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Arról, aki
emberré lett
Az bennük a különös: emberré lett Istent imádnak, aki arra taní
totta őket, hogy szeressék egymást; mivel másképpen nem, csakis
emberi módon tudják kifejezni magukat - képeiken embernek
ábrázolják; ők maguk azonban - s ez bennük a különös - isten
ként viselkednek; újra meg újra megpróbálnak ehhez az Istenhez
közeledni, amennyiben ábrázolják, képet alkotni róla. S szenvedő,

tűrő, meghaló, szerető embernek ábrázolják; ők maguk azonban
- s ez az ijesztő rajtuk - embertelenül viselkednek; nem hajlan
dók azzá válni, amivé az általuk imádott Isten önként változott:
emberré; istenek gyanánt sajátítják ki a jövőt, avatkoznak más né
pek sorsában, s aki idegenként közéjük lép, gondolkodásukat, cse
lekvésüket józanul szemléli, arra a megállapításra juthat, hogy Is
tenük emberré válását nem értették meg, talán meg sem akarják
érteni; ami rajta isteni volt, kisajátítják maguknak; hogy Istenük
legmeghittebb részükké lesz azzal, hogy étkükként közösen ma
gukba fogadják, nem emberibbé teszi őket, hanem istenibbé: isten
séget - nem emberséget - formálnak ki magukon ezzel, s őt vi
szont, mivel másképp nem is tehetnek, embernek ábrázolják, s a
képeket, amiket alkotnak maguknak róla, a mulandóságra bízzák:
követ, fát, vásznat - úgy múlik el ez az Istenük, mint az ember;
testvérükként ábrázolják, csakhogy mit jelent nekik a testvériség?
Embernek ábrázolják, ritka azonban bennük az emberség; tűrő

nek, szenvedőnek, szelídnek ábrázolják - tűrni, szenvedni képte
lenek, s az, hogy "szelídség" csupán a gúnyt váltja ki belőlük; Iste
nük semmit se vetett meg úgy, mint a birtoklást, ők azonban sem
mit se szeretnek jobban a birtoklásnál. Így az, aki idegenként közé
jük lép, maradjon idegen, bármennyire volna is képes szeretni Is
tenüket. De legtöbb közülük önmagának és halálának is idegen
marad, mivel Istenük életéből mitsem értenek.

Kalász Márton fordítása
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A betlehemi hír
Az ajtó nem igazi ajtó volt: puszta deszkákból szögezték össze, s
egy szegen áthúzott dróthurok rögzítette az oszlophoz. A férfi meg
állt és várt: "Micsoda szégyen - gondolta -, hogy itt kell egy nő

nek gyermekét a világra hoznia." Óvatosan levette a hurkot a szeg
ről, belökte az ajtót, és megriadt: ott látta a gyermeket a szalmán he
verni, igen fiatal édesanyja mellette guggolt, s a gyermekre mosoly
gott. Hátul a falnál állt valaki, akit a férfi nem mert alaposan meg
nézni: egyike lehetett azoknak, akiket a pásztorok angyalnak véltek
Aki ott a falnak támaszkodott, egérszürke köpenyt viselt, és mind
két kezében virágot tartott: karcsú, sárgás liliomokat. A férfi érezte,
amint elönti a félelem, és azt gondolta: "Lehet, hogy mégis igazak
azok az őrült dolgok, amiket a pásztorok a városban meséltek"

Az ifjú nő most felpillantott, barátságosan és kérdőn nézett
rá, s a férfi halkan megszólalt:

- Itt lakik az asztalos?
A fiatal nő megrázta fejét:
- Nem asztalos, hanem ács.
- Az nem számít - mondta a férfi -, egy ajtót azért meg

tud javítani, ha van hozzá szerszáma.
- Hozott szerszámot - mondta Mária -, és tud ajtót javíta-

ni. Názáretben is azt csinálta.
Szóval tényleg názáretiek.
Az, akinek virág volt a kezében, a férfira nézett és azt mondta:
- Nem kell félned.
Hangja olyan szépen zengett, hogy a férfit ismét rémület fog

ta el, de felpillantott: az egérszürke alak nagyon barátságosnak,
ám szomorúnak is tűnt.

