
Év az első év előtt
Apokrifa

Názáret déli lankáin volt egy pálmaliget, mely mint egy szálas, élő
kerítés körülvette Zakariás gazdag zsidó kereskedő és farizeus fel-
fogású ember házát. Kalmárkodással, kisiparossággal és földműve-
léssel foglalkozó emberek, házi munkákkal szorgoskodó asszonyok
és játszadozó, illetve növekvőben lévő, oktatásra kész gyerekek lak-
tak ebben a galileai városkában. A déli domb tetején lakott a rabbi,
egy lapos tetejű, sárból gyúrt házban. Fekete sábeszdeklit viselt a
fején, meghajlott termetén fekete köntöst. Haját a feje körül levá-
gatlanul hordta, szakálla széleit meg nem sturcolta. Felismerhető
volt hosszú vállszíjáról is, mely körülérte a derekát. Ünnepélyes
személy volt, mélyhangú, nagybeszédű.

Jézus a gyérfüvű lankán feküdt, hanyatt, a fűben, hogy fölfelé te-
kintve láthassa mind Zakariás kereskedő pálmafáit, mind a rabbi
háza és egyben a mindnyájuk feje felé feszülő kobaltkék tavaszi ég-
boltot. Aprócska szellő járt a füvek között, enyhítette a meleget és
föl-fölborzolta a füvek közt megtelepedett piciny bokrokat, azok
alján a lapuleveleket és a bóbitás fejüket ingató kórókat. Jézus hu-
szonkilenc éves volt, végiggondolta egyszerű és ugyanakkor rend-
kívüli eseményekkel megfűszerezett életét. Három arany maradt
még a családi kasszában, a napkeleti bölcsek egykori ajándéka, a
többit elköltötték. Már az egyiptomi utazás, az ottlét, a visszatérés
sem ment ingyen. Szamarat kellett venni, szállást vásárolni, visz-
szajövet az ácsműhelyt helyreállítani, amit Heródes katonái — a
gyermeket nem lelő dühükben — szétvertek. József, a nevelőapja,
serény és szerény ember volt, alacsony árakat szabott egy új tető-
zetért vagy akár egy törött talyiga megjavításáért. Jézus és féltest-
vérei beletanultak a szakmába. József özvegyember volt, amikor
Máriát elvette, már apja egy szakajtó gyereknek, kik közül Jakab
volt a legerősebb, legidősebb. A legügyesebbnek Jézus bizonyult,
Mária egyszülött fia, aki azzal kezdte a kisiparosságot, hogy meg-
foltozott egy lyukas csónakot, és azzal fejezte be, hogy faragott egy
haltartó halászbárkát egymaga. A gyalu úgy siklott kezében, mint
ahogy a mókus kúszik az égerfán, a fűrész úgy énekelt, mint a rigó
a pálmafán, kalapácsa úgy kopogott, mint a harkály csőre a fa de-
rekán. Már nem volt csecsemő, amikor körülmetélték. Még nem
volt serdülő, amikor megvitatta az Írás fejezeteit a jeruzsálemi vé-
nekkel a templomban. Az Isten háza arányos volt és méretes, benne
a tömjén elnyomta az izzadtságszagot, falai vastagok voltak, benn
hűvösebb volt, mint künn, ahol kufárok tanyáztak. A gyermek
Jézus megágyazott magának napszálltakor, reggel a kútból meg-
mosakodott, egy termetes asszonytól datolyát nem kért, de kapott,
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és amikor szülei rátaláltak, már ismét az Írás passzusait boncolgatta
a vénekkel. Egy szadduceus írástudó a másvilági lét valódiságát
védelmezte egy farizeus ellenében, ki csak abban hitt, hogy a józan
életvitel ajándéka csupán a szép öregkor.

Jézus minden szót, minden árnyalati jelentést magába szívott.
Az út hazafelé Jeruzsálemből Megiddón keresztül vezetett, ahol egy
Kabus nevű öreg zsidó megállította őket, áldásukat kérte, áldását
adta. Elmondta, hogy a végítélet talaját tapossák. Bár nem volt szi-
gorúan útjukban, Capernaumot is érintették, ahol Mária rokonai
éltek, akik ott kölcsönadtak számukra egy nőstény szamarat és egy
kordét. Ezekre duplán volt szükség. József jobb lábát föltörte a saru
szíja, egy ideje már mezítláb gyalogolt. A tóparti megállónál Jézus
nevelőapja megmosta a lábát, és mielőtt a gyermek édesanyja be-
kötözte volna azt, Jézus csókkal illette a felsebzett jobb bokát. Ha
nem is hamarjában, a sérült jobb láb begyógyult. A kölcsön kordéba
cseresznyefa deszkákat raktak, mindezt megbízásra. Zakariás, a jó-
módú názáreti kereskedő egy kincses ládikó elkészítését rendelte
Józseftől.

