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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

Karácsonyi melléklet

„NE FÉLJETEK!”
/ Lukács 2; 10 /

/ „és lát az Isten égő mennyeket 
/ s a menny színén madarak szár-
nya – röptét” /

Kísérteties vidék… kicsavart, 
derékba tört fák, égnek meredő 
gyökerek… letarolt, csupasz hegy-
oldalak… hömpölygő, mindent 
magával ragadó áradás… sár és 
víztenger… összeroskadt házak, 
törmelékek… odébb üszkösödő 
romok… fekete  füstgomoly… 
messzehangzó fegyverropogás… 
vakító fények… a fent és a lent elvi-
selhetetlen dübörgése… pusztulás 
és pusztítás….

/ „és látja mint merülnek mind 
alább / a tűzkorongon átkerülni 
gyöngék” /

Emberi arcok… pórusok kö-
zelsége… kimeredt, félelemmel 
teli szembogár… pupillákba zárt 
fájdalom… könnytelenség… a véd-
telenség, elesettség lefokozott egy-
szerűsége… dermesztő árvaság… 
a mozdulatlanná vált mozdulat re-
ményvesztettsége… odébb a halál 
előtti pillanat tömör magánya… az 
erőszak mázsás tömbjei, mélybe rán-
tó örvényei…

Aztán leszáll az éjszaka… a Re-
mény „csillagöves” éjszakája… magasba kú-
szik a legfényesebb, hogy beragyogja a Sötét-
séget… a sötétbe burkolózó Világot… és hogy 
mutassa az utat a reménykedőknek…

„Ne féljetek!”… Szárnysuhogás… lebbenő 
árnyak… eget kémlelő fi gyelem a betlehemi 
éjszakában… pásztorok, juhok visszafojtott 
lélegzete… „Ne féljetek!” … árad a bátorítás s 
nyomában az Örömhír: „ Ma született az üd-
vözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr! 
Ez a jele: Kisdedet találtok, pólyába takarva és 
jászolba fektetve.” És a felragyogó Csillag fénye 
alatt felhangzik a mindent betöltő, Istent és 
embert, embert és embert összekötő mennyei 
szózat: „ Dicsőség a magasságban Istennek, 
békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Aztán ismét szárnysuhogás… a Csillag 
fénye beragyogja az éjszakát, s az utat ama 
jászolhoz, ahol felsírt a kisded… a rembrand-
ti kép homályából felsejlenek melegszemű, 
jámbor állatok… pásztorok fejet, térdet hajtó, 
elmosódó körvonalai… az ideiglenes hajlék 
melege… s a bibliai állókép középpontjában 
a Szent Család… József és Mária széttárt kar-

jai, szelíd ölelése… a piciny, gyönge Gyermek 
fénybevont alakja… a Világot megváltó Sze-
reteté… aki törékeny, elpusztítható, ember… 
aki elpusztíthatatlan, Király, Messiás, Isten… 
a Terv megvalósítója… aki valóságos ERŐ a 
heródesi, pilátusi erővel szemben… a min-
denkori erővel szemben…

„Ne féljetek!”… suhognak kétezer év óta 
az angyalszárnyak… a fellobbanó gyertyák 
fényénél… csillogó gyermekszemek ára-
mában… karácsonyestek meghitt együttlé-
tében… a jóakarat és a békesség biztonságá-
ban…

„Ne féljetek!”… suhog a Remény távoli 
vidékek hótakarói felett… hullámzó vizek és 
sivatagok felett… a titokzatos, fölfelé nyújtó-
zó fenyveserdők felett… fent, a jeges levegő-
ben… a hold mellett, a csillagokkal teleszórt 
égbolton, hogy aztán onnan sugározza szét a 
Világnak az emberiség Örömhírét… a Szere-
tet valóságos, földi jelenlétét, megszületését…

Polányi Éva

Reményik Sándor:

JÓZSEF, AZ ÁCS, ISTENNEL BESZÉL 

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek…. Ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak, nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek…
Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok…
Mit tehettem érte? … mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet fog a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt…
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja…
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja – én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

Radnóti Miklós: 

Lapszéli jegyzet Lukácshoz

Holdsarló nézi csak reggelig,
Végül a vándorló pásztorok meglelik.

