
a túlvilág illatában, mint virág a napfényen. Az anyák nyugodtak a betlehemi
öröm mélyére esve. A lányok mosolyogtak a karácsony szent kedvében, s ölel
tették magukat a hittel. A férfiak ereje elaludt, s gondjuk összetörött. A legények
vére szelíd lett, mint az öröklámpa fénye .. A kórusban az örvendetes ének meg
született, s mindenkinek a szájára szállott, mint új életet hirdető kicsiny selyem
madár: Betlehemi pusztán örvendetes hír van . . . És vala ezen örömhír a [alué,
amelyik hinni tud, mint sürü erdőben a pásztor; amelyik jó, mint az áldást adó
fekete föld, de amelyik eredendő bűnnel vad, mint szélben a parázs. És érezte
teste alatt a betlehemi szalmát s orcáján az ökör leheletét a falu, amelyik bőség

gel issza mindig a titkot, hiszen maga is egy megrepedt szíva természeti erők

korepeben. "
Lehet-e ily karácsonyestében részesedni, ha nincs ott a háttérben a roráték, az

imádságok, a lelki lelemények áldozatos készülete? Nincs szándékomban Rilke
megleckéztetése. Vallomása inkább azt a keresztény típust jelöli, amelyik kará
csonykor kapni akar - érzelmet, szeretetet, nosztalgikus hit-ébresztési - anélkül,
hogy reálisnak tartaná, életigazítóvá emelné az ünnep titkát. A kiérdemelt ka
rácsonyi ajándék az a csend, amely ráismer a gyönge Gyennekben az első helyet
követelő Megváltóra. Az a csend, amely megrázóvá teszi a találkozást. Ahogya
szél beleakaszkodik a fába, s az lehullajtja férges és túlérett gyümölcseit, szi
vűnkrol is leolvadnak rossz gyümölcseink: a férgesek - bűneink - s a túlérettek
- a lényegtelent hajszoló és nagy-puhává növesztő kivánalmaink. Ha várjuk Öt,
ha felkészülünk fogadására. És követésére.

Tarjányi Zoltán

Serken egy rózsa
Ónémet karácsonyi ének

Serken egy rózsa, szepen
hajlik gyönge tövén.
Öseink énekében
Jesse eredetén.
S nyit virágot idén
a tél hideg fagyán az
éjszaka kozepén.

Virágát, mit idézünk
s Izajás mond igét,
maga hordta ki nékünk
Mária, szü: cseléd.
lsten szavára. ím
megszülte kisdedét az
éiszaka kozepén.

Kalász Márton fordítása
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