Sok évvel ezután a már csaknem felnőtt Jézust Taghbába küldte
édesanyja fonalért, mivel a család ellátásán túl finomszálú hárász-
kendőket szőtt Mária barátoknak, ismerősöknek, kámzsákat nevelt
gyermekeinek. Józsefnek az első házasságából egy lánya és három
fia született. Az ácsműhelyben nagy Jakab — jól megtermett ember
volt — mellett Jézus segédkezett. Jézus mindent és mindenkit meg-
figyelt, ozmotikusan az őt körülvevő kisvilágot, szivacs agyával fel-
szívott mindent, ám saját magát csak itt, a tóparti faluban látta meg
először. A víz sima felszíne tükrözte arcát, és egy dombra léptekor
onnan nézve egész alakját is. Sudár termetű volt, magasabb az át-
lagnál, inas karú, táncoló izmú, a vártnál nagyobb kezű ember. Jobb
tenyerén és ujjain a szerszámok forgatása nyomán megkeménye-
dett a bőr. Azt már előbb is megfigyelte testén, hogy hüvelykjei
hosszabbak voltak kortársai hüvelykujjainál. Fején vállig érő, eny-
hén göndör, dús haj nőtt, fekete, mint két ívelt szemöldöke, melyek
lepkeszárnyként érintették orrtövét. Mélyen ülő két barna szemé-
nek csillogása rendkívüli értelemről tanúskodott, melynek továbbá
tanújelét adta boltozatos homloka. Enyhén hajlott orra vékony volt
és meghatározó, szája elnyújtott szívalakot formált, beszéde vonzó
volt, baszbariton hangú, enyhén nazális. Ha úgy kívánta, peregtek
ajkáról a szavak, a mondatok kerekre formálódtak, mint az igaz-
ságkeresők gondolatai. Álla kerek volt és a szakállal együtt kihang -
súlyozottan erősen formált, mint a keményakaratú embereké. Baj-
sza mint a folyondár, körszakállával egybenőtt. Jézus erős lábbal
született, ennek izmait a sok gyaloglás fokozta; lábfejét soha nem
törte föl a szandál, noha időnként erőt vett rajta a fáradtság.

Múltak az évek, melyeknek sorjázását jellemezte a szánalom, me-
lyet Jézus a szenvedőkért érzett, és amelynek enyhítésére értük cse-
lekedett. Az irgalom és a szánalom együtt ült ki az arcára. Egyszer
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bekötözött egy asszonyt, akit félholtra rúgott egy makrancos ló,
egyszer kihúzott egy fuldoklót a tóból, egyszer elintézte, hogy a kö-
zeli árvák egy nap egyszer rendre étkezhessenek az ácsműhely kon-
tójára. A huszonkilencedik év küszöbén történt a kellemetlenség.
A hegyen lakó rabbi birkákat tartott, és elhívta Jézust megjavítani
a karámot. Akkoriban már Jézusra és Jakabra maradt az ácsműhely
gondja. József már a Teremtőnek adta jámbor lelkét. Jézus készsé-
ge sen faragta az új karámoszlopokat, amikor beállított egy római
katona, őt, azaz az ácsot keresve. Názáret kis város volt, a rómaiak
csupán egy raj őrkatonával figyeltették az általuk megkívánt rendet.
Ez főleg a zavargások megakadályozásából és az adóbeszolgáltatás
felvigyázásából állott. Hogy, hogy nem, egy álmos délutánon Drágó
murugya közkatonának eltört a lándzsanyele. Mire való az ács?
A pókhasú őrkatona felcaplatott a dombtetőre a rabbi házához. Jé -
zus készségesen faragott neki egy új lándzsanyelet. Meglátta ezt a
rabbi, ordítani kezdett és a haját tépte fölháborodásában. Arámiul
üvöltött Jézusnak — a római ezt nem értette. „Te hitehagyott korcs!
Ellenségeinket szolgálod. Hát nem tudod, hogy a rómaiak betolakodott rab-
tartóink? Meg ne lássalak többé a gyülekezetben.” Jézus így felelt: „El-
lenségeinket is szeretni kell. Ez lefokozza durvaságukat, esélyt ad méltá-
nyosabb bánásmódra velünk szemben.”