Jászol a bölcseje fényekkel úgy teli!
Állnak és csodálják feketén, -
S köztük két hű tehén leheli
a gyerek csillogó bőre tükrét.

id. Hans Holbein: Krisztus születése
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Gárdonyi Géza: Roráte
Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg de-

cemberi sötétség ez, csak alig áttetsző. Férfiak, asszonyok fekete 
árnyékokként mozognak benne a templom felé.

Az ablakom előtt egy-két kisebb árnyék válik el tőlük. A kis ár-
nyékok betérnek az iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát 
egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem 
valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt 
a kályhazugba. A kályha előtt Istenes Imre térdel. Tele képpel fújja 
a tüzet. A tűz pirosodó fényt áraszt az arcára. – Ég már – mondja, 
becsukva a kályhaajtót.

Ég, de még nincs meleg. A kályha úgy mormol, mint a fonó-
macska. A kisködmenek, nagycsizmák türelmesen állanak a kályha 
körül, és hallgatva hallgatják a mormolást.

-Ki hoz ma gyertyát? – kérdi egy halk és vékonyka hang a sötét-
ben. – Gál Józsi – felel egy másik. – De soká jön! Nem jön soká. A 
pitvarban mankókoppanások. Ő az.

- Hoztál? – kérdi egyszerre három hang is a sötétben. – Hoztam 
– feleli az érkezett hangja -, kinél van masina? Masina minden gye-
reknél van télen-nyáron. Az egyujjnyi kis gyertyamaradék meg-
gyújtódik és a kályha vállára tevődik. Az iskolát gyönge világosság 
árasztja el. Az előbbi sötétség helyén látszik most a vén zöldmázas 
kályha, körülötte a pirosképű, kisködmenes, nagycsizmás gyere-
kek, akiknek árnyéka óriásokként mozog a falakon. A sarokban a 
számolótábla, mintha még aludna. A földgömb mint valami gö-
rögdinnye áll az asztalon. A gyerekek rá-rá tapogatnak a kályhára. 
– Már melegszik! Egy vizes fadarab fölsziszereg a parázson, aztán a 
kályha buzgó mormolással dolgozik tovább. 

Futva jön most egy tatársüvegű kisgyerek. – Új tollam van! Ki-
áltja még a küszöbön. A Gönczöl gyerek az. Lecsapja a süvegét a 
padra, és a tarisznya mélyéből egy fényes tollacskát kapar elő. A toll 
csakugyan új. Valamennyi gyerek mind összedugja fölötte a fejét. 
A toll úgy csillog a Marci tenyerében, mintha arany volna. Csodás 
szép. Rézkezet ábrázol. A rézkéz hosszúkás éket tart. – Nézd meg, 
jó-e? - mondja Istenesnek. Istenes Imre műértő komolysággal ve-
szi kezébe a tollat. Hozzá érinti a gyertya mellett a körméhez és 
kijelenti: - Jó. Marcinak már akkor a markában van a tollszár is. 
Beilleszti a tollat és szétteríti az irkáját. A tollpróba általános érdek-
lődés mellett történik meg. A cigány Laci tartja hozzá a gyertyát, 
a szöszke Burucz Bandi meg a madzagra kötött kalamárist. Egy 
malac – amit a Marci gyorsan felnyal -, aztán az írás egy takaros G 
betűvel megkezdődik.

De íme beharangoznak. Burucz Bandi egyszerre bedugja a 
tintásüveget. Rendre sorakoznak, s megindulnak a templomba. A 
templom tele van már subával meg kacabájjal. A padokon fekete 

báránybőr süvegek meg testes Rózsás-kertek és Lelkifegyvertárak 
fekszenek. Az oltáron minden gyertya ég, s a viaszillat belévegyül 
a beáramló téli levegő ködös ízébe. Imitt-amott bele-beleköhög az 
ájtatos csöndbe egy-egy öregasszony vagy vékonyabb köhögéssel 
egy-egy iskolás gyerek.

