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A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

Karácsonyi melléklet

Sötét volt. Csak hangok, 
érzések, érzetek jöttek s távo-
lodtak hullámzón.

Először szívdobbanás, sza-
pora majd lassuló dobogás, 
hosszan elnyújtott lélegzet. 
Aggodalom rácsaiban fenn-
akadt szavak, kiszakadó gye-
reksírás, sietős léptek, sutto-
gás. Ujjak, nyirkos tenyerek 
érintése, fi nom puhaság, amint 
bebugyolálják. Pihegés, me-
lengető lehelet, erős karok, egy 
arc ismerős barázdái, kérges 
kezek, amint átfogják. Széna-
illat, állatok neszezése. Hűvös 
éjszakai levegőben beszélge-
tésfoszlány, szárnysuhogás, ki-
áradó ének. A Dicséreté, mely 
megrezegtet, távoli bolygókat, 
fényes csillagokat… a Békes-
ségé, mely összekapcsol, átjár, 
betölt.

Átjár és betölt puha es-
téket és kopogós hajnalokat. 
Adventi nappalok látszólagos 
eseménytelenségét, az egyre mélyülő sötét-
séget. Hóroppanást, szánkósiklást, kiáltást, 
önfeledt kacagást, jeget hasító korcsolya-
pengést, nádsusogást, erősödő szelet, le-
ereszkedő vaskos hófüggönyt. Szaggatott 
varjúkárogást, kutyaugatást, s a beálló 
csöndben megkonduló harangokat. Fenyő-
illatban koccanó üveggömböket, mézeska-
lács házikók lecsurgó cukormázait, lebbenő 
angyalhajakat, ropogósra vasalt ünnepi ru-
hát, fényesre pucolt csizmácskákat, meg-
szelídült mozdulatokat. 

Átjárta a teret is, ahol már felállították 
a Jászlat. Ember nagyságú Szent Családdal, 
melegszemű ökörkével, szamárkával, gyap-
jas barikákkal. Békésen húzódtak meg az 
egyik fenyő alatt, ahonnan jól beláthatták 
a teret, hallották a zeneszót, érezték a vá-
sári illatokat, a sercegő zsírét, az elnehezítő 
disznótorost, a forralt bor fűszeres gőzeit, 
pörkölt cukorkák és mogyorók csiklando-
zását. Érezték, ahogy a szagok megtöltik a 
teret, beleülnek vaskos kabátokba, sálakba, 

beleragadnak pórusokba, szemekbe, embe-
ri elmékbe, s ahogyan együtt imbolyognak 
a lassan áramló tömeggel.

Látták a fenyőt is, mely a színes forgatag 
fölé emelkedett ezernyi égőjével, új, divatos 
díszeivel. 

Évek óta ide, a térnek ebbe a szegleté-
be helyezték a Jászlat. Szokott örökzöldjük 
alá, mely minden találkozáskor egyre te-
rebélyesebben, tömöttebben köszöntötte 
a Szent Családot. Most is vastag ágaival 
puhán körbefogta őket, hogy zavartalanul 
szemlélődhessenek. Jó hely volt ez, hiszen 
innen mindent láttak, hallottak, tapasztal-
tak, érzékeltek. Ráláttak a színes forgatagra, 
mely ünnepelni készült. Szívébe fogadni 
azt, Aki ebben az évben is, mint kétezer év 
óta mindig, karácsony Szentestéjén meg-
születni készül. Beleszületni ebbe a világba.

Szerették ezt a helyet. Az árusokat, hen-
teseket, mézeskalács-készítőket, szűcsöket, 
fazekasokat, kézműveseket. Jólöltözötteket 
és nincsteleneket, józanokat és részegeket, 

harsányakat és szótlanokat, 
öregeket és fi atalokat, évről 
évre visszajáró ismerősöket, új 
látogatókat.

Szerették, amikor kisgye-
rekek jöttek egyre közelebb és 
közelebb, hogy megtapogassák 
a barikákat, megigazgassák a 
szalmaágyat, betakargassák a 
Kisdedet. Szerették a fi atal pá-
rok halk csipkelődését, vidám, 
olykor illetlen megjegyzéseit. 
Szerették a betegek fénytelen 
tekintetét, alig hallható imáját. 
Szerették az adventi naptár na-
ponta megelevenedő jeleneteit 
a szemközti épület huszon-
négy ablakában.

 Szerették a lüktetést, az 
áramlást, az Élet minden rez-
dülését, megnyilatkozását.

De legjobban talán mégis 
azt, amikor az elcsendesülő 
téren át halkan, észrevétlenül 
látogató érkezett, amikor egy-
egy kóbor állat, vagy egy-egy 

otthontalan náluk keresett menedéket a 
fogvacogtató hidegben. A csillagtalan éj-
szakában ekkora már rég kialudtak a fé-
nyek, bezárultak a pecsenyesütők ajtajai, 
faházacskák ablakai. Ünnepi díszek sem 
csillogtak a magasban. 