Jézus befejezte a munkát, egy sekelt sem kapott érte. A rabbi cse-
lédei, hitsorsosai telekürtölték Názáretet a történtekkel. A kisvá-
rosbeliek zöme ezután úgy tekintett rá, mint egy páriára. Most ott
feküdt a füvön, figyelte a késő délutáni égen átporoszkáló apró bá-
rányfelhőket, hallgatta egy szorgos tücsök árva ciripelését, lefújt a
bal keze fejéről egy tolakodó hangyát, és magába merülve imád-
kozott. Azután megjelent a menny boltozatján egy világos csík,
mely az égsátor gyújtópontjából gyöngyözött kétoldalt előre; nem
olyan volt, mint egy árkádos szivárvány, mely olykor hét színnel
ívelte át a felső láthatár egy cikkelyét; ez az uralkodó ezüst most
más módon csillámlott és áramlott, mint egy megindult folyó, halk
búgást hallatott, és ahogy Jézus felült, feléje küldte ezüst sziporkáit.

„Fiam”, szólalt meg egy mezzoszoprán hang a háta mögött.
„Anyám”, válaszolt Jézus, könyökére támaszkodva, fejét hátra-
vetve. Egy apró mosoly költözött arcára, két vízszintes vonal, a
szeme alatt, melyek belefutottak szakállába.

Mária lehajolt, megsimogatta fia haját. Finom bőrű, erős keze
volt, csuklóig barnára sült a naptól, csakúgy, mint a kecskebőr szan-
dálba bújtatott lábfeje. Azon a körmök, mint lámpácskák, fehéren
világítottak. Finom szövésű ruhája a bokáját is fedte, a derekáról
csüngő színes öv ugyanaddig ért. Fején selyemkendőt viselt, amely
leszorította haját. Most kibontotta a batyut, amit hozott: benne ke-
letlen kenyeret, báránycombot, fügét, narancsot. „Elindulsz ma
még, napszálltakor?”, kérdezte.

Jézus a fejével intett, átvette a batyut, kezet csókolt Máriának, és
leereszkedett a völgybe. Először — kilépve egy hétig tartott — a
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Genezáreti tavat kerülte meg. Megszállt Capernaumban, ott fogott
magának néhány napkárászt (melyet később Szent Péter halnak ne-
veztek), betért Betániába, ahol megismerkedett egy Lázár nevű kis-
birtokossal, egy gondozott narancsliget birtokosával, és annak két
nővérével, Máriával és Mártával, útjába ejtette Magdalát, majd el-
jutott Tibériásig, ahol a helytartó egyik palotája állt. Ott megismer-
kedett egy lakatossal, akinek műhelyében eltöltött egy pihenő hetet,
olvasva a szent szövegeket tartalmazó tekercseket. A lakatos esszén
volt, húst nem evett, és a hétvégét teljes böjttel ünnepelte. Jézus ké-
sőbb felkereste szülőhelyét és atyjának szülőhelyét, Betlehemet. Ot-
tani rokonaival is találkozott. Gondolatban mindig különválasz-
totta az apát, nevelőapját és az Atyát, az Istent. Az apáért gyakran
imádkozott, ki immáron az üdvözülésre volt méltó, és az Atyához
mindig másokért és önmaga megerősítéséért. Érezte, hogy nagyon
nagy, a világ legnagyobb feladata vár rá, várta az indítást. Jerichó -
ban felkereste a már gyerekkorban megismert unokatestvérét,
Johannest, aki lejárt a Jordán folyóhoz, és próbálgatta leharsogni a
kisajátított igerészt, melyet majd a sokaságnak hirdet. Volt Káná -
ban, ahol tanúja lett egy ifjú pár eljegyzésének, kiket egy évre rá
majd menyegzőjükön is meglátogat. Aztán eljutott a Vörös-tenge-
rig, ahol elkísérte halászútjaira a halászmestert, meg-megfürdött a
tengerben, olykor nagyokat úszott, holott az úszást nem tanulta.
Ele me volt a víz. Lepényhalakat is fogott, s hogy étvágyát enyhítse,
nyárson megsütötte. Több hetet töltött Júda hegyeiben. Nem vadá-
szott, hanem madártojásokon, gombákon, erdei bogyókon, gyümöl -
csökön, szentjánoskenyéren élt. Egy zarándok társaságában meg-
mászta a Tábor hegyét. És itt érte, egy késő délután az ezüstfolyam
újbóli zajlása. Most szinte elöntötte a gazdag fény a hegy csúcsát. El-
különült ez az áramlás a bíbor naplementétől, és kétoldalt özönlött.
Mintha a Jordán folyó felköltözött volna az égre, apró csipkézett hul-
lámokat vetve szikrázott. A szikrák Jézus testét, fejét, kezét-lábát
érték, mindegyikben meleg töltet volt, Jézus teste gyöngyözött fo-
gadtatásukban. Érezte, hogy egykor, talán két éven belül ismét ellepi
az ezüst fény, olyannyira, hogy lénye az ezüsthalmaz szerves része
lesz. Zarándoktársa nem érzékelt semmit. Jézus lefeküdt a hegytetőn, és
lelki szemei előtt megjelentek elkövetkező éveinek történései.