Ím azonban ott áll már a nagy miséskönyvvel a piros inges mi-
nistráns gyerek a sekrestyeajtóban. Vissza-visszapillant, hogy in-
dul-e már a plébános úr? Egyszer csak megrántja a csengettyűt, és 
előrelépdel nagyméltóságosan a könyvvel a pap előtt.

Az orgona mély búgással ered szólásnak. Hangjától remeg a fal 
is. A pap violaszínű miseruhában áll az oltár előtt. Leteszi a kelyhet, 
aztán lemegy az első lépcsőre, hogy elmondja a gyerekekkel Dávid 
királynak azt a zsoltárt, amelyben az az oltárhoz visszatér.

Akkor meglágyul az orgona hangja. A sok száz esztendős ad-
venti ének megzendül a templomban:

ÓH, FÉNYESSÉGES SZÉP HAJNAL!
KIT ÍGY KÖSZÖNTÖTT AZ ANGYAL:
ÜDVÖZLÉGY TELJES MALASZTTAL! 
Végigreszket az idegeimen az a mennyei szent érzés, amely 

gyermekkoromban áthatott, mikor az első hajnali misén ezt az 
éneket hallottam. De micsoda nyomorult szerszám a toll és micso-
da erőtlen erő az emlékezet, hogy egy éneket se lehet vele leírni. A 
hangokra nincs szavunk, mert az ének hangjai egy alaktalan álom-
világból valók. A szöveget, amely egy angyal földi látomásáról szól, 
az ének a képzeletnek egy olyan birodalmába emeli, amelybe csak 
a szívnek szárnyazott sejtelmeivel juthat el az ember.

A második ének szintén ősrégi magyar ének. Megvan a Náray-
féle énekeskönyvben is, amit még a Rákóczi-kor előtt nyomtattak.. 
De nem tudjuk ezt mink, és nem törődnek ezzel a gyermekeink. 
Éneklik és elringatóznak magasztos szépségű képeiken:

ÓH, NEMES ÉKES LILIOM,
SZÉP ÉS GYÖNYÖRŰ RÓZSA, MÁRIA!
KI SZENT MALASZTTAL,
MINT GYÖNGY-HARMATTAL
NEVELTETTÉL, ÓH MÁRIA!
Ezt az éneket nem csinálhatta latin nyelven beszélő klastromi 

barát. Egy magyar poéta csinálta, aki a nazaréti istenszerette szüzet 
a maga képzeletében olyanná formálta, mint amilyen leányok a Ti-
sza-Duna partján termenek: rózsák, liliomok.

Varga Ádám kinyújtott nyakkal fújja mellettem az énekét. A 
gyerekek is odalenn buzgón énekelnek. A szentek a falon komoly 
figyelemmel hallgatnak. Bibliai áhítat van az egész templomban.

Mert hát szép is volt az, amikor az Úr elküldötte az ő követét a 
fényes magasságból a nazaréti szegény zsidó lányhoz, akinek a neve 
Mária vala, szép és gyönyörű rózsa, Mária.

ADVENT

Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
miként lesz áldott-fényű fa,
és hallgatózik. Szűz utakra
feszül sok ága, tűhegye,-
szelet fog, - készül, nő magasba,
az egyetlen szent éj fele.

Rainer Maria Rilke (Fodor András fordítása)
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KARÁCSONYFA
Mikor az ember öregszik, s az élet baja-

ival vívott harcok után kedélyünk fásulni s 
lelkünk komorodni kezd, alig van valami, 
ami nagyobb megnyugvást s tisztább örömöt 
képes szerezni, mint a múltba vetett egy-egy 
pillantás, mely elénk varázsolja azon kedélyes, 
csendes családi képeket, hol a háttérből va-
lódi boldogság sugárzik elő, s a gyermekkor 
tündérálmai a szivárvány mosolygó színeivel 
vannak kifestve, szóval az élet tavaszát, létünk 
valódi hamisítatlan költészetét. 

