presses
de Taizé, 1985.

A legmelegebb órában, amikor mindent eláraszt a fény, és távol a
várostól, ahol a tudós építészek hűvös boltíveket és zegzugos fo
lyosókat hoztak létre a legkisebb légmozgás biztosítására, egyedül
a fa árnyéka - és pihenő madarakat, zsibongó rovarokat rejtő

lombozata - nyújt menedéket és védelmet a vakmerő utazónak.
A találkozás fája ez. Egyszerű vendégként üljük körül a szer

tartásos teát és házilekvárokat kínáló asztalt. Nem messze tő

lünk a kápolnának berendezett teremben Rubljov ikonja és há
rom égarcú angyala emlékeztet az Ábrahámnál és - ne feledjük
- a nevető Sáránál tett látogatásra, aki fiút szül majd, pedig
már beletörődött abba, hogy nem remélhet többé.

A felpöndörödött levelű ágacska, éppúgy, mint az olajág, a
békés munka jelképe.

Ennek az ágacskának a rezgése és mozgása frissíti fel a vilá
got. Nem a harcgépek, hanem a lélek Izraelét. Ha egy éjjel csil
lag rajzolódik az ágak közé, legyen ez majd a királyé, aki vétke
nyomán hullatja keserű könnyeit.

2.

Ábrahám magja olyan, mint a homokszemek a kavicsos fövenyen,
mint az égbolt csillagai a fejünk fölött egy fülledt nyáréjszakán,
amikor az esti frissességben az emberek később hajtják álomra fe
jüket, hogy gyönyörködhessenek a szép, bár rövid éjben, amely
csak úgy vibrál a sok apró fénytől.
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A mamrei tölgy egészen a föld határáig kiterjeszti árnyékát. Ma
már ezen a földön, Franciaország szívében növekedik a sarj.

Egy zarándok szedte fel a makkot a Mamrének nevezett he
lyen, amely "Hebronban található". Most itt van, és bár nem na
gyobb egy rekettyecsomónál, mégis életerős. Az aprócska leve
lek körvonalai halvány árnyékukkal már kirajzolódnak a kerti
pázsiton.

A hajtást hozó makk nem idézi-e fel az ígéretet (bár az össze
hasonlítás fordítva igaz), amelyet az kapott, aki az ősi tölgy alatt
megpihent?

3.

Beszéljünk még a sarjról. a fiúról. És te, Ábrám pátriárka, akinek a
neve "népek sokaságának atyjává" lett, vajon kegyetlen favágó
ként kivágod-e a fiatal hajtást?

Ma már nem a fejsze ostromolja ütemes csattogással a tölgyes
hagyásfáit, míg össze nem roskadnak a levéltenger morajának kö
zepette. A fűrészgép vijjogó hangja jelzi előre a faáldozatot, miu
tán a vibráló lemez, az áldozatbemutató kése daraboini kezd.

A fiú megmenekült a Szentírás tanúsága szerint. A te atyai
karod, áldozatbemutató Ábrahám, végül lehanyatlott. (Ismerünk
egy másik történetet egy apáról, aki feláldozta fiát, de most nem
róla beszélünk.)

Miközben a kicsi, de életerős fát szemléljük, egy félpogány litániát
mormolunk majd a régi ráolvasó asszonyok módjára:

Villám és tűzvész neki ne ártson
se hernyók, gubacsok, se semmi más csapás
sem alattomosan szurkáló rovarok
sem szárazság, sem másféle rossz!

Óvja meg a Mindenható parányi teremtményét
gyarapodjék az ő dicsőségére szépségben erőben

ha nem is századokon át de legalább a neki szabott
nem elhanyagolandó idő-szakaszban.

4.

Eszembe jut Szahel kavicsos és homokos vidéke, amelyet tüskés
bozótok és hegyes, szúrós füvek tarkítottak. Az árnyéktalan ma
jomkenyérfákat mégis girhes nyájak vették körül, s ez engem só
várgással töltött el egy óriási fa árnyéka után.

A fának növekednie és magasodnia kell, hogy a legtikkasz
tóbb napokban árnyékkupolát tartson, hogy szökőkútnyi frisses
séggel és zölddel vegye körül a pihenő pásztorokat.
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Minden vidéken, egészen a sivatag határáig a fa ad otthont a
pihenésnek, a találkozásnak (a mi életünk színterén pedig az ár
nyéktalan parkolóban történik mindez, ahol az aszfalt megolvad
az augusztusi nap hevétől). Ez az a hely és állomás, ahol megte
rítjük a családi asztalt, és vacsorára vendégül látjuk az ide érke
zőket, akiket elcsigázott a perzselő nap.

Bármilyen fajtájú és nevű fák is ezek - tudományos vagy hétköz
napi neveken -, ők jelentették egykor a vendéglátás helyét. A fa,
ahol most összegyűlünk,a földnek abból a sarkából való, amely
nek neve ábrándozásra hív: a pátriárkák fája ez, körülötte ülünk.

Abban a közelgő órában, amikor el kell válnunk egymástól,
talán megpillantjuk régmúlt korok különös utazóit, amint előt

tünk járva távolodnak a sötétségben - mely nem kelt többé fé
lelmet -, és hívnak, hogy kövessük őket.

Az akácos ház
In memoriam Hélene B.

1.

Egy tiszta februári napon kísértünk utolsó utadra. Az ilyen időről

mondtad mindig, hogy meginog a tél, és lassacskán visszavonul.
"Ezután egyre hosszabbodnak a nappalok, és az aljnövényzetben
hamarosan felütik fejüket a nárciszok."

Ma köd és eső borul a völgyre. Nedves a föld is, amelyben
nyugszol, s lassan összezsugorodnak a frissen felásott talajra he
lyezett csokrok és megható feliratú szalagjaik.

Ilyenkor már összehúztad a függönyöket, kezedben a nagy
kulccsal abezáráshoz készülődtél, közben ráförmedtél a huncut
macskára, akinek éppen sikerült kisurrannia. Az ablak előtt egy
sor cserepes virághoz támasztva sorakozott egy polcnyi karácso
nyi üdvözlőlap a világ minden tájáról.

Napjainkban néhány állami hivatalban vagy az Egyházban
gyakran beszélnek abefogadásról; társaddal együtt ezt gyakorol
tad. Saját érdekeidről megfeledkezve örömmel töltött el az egy
szerű boldogság, hogy vendégeddel nem csupán a szállást, de a
barátság kenyerét is megoszthatod.

Hányan is utaztak el innen azzal az örömmel - ez szóra is
bírta őket -, hogy a belső szemlélődés során egy olyan vidéket
is felfedeztek, amely a régi bútorokból, az idevalósi eszközökből,

a bizalmatlanságot nem ismerő szavakból tárult eléjük!
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