Látta a bort vidáman vedelő nászvendégeket Kánában, felvillant
előtte a vicsorgón vigyorgó hegyi ördög parádés alakja, és ugyan-
akkor egy piszkos rühes felhő, mint az ördög köpenyege, elborí-
totta az eget. Később kivilágosodott, és látta az esszének aszkéta
csoportját a hosszú napon Qumranban, felfigyelt a Jordán vizében
térdig álló kuzinra, Johannesre, aki őt magát is megkeresztelte,
megismerkedett Péterrel és Andrással, aztán mint juhait az akolba,
beterelte a másik tíz tanítványt, köztük egy balindulatú, pénzsóvár
embert is. Megjelentek előtte a betegek — átvette szenvedésüket —,
a leprások, a félholtra vertek, az ördöngösök. A vízre szállt, evezett,
halbőséget késztetett, lépdelt a vízen, fogadta a nővérek tiszteletét,
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Magdaléna rajongását, elviselte Júdás kettős lelkét, az út végén
annak árulását. Beletekintett a templom belső leple mögötti frigy-
ládába, és meglátta ott a tízparancsolat kőtáblái mellett a kenyeret
és a bort, melyeknek atomjai, molekulái megegyeztek az ő testének
atomjaival, molekuláival.

Egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: „Mes-
ter, melyik a nagy parancsolat a törvényben?” Jézus így válaszolt:
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész tör-
vény és a próféták.”

Legszívesebben a nyolc boldogság megfogalmazásán és majdani
kihirdetésén időzött. Boldogok a lélekben szegények… a tanítás minden
gyengeelméjűre vonatkozik, de Jézus elsősorban Drágó római ka-
tonára gondolt. Boldogok, akik szomorúak… — azaz bárki, aki bús, de
feltételezhetően Mária és Márta (és a hozzájuk hasonlók), hiszen ők
fivérük halálát siratták. Boldogok, akik éhezik… az igazságot… ilyen
volt maga a barát, az életre hívott Lázár és baráti köre. Boldogok az
irgalmasok… mint a szamaritánus, kinek szánalma példaértékű. Bol-
dogok a tiszta szívűek… íme János, a tanítvány, Nagyjakab és a hoz-
zájuk hasonlók. Boldogok a békességben élők… mint például András,
Péter fivére. Boldogok, akik üldözést szenvednek… mindenekelőtt Ke-
resztelő Szent János. Bár a boldogságok, Jézus előre látta, mind idő-
ben fogantak, tudta, hogy érvényük örökké való.

Jézus volt vidám, tevékenyen részt vett egy esküvőn, volt hara-
gos, szétverte a templomi kufárok bódéit, volt szomorú, szorongott,
mikor az ördöggel replikázott, felszabadult, mikor életre keltett egy
halottat, ember volt, az Istenből-Istentől megtestesült Emberfia.
Megvilágosodása fokozatos volt, először csak érezte, aztán tudta,
végül megélte, hogy Ő az Isten fia.

Az ezüstáradat kitartott, és teljesen beborította Jézust. Részecskéi
átjárták valóját, palásttá alakultak és kérdést formáltak: Megváltó-
ként vállalod-e a sorsod, a Kereszthalált? Jézus minden porcikája verí-
tékezett, mint akire forró köpenyt borítanak. Bólintott. Az Ember-
fia kénköves éjjeleket, nappalokat érzékelt. Aztán a forróság
enyhült, és földerengett előtte a keresztre feszítés utáni harmadik
hajnal. Az ezüstfonal behatolt a sírba. A felsebzett, megkínzott, szö-
gekkel átvert testet átjárta, mint egy betüremkedő balzsam. A kő-
szikla elgurult már, a sír üres lett, a feltámadt Jézus bejárta a kertet,
s bejárja azóta az istenkereső lelkeket. 
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