- Józsefre gondol - mondta a fiatal nő -, felébresztem. Aj
tót kellene javítania?

- Igen, a Vörös emberhez címzett fogadóban, csak a káváját
kell kissé meggyaluini és a tokot ellenőrizni. Most szorul az ajtó.
Kint várok, míg kihozod.

- Nyugodtan várhatsz itt - mondta a fiatal nő.

- Nem, inkább szeretnék kint várni.
Futó pillantást vetett az egérszürke alakra, aki mosolyogva

bólintott felé, aztán kihátrált, és óvatosan becsukta az ajtót, mi
közben a dróthurkot a szegre vonta. Mindig nevetségesnek talál
ta, ha férfit látott virággal a kezében, de az egérszürke alak nem
úgy nézett ki, mint egy férfi, nem is úgy, mint egy nő, és egyál
talán nem tűnt nevetségesnek

Amikor József kilépett a szerszámosládával, karon fogta és
azt mondta:
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- Gyere, balra kell fordulnunk.
Balra fordultak, és a férfi végre összeszedte a bátorságát,

hogy kimondja, amit már a fiatal nőnek mondani akart, de félt,
mert ott volt a virágos alak.

- A pásztorok - mondta - őrült dolgokat mesélnek rólatok
a városban.

József azonban erre nem felelt, hanem így szólt:
- Remélem, van ott legalább egy lapos véső, az enyémnek a

nyele eltörött. Több ajtó is van?
- Csak egy - mondta a férfi -, és van lapos vésőnk. Na

gyon sürgős ez a dolog az ajtóval. Beszállásolás lesz.
- Beszállásolás? Most? Hiszen nincs semmiféle hadgyakorlat.
- Nem, hadgyakorlat nincs, de egy egész század katona jön

Betlehembe. És nálunk - mondta büszkén -, nálunk lakik
majd a kapitány. A pásztorok - de elakadt, megállt, és József is
megállt. Az utcasarkon ott állt az egérszürke alak, karja telis-tele
virággal, fehér liliommal, s kisgyerekeknek osztogatta, olyan ki
csiknek, akik éppen hogy járni tudtak: egyre több gyermek jött,
és anyák is jöttek azokkal, akik még nem tudtak járni, és a férfi,
aki Józsefet kísérte, nagyon megrémült, mert az egérszürke alak
sírt: már a hangja, a tekintete megrémítette, de a könnyei még
ijesztöbbek voltak: kezével megérintette a gyermekek száját,
homlokát, megcsókolta koszos kis kezeiket, és mindegyiküknek
adott egy liliomot.

- Téged kerestelek - mondta József az egérszürke alaknak.
- Amíg aludtam, éppen azt álmodtam...

- Tudom - mondta az egérszürke alak -, azonnal el kell
mennünk innen.

Várt még egy pillanatig, míg egy apró, szurtos kislány oda
ment hozzá.

- Nem kell már a századosnak megjavítanom az ajtót?
- Nem, azonnal mennünk kell. - Elfordult a gyermekektól,

megragadta József karját, és József így szólt a férfihoz, aki őt kísérte:
- Sajnálom, azt hiszem, nem megy.
- Ó, hagyd csak - mondta a férfi. Utánuk nézett, amint

mindketten visszamentek az istállóhoz, majd végigtekintett az
utcán, ahol a gyermekek nevetve szaladgáltak fel-alá, hatalmas,
fehér liliommal a kezükben. Aztán meghallotta maga mögött a
lovak patáinak dobogását, megfordult és meglátta a századot,
amely most fordult be a városba az országútról.

- Megint le fognak hordani - gondolta -, mert nem javí
tottam meg az ajtót.

A gyermekek az út szélén álltak, és a virágokkal integettek a ka
tonáknak. Így lovagoltak be a katonák fehér liliomok sorfala között
Betlehembe, és a férfi, aki Józsefet kísérte, arra gondolt: "Azt hi
szem, a pásztoroknak igazuk volt mindabban, amit meséltek. .."

Benkő Gítta fordítása
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