Az emlékek hatása elenyészhetetlen; hí-
ven elkísérik az embert egész a sírig; a viha-
rok el nem söprik; a boldogság el nem mossa 
azoknak képét soha; élénken elénk ragyog a 
messze múltból is. Hisz azoknak melegénél 
éledt fel kedélyünk először, s az ott szerzett 
benyomások gyakorolnak mindenha legna-
gyobb hatást kedélyvilágunkra.

Midőn a ma beköszöntött karácsonyi ün-
nepek alkalmából akarok valamit írni, csak 
az emlékeket kell magam elé idéznem, s azok 
hívó szavamra, mint a mese tündérei megje-
lenvén, én újra átérzem ama kor ártatlan örömeit, édes boldogságát, s 
képes vagyok híven elbeszélni.

Különösen a karácsony ünnepe tartozik kegyelt gyermekkori em-
lékeim közé, éspedig azért is, mert azóta sem láttam oly fenséges ce-
lebritással megülve, mint családunkban. Boldogult anyám nemcsak 
mély vallásos érzületét, de az ő családjának ősi tradícióit is átplántálta 
a karácsony megünneplésében mihozzánk.

A gyermekek nevelésének irányát illetőleg teljes egyetértés léte-
zett szülőim között, mindketten azt tartották, hogy annak kedélyét 
kell elsősorban nevelni, s erre leghatásosabb módnak az ígérkezett, 
hogy megkedveltetik vele a családi életet, ha annak fenséges költészete 
ihleti meg először a gyermek viaszpuha kedélyét. Emellett azonban 
puritán szigort gyakoroltak szorgalmunk s magaviseletünk fölött.

Büszkén vallom, hogy gyermekkoromban tanultam meg dolgoz-
ni, illetőleg folyton foglalkozni, de egyszersmind kedélyesen mulatni 
is e két, akkor elsajátított tulajdont megtartottam mindvégig.

Édesanyám sokat örökölt atyjának költői kedélyéből, s a vallás 
külső szertartásait is bizonyos költői áhítattal végezte. Különösen a 
mód, mellyel a karácsonyi ünnepeket és a szilveszter estéjét megün-
nepeltük, maradt előttem feledhetetlen. Szívvilágunk e napokban a 
nemes eszmék egész légióival gazdagodott meg, s a családi élet poézi-
sa felmagasztosult szemeink előtt.

De hát talán a családi élet is más volt akkor¸ mintha ma már hiá-
nyoznék belőle ama patriarchális fenség, melyet a vallás glóriája öve-
zett körül, összeforrasztva a szíveket egy szent érzelemben; vagy talán 
csak én látom azt ridegebbnek ma már?…

No, de nem fűzöm tovább a reflexiókat, még komor hangulatot 
kelthetnék, a karácsony pedig a vidámság, a boldogság ünnepe.

Elmondom röviden, hogy minő lefolyású volt családunkban az én 
gyermekéveimnek karácsonya. Német divat szerint ünnepeltük meg 
azokat, s e divatot, úgy látszik, édesanyám honosította meg hazánk-
ban.

A gyermekeknek, amennyiben koruk által arra képesítve voltak, 
már december első napjaiban egy jegyzéket kellett készíteni azon tár-
gyakról, melyeket karácsonyi ajándékul elnyerni óhajtottak. E jegyzé-
kek oly szerkezetűek tartoztak lenni, hogy azokon kifejezést nyerjen a 
gyermek kedvenc eszméiről való felfogása.

Ha azok valamelyikén haszontalanságok és múló játékszerek vol-
tak feljegyezve, az szüleink részéről visszadobatott, s ilyenkor újat kel-
lett fogalmaznunk.

Elérkezvén karácsony napja, ebéd után öt órakor – akkor a diva-
tos étkezési idő 2-3 óra volt – megkezdődött az ünnepély, éspedig a 
következő sorrendben. Pont öt órakor megjelent az összes cselédség. 
A teremben néma, ünnepélyes csend honolt. A családfő (mint valódi 
pater domus – a ház atyja) mindegyikének kézbesített egy-egy kará-
csonyi ajándékot, szeretetteljes hangon buzdítá őket további hűség-
re, jó magaviseletre, és végezetül szelíd, jóságteli szavakban kifejezte 
azon óhajtását, hogy a jövő évet is házunkban töltsék, mire a cselédek 
meghatottan távoztak.