A Jászol csöndjében csak a szuszogást 
lehetett hallani, a hosszan elnyújtott lé-
legzetet. Ökörke, szamárka s a báránykák, 
mintha közelebb húzódtak volna egymás-
hoz, barna szemekkel néztek a jövevényre. 
Nem tudták, leheletükkel kit is melegítse-
nek jobban, az itt éjszakázót, vagy az idő-
közben megszületett Kisdedet.

A sötétben lassan, álomszerűen hullani 
kezdett a hó. A Jászol fölött megrezzentek 
a fenyő ágai. Szárnysuhogás… Dicséret… 
Békesség… 

Békesség a jóakaratú embereknek… 
áldott Karácsonyt mindenkinek… 

Polányi Éva 

A Jászol
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Dsida Jenő:
Közeleg az emberfi a

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fi a, 
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. 
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek 
nyulat, nem hordoznak emberölő 
szerszámot, megjelenik az angyal és 
megjelenik a csillag és tele lesz dallal 
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre 
és tudni fogjuk, hogy Ő az. 
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei, 
a petroleumbányák frakkos császárai 
s könnyel a szemükben letérdelnek elé. 
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, 
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog 
az örök épitők acélos vidámsága. 
Ő megmutatja minden vándornak az útat, 
minden töprengőnek az igazságot, minden 
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza 
nekünk a gépek dalának igazi értelmét, 
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt 
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék 
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. 
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont, 
nem ad fegyvert, hanem kenyeret. 
Ma még sirunk, 
mert a mosolygás nem én vagyok. 
Ma még sötét 
van, mert nem jöttem világosságnak, 
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. 
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt. 
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön. 
1929

Tűz Tamás:
Késő karácsonyok

Kezdetben voltak már a végső dolgok, 
alfa és ómega már összeért, 
Jézuska lába szalmaszálba bomlott, 
gyermekszeme meglátta már a vért, 
amely Heródes késeiről csorgott. 
Az első karácsonyon is csikasz 
farkasok bújták már az erdőt-bokrot 
s az elveszettnek nem termett vigasz. 
De volt Messiás, betlehemi csillag, 
várták a szabadító hírnököt, 
volt báránybégetés és szénaillat, 
Mária szeme fényben tündökölt. 
Így van ma is késő karácsonyunkon: 
lobogó gyertyák és kemény padok, 
ha zúg a szél is kint s akármi súly nyom, 
én akkor is aranykort álmodok. 

 Képek a krakkói Mária-
templom középkori gótikus 
szárnyasoltáráról. Wit Stwosz 
alakotásai. 

Jézus születése.
Képrészlet: a fi atal édesanya 

mélységes és szimbolikus hódo-
latát fejezi ki keresztalakba tett 
karjaival a Gyermek előtt
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A patak még az őszön kiöntött, és a kósza vadvizek ott maradtak 
a réten. Szétterültek, elcsendesedtek, és tükrükben nappal felhők, 
éjjel pedig csillagok nézegették magukat. Később fázni kezdtek, és 
ködöt leheltek maguk fölé, de a ködöt elcsapta a szél, és a dermedt 
december hártyás jégüveget simított fodrozó hátukra.

– Aludjatok! – mondta, és elkopogott az erdő felé. Lerázta a fák-
ról a maradék leveleket. Letördelte a korhadt gallyakat, és rá sem 
nézett a fenyőkre, melyek zöldek voltak, mint a fű a tavalyi pász-
tortüzek helyén. A fenyőknek nem parancsolt December, nem is 
szerette őket. Kemény léptekkel ment el mellettük, és nem tehetett 
semmit, ha zsongó susogással nevettek össze a háta mögött…

Fogcsikorgatva állt meg az erdőszélen. Körülötte jeges szél per-
dült, és a messze, ködös határ hangtalanul borult patkós csizmája 
alá.

Csak a patakparton volt valami mozgás. A kiöntéseken csúsz-
káltak a gyerekek. Nekifutottak a réten, és a jégen könnyű lett egy-
szerre a csizma, mintha elszakadtak volna a földtől. Már akinek volt 
csizmája. Borsos Jóskának csak cipője volt. Bár ez a cipő! Madzag itt, 
madzag ott. Egy kis rongy is lóg ki belőle. De csúszik, és ez a fő. Jós-
ka szinte repül. Mindig messzebb, mint a többiek. Jó kis cipők ezek, 
és nem cserélne semmiféle csizmával. Meleg, meleg az a csizma, de 
nem lehet benne futni…

A kiöntés közepén sás van. Jóska odáig szeretne elcsúszni.
– Ha akarnék, el is csúsznék…
– Hát akarj! – mondta irigyen a bíró fi a, akinek csizmája szépen 

nyikorgott ugyan az utcán – misére menet –, de itt hasznavehetet-
len volt.