Hat órakor háromszoros csengés hirdette a mi karácsonyfáink 
megérkezését. Ekkor megnyílt atyánk nappali terme, s mi gyerme-
kek – öten voltunk – egy, a szoba közepén elhelyezett nagy asztalon, 
mindegyikünk külön megtalálta karácsonyfáját s az a körül csoporto-
sított különféle ajándékokat.

Még most is előttem lebeg e szeretettel-
jes kép, az apának komoly, áhítatos maga-
tartása, az anyánk jóságos tekintete, a repeső 
öröm a gyermekarcokon, melyeknek pírján 
megtört a viaszgyertyák halvány fénye. Mily 
szívdobogva vártuk ezt évente, mennyi vágy 
és remény fűződött az esthez, mily szorgal-
masan tanultunk, hogy érdemesnek érezzük 
magunkat reá.

Az est azzal telt el, hogy mindegyikünk 
apróra megvizsgálta a nyert ajándékokat, s 
mindegyikünk külön, forró, hálás kézcsók-
kal megköszöné azokat a boldog szülőknek. 
Irigységről vagy külön pártfogásról szó sem 
lehetett, hisz mindegyikünk azt kapta, amit 
kívánt, s ez érzés különben sem találhatott 
volna utat kebleinkbe, mert az telis-tele volt 
igazi boldogsággal. Ilyenkor át lett engedve 
nekünk a tágas ebédlő, s korlátlan jog adatott 
bármily éktelen lármát csapni s forrongást je-
lenetezni. Mi sem természetesebb, mint hogy 
mi teljesen éltünk, sőt tán kissé vissza is él-
tünk e joggal, s gyermekkedélyünk tomboló 
kedve mindaddig nem ismert határt, míg ál-
mosság és fáradtság szelídebb viseletre nem 

késztetett minket, szóval míg nyugodni nem tértünk.
Ezt megelőzően azonban szüleinktől nehány tanácsot és intelmet 

kellett meghallgatnunk. Az akkor hallott szavak mélyen vésődtek lel-
künkbe, s egész éven mint intő jobb lebegtek előttünk.

Szóval az álom angyalai a legboldogabb gyermekeket ringatták 
karjaik között.

Midőn ez apró emlékek, mint megannyi édes reminiszcencia sze-
meim előtt megjelennek, csaknem zúgolódásra fakadt ajkam a végzet 
örök törvénye ellen, s panaszolva kérdem: hogy miért kell a gyermek-
évekkel a gyermek boldogságának is örökre eltűnnie?

Bocsásson meg a szíves olvasó, ha talán kissé sokat is foglalkozám 
nagyon is szubjektív természetű gyermekemlékeimmel. Tevém azt 
részben annak demonstrálásáért is, hogy a karácsonynak akkor azon 
módon történt megünneplése sokkal mélyebb nyomokat hagyott az 
emberek kedélyében, mint manapság, midőn az már nem egyéb, mint 
egy részről ajándékokkal való elhalmozása a hozzánk tartozóknak, 
másrészről csakis külső mulatozás, mely helyenkint dorbézolásba fa-
jul el.

Fentebb említém, hogy a karácsonynak a mai formák szerint való 
megünneplését vagy helyesebben magát a karácsonyfát édesanyám 
honosította meg hazánkban, s ezt joggal mondhatom.

Midőn szüleim Pestre jöttek első ízben telelni, még sehol kará-
csonyfát (fenyőgallyakat) nem árultak, maguk szüleim is az első évek-
ben papirosból készítették azt. Az első karácsony, melynek megün-
neplésére visszaemlékezem, az 1828-i volt. Híven emlékezem arra is, 
hogy az első években, rokonságunk tagjai, de sőt idegenek közül is 
számosan jöttek megtekinteni, hogy mi módon ünnepeljük mi azt 
meg. Hogy divatos kifejezést használjak, e mód akkor szenzációt csi-
nált, s minden szemlélője sietett azt megismertetni ismerőseivel, ba-
rátaival, de általánosan csak a 40-es években tudott elterjedni.

Előttem a karácsony megünneplése mindenkor oly kegyelemteljes 
tény volt, hogy azt elmulasztani súlyos veszteségnek tartottam volna. 
1883-ig csaknem minden karácsonyestét családias körben töltöttem, 
részint édesanyámmal, részint fivéremnél, részint pedig az utóbbi 
években rokonaimnál.

Kivételt csakis az 1834., 1835., 1836., és 1837-i évek képeztek, 
melyeket mint tanuló Miskolcon töltöttem. Az 1845-i karácsony alatt 
Magdeburgban valék, az 1849-i karácsony-napokat pedig ezredemnél 
töltém Lodiban, míg az 1864-it Párizsban, hol kétszeres súllyal nehe-
zedett rám az elhagyatottság és elszigeteltség komor tudata.

Az 1883-i karácsony volt rám nézve a legszomorúbb, melyet va-
laha átéltem; ekkor halt meg ugyanis barátom és atyámfia, ifj. Ráday 
Gedeon gróf, honvédelmi miniszter, kinek derült családi tűzhelyénél 
annyi boldog karácsonyestét töltöttem el egy évtizeden át, azon idő-
ben, midőn már saját otthonommal többé nem rendelkeztem.

Mindamellett nyugodt, elégült kedéllyel mondhatom, hogy a ka-
rácsonyi ünnepek édes boldogságából hosszú éveken át kivettem ré-
szemet. Hála érte a Mindenhatónak! S ha most kissé ridegebb színben 
lép is elém a Megváltó születésnapjának évfordulója, vigasztal azon 
tudat, hogy örök sorsa az élőnek veszteségeket szenvedni, halottakat 
siratni.

Kívánok mindenkinek oly boldog karácsonyünnepeket, minőket 
én élveztem. 

Podmaniczky Frigyes
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VÁROSUNK 2005. Karácsony�
Ötéves koromban nagy bánat ért. Azóta 

sem éreztem annál nagyobb szomorúságot. 
Meghalt szegény nagyanyám, aki naponta 
szobájában ült a kanapén, és mesélt ne-
kem.

Sose tudtam másként elképzelni őt, 
minthogy reggeltől estig mesél, mi gyere-
kek meg körülötte ülünk, és tátott szájjal 
hallgatjuk. Csodaszép élet volt, talán a leg-
szebb, ami gyereknek kijárhat. Többet alig-
ha tudok nagyanyámról. Emlékszem: fehér 
haja ragyogott, hajlott háttal járt, és folyton 
harisnyát kötögetett. Ha már nem mesélt, 
megsimogatta fejemet, és így szólt: - Amit 
elmondtam, olyan igaz, mint ahogy te en-
gem látsz, én meg téged.

Eszembe jut, hogy énekelt is, bár nem 
mindennap. Az egyik dal egy lovagról és a 
tenger tündéréről szólt, visszatérő sora így 
hangzott: „Fagyos szél fújt, fagyos szél fújt 
a tenger fölött.” Egy kis imádságra is emlék-
szem, bár szövege azóta összekuszálódott 
bennem.

Meséi közül úgy igazán egyetlen él ben-
nem. Hibátlanul el tudnám mondani ma is. 
Jézus születéséről szól.

Hát ennyi az egész, ami megmaradt 
róla. Legélesebben mégis a fájdalom, ami-
kor már nem volt. Mennyire eleven annak a 
napnak reggele: a kanapé üres volt, s hiába 
kerestem nagyanyámat. Azt hittem, sose ér 
véget a nap. Minket gyerekeket ravatalá-
hoz vezettek, hogy csókoljuk meg a kihűlt 
kezét. Féltünk, de valaki fülünkbe súgta: 
ez az utolsó alkalom, hogy megköszönjük 
a sok örömet, amit tőle kaptunk. A mesé-
ket, a dalokat vele együtt fekete koporsóba 
zárták, hogy soha többé vissza ne térjenek. 
Akkor valami végleg eltűnt az életünkből. 
Bedördült előttünk annak a bűvös világ-
nak kapuja, melyen át ki-be jártunk, s nem 
akadt többé senki, aki megnyitotta volna. 

Negyven esztendő múltán, hogy össze-
szedegetem a Napkeleten gyűjtött Krisz-
tus-legendákat, ismét eszembe jut az az 
egyetlen, a Jézus születéséről szóló. Valami 
belülről biztat: mondjam el, kezdjem ezzel a 
legendákat. Nos, hát legyen.

Nagykarácsony ünnepe volt, mindenki 
a templomba igyekezett, csak nagyanyám 
meg én maradtunk otthon. Úgy emlékszem, 
egyedül voltunk az egész házban. Miért 
nem mentünk a többiekkel? Mert én túlsá-
gosan fiatal, nagyanyám pedig túlságosan 
öreg volt. Búnak adtuk hát fejünket, hiszen 
nem vehettünk részt az ünnepi misén, nem 
láthattuk a karácsonyi fényeket.

Üldögéltünk szomorú magányunkban, 
amikor nagyanyám egyszer csak mesélni 
kezdett:

Élt valamikor egy ember, aki nekivágott 
az éjszakának, hogy tüzet szerezzen. Beko-
pogott minden házba: - Segítsetek, jó em-
berek, feleségemnek kisgyereke született, 
és nagyon hideg a szobánk. Az éj azonban 
mélysötét volt, az emberek aludtak, senki 
sem válaszolt. Az ember továbbment, míg 
végre a messzeség határán tűz fényét pil-

lantotta meg. A szabadban lobogó láng felé 
tartott. A tűz körül népes nyáj és idős pász-
tor hevert. Aludtak.

A tűzkereső az alvókhoz ért. Látta, 
hogy a pásztor lábánál három megtermett 
kuvasz nyújtózik A neszre felrezzentek, 
pofájukat szélesre tátották, de nem jött ki 
hang onnan. Az ember látta, mint borzoló-
dik a szőr a kutyák hátán, mint villannak 
meg fehér fogaik. A kutyák rárohantak, s 
ő érezte, hogy az egyik a combjába mar, a 
másik a keze után kap, a harmadik meg a 
torkának ugrik. Az éles fogak azonban nem 
engedelmeskedtek, s neki a legkisebb baja 
sem esett. Amikor tovább akart lépni, nem 
tudott a heverő fehér bárányok miatt. An-
nyira szorosan feküdtek egymás mellett, 
hogy képtelenség volt utat találni köztük. 
Az állatok hátán ment tehát előbbre, egé-
szen a tűzig. A juhok közül azonban egyik 
se mozdult. 

Ez idáig csendben maradtam, s hallgat-
tam nagyanyám patakzó szavait, de most 
félbeszakítottam: - Miért nem keltek fel a 
báránykák? – Mindjárt megtudod, mondta, 
és folytatta a történetet. Amikor az az em-
ber a tűzhöz ért, a pásztor fölébredt. Idős 
volt, haragos természetű, mogorva min-
denkivel. Fogta hosszú, hegyes végű botját, 
amit akkor szokott kezében szorongatni, ha 
a nyájra vigyáz, és az idegen felé vágta. A 
bot hosszú ívben elröpült, de mielőtt a jö-
vevényhez ért volna, irányt változtatott, és 

tovább ért földet a mezőn. 
Megint közbeszóltam: -Nagyi, a bot mi-

ért nem találta el az embert? 
Ő mintha meg se hallotta volna kérdé-

semet, tovább mesélt.
- Az ember akkor odaállt a pásztor elé, 

és így szólt:  -Jó ember, adj egy kis parazsat. 
Feleségemnek ma kisgyereke született. Tü-
zet kell raknom, hogy ne fázzanak. A pász-
tor legszívesebben így dörgött volna: No, 
tirhulj! - de arra gondolt: - Kutyáim nem 
bántják ezt a jövevényt, juhaim nem ijedtek 
meg tőle, és hegyes botom messze elkerülte. 
Megdöbbent és engedékennyé vált: - Végy, 
amennyit akarsz!

A tűz majdnem kialudt már, és se ve-
nyige, se hasáb, hogy újra föllobogjon. Igaz, 
maradt egy halom parázs, de a jövevénynek 
lapátja meg edénye nem volt. Az öreg pász-

tor - kárörvendőn – ismét csak biztatta az 
idegent: -Végy hát, amennyit akarsz! (Köz-
ben befelé nevetett: Úgyse tudsz.) A jöve-
vény azonban lehajolt: puszta kézzel szedni 
kezdte a parazsat, és kabátjába rejtette. A 
parázs nem égette meg a tenyerét, nem per-
zselte össze a felöltőjét. Vitte, mintha egy 
halom diót vagy almát vitt volna.

Én – immár harmadszor – megint csak 
nem tudtam megállni: - A parázs miért 
nem égetett, nagyanyám? – Megtudod azt 
is, várd meg a végét – szólt jóságosan, és 
folytatta:

- A nagyharagú, mogorva pásztor ezt 
látva, elcsodálkozott: - Miféle éjszaka ez? A 
kutyák nem marják meg az idegent, a juhok 
nem félnek tőle, a lándzsa elkerüli, s a tűz 
nem égeti meg. Újra odaintette az idegent, 
és megkérdezte tőle: - Mondd, milyen éj-
szaka ez, hogy mindenki irgalmas hozzád? 
Ő azt felelte: - Ha magadtól nem jössz rá, 
én nem mondhatom meg neked. S máris 
elindult. A pásztornak eszébe jutott: nem 
eresztheti el csak úgy, ha kérdésére választ 
akar kapni. Fölkelt hát, és követte. Amikor 
annak szálláshelyére értek, a pásztor rá-
döbbent: de hát ennek az embernek még 
kunyhója sincs. Egy barlangban húzta meg 
magát az asszony és a gyermek, rideg szirt 
övezte barlangban. Arra gondolt: védtelen 
gyermek bizonyára megfagy itt. S jóllehet 
kőszívű volt, megindult a szegénység láttán, 
és elhatározta, segít a gyermeken. Tarisz-
nyájából hófehér, puha báránybőrt húzott 
elő. Odaadta az embernek: legyen takarója a 
kicsinek. Ebben a pillanatban megnyíltak a 
szemei és fülei, látta, amit eddig nem látott, 
hallotta, amit eddig nem hallott. Ezüstszár-
nyú angyalok vették körül, kezükben citera. 
Túlcsorduló örömmel arról énekeltek, hogy 
ezen az éjszakán megszületett, aki a világot 
megváltja majd bűneitől. 

Értette már az öreg pásztor, miért nem 
marnak a kutyák, miért nem félnek a juhok, 
s a lándzsa miért nem sebez. Angyalokat 
látott, akármerre nézett: a barlangban ül-
tek, s a hegyeken, és röptüket bámulhatta 
a boltozatos ég alatt. Seregekben jöttek az 
úton, megálltak a barlang bejáratánál, hogy 
lássák a kisdedet. Vidámság és játék hangja 
töltötte be a környéket, és a pásztor szívét, 
aki a sötétségben is látott. Boldog volt, hogy 
megnyíltak szemei. Térdre ereszkedett, és 
megköszönte Istennek. 

Nagyanyám is felsóhajtott. 
-Mi is láthatnók, amit a pásztor, hiszen 

az angyalok a boltozatos ég alatt röpködnek 
azóta is minden karácsony éjszakán. De mi 
nem látjuk őket. 

-Kezét a fejemre tette: - Jól jegyezd meg, 
amit elmondtam, mert olyan igaz, ahogyan 
te engem látsz, és meg téged. Nem gyertyák 
és nem lámpák, nem a Hold és nem a Nap, 
hanem Isten ereje nyithatja csak meg sze-
münket, hogy lássuk az Ő dicsőségét.

Selma Lagerlöf 
(Tóth Sándor fordítása)
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