Jóska nekilendült. Vékony lábai dobogva rohantak a jégre, és 
csúszott, csúszott, egész a sásig. Ott azonban vékonyabb volt a jég, 
roppant egyet, és Jóska derékig benne volt a jeges vízben. Hamar 
kikapaszkodott, és nevetve rázta le a vizet.

– Hát ugye elcsúsztam?…
– El, de most mehetsz haza…
– Semmi ez – mondta, pedig nagyon fázott. – Megszárad…
És csúszkált tovább. Rajta ne nevessen a bíró fi a.
Amikor a vacsorafüstök kiszálltak a rétre, Jóskán már zörgött a 

vékony nadrág. Jég volt az egész.
Másnap reggel kilelte a hideg, és Jóskát valami ismeretlen bá-

gyadtság fogta alélt karjaiba.
Harmadnap doktorért kellett menni.
– Megfi zetni csak a tavasszal tudom – mondta anyja párás szem-

mel, és megigazította kendőjét, melyet még ura temetésére vett, és 
fakón zöldes volt, mint a falusi özvegyeké általában.

A doktor nem sokat vizsgált.
– Tüdőgyulladás – mondta, és kinézett az ablakon, melyen túl 

köd volt és szomorú, hideg bizonytalanság. – Nagyon gondosan 
tartsa be, Borsosné, amit mondok. Nagyon gondosan… Orvossá-
got küldök.

Jóska ezekről a dolgokról már nem tudott semmit. Néha a for-
róság verejtékében főtt, néha hideg ölelésbe fordult, ha anyja vizes 
lepedőbe csavarta. Ilyenkor kinyílt a szeme, de olyan rettentő mesz-
szeségbe néz, hogy anyja elsírta magát.

Így jött el a karácsonyeste.
Délután nagy lett a csend, mert hullt a hó, és az ünnep már a 

faluvégen volt, és csak arra várt, hogy az ablakszemek hívogatóan 
kinyíljanak.

Néha csengő csendült az utcán, néha kinyílt egy ajtó, s ilyenkor 
a fény kisurrant a hóra, mely tiszta volt, puha, mint nagy ünnep arca.

Amikor elsőt harangoztak éjféli misére, elállt a hó. A harangszó 
halkan megverte az ablakokat, aztán kiszállt a határba. Végiglen-
gett az utakon, megsimogatta a sóhajtó nádast, és sokáig keren-
gett az erdő felett, hol fehér pompában álltak a fenyők, és hócukros 
tobozkáikat szívesen odaadták volna valakinek.

Második harangszókor a falu már mozgolódni kezdett. A temp-
lom ablakaiban meleg derengés lobogott, és az öregebbek már el-
indultak éjféli misére. Borsosék háza előtt halkították a szót, mert a 
Jóska gyerek, Isten tudja, megéri-e a reggelt…

A falu gondolatai puhán léptek Jóska mellé, és megsimogatták. 
De Jóska ezt nem érezte. Aszott kis kezei fuldokolva verték a leve-
gőt, szíve ijedten kapálódzott valami rém szorításában, és szája cse-
repes részében izzó lélegzet repkedett.

A harmadik harangszóra kitárult a templomajtó. Az öreg bolt-
ívek alatt az orgona búgni kezdett. A gyertyák lobogó fénye kava-
rogva szállt szét az ének szárnyán, aztán kitódult az ajtón, és a sze-
líd, meleg világosság szétáradt az éjszakában.

Ránevettek a csillagok, fellobbantak érintésére a házi tűzhelyek, 
és az erdő szélén üldögélő zúzmarás December is felkapta a fejét. A 
fény már a réten közeledett az erdő felé.

– Erre tart! – ugrott fel, és amikor felállt, már körülvette a deren-
gő fény.

Mélyen meghajtotta fehér, havas fejét, és arca olyan volt, ami-
lyennek sohase látták a didergő fák, cserjék és madarak.

A fény aztán szétlobbant az éjszakában, és csak a csillagok sugá-
roztak azután erősebben.

December pedig odalépett a legközelebbi kis fenyőfa mellé.
– Készülj, fi am! Szedd össze magad. Vendégségbe megyünk.
A kis fenyő boldogan mocorgott.
– A hó rajtam marad?
– Persze hogy rajtad! Ki látott karácsonykor fenyőt csupaszon?… 

Mindjárt jövök, mert nem mehetünk csak úgy üresen…
És az öreg December fürgén lépett el az erdőben. De mint a 

gondolat, már újra ott volt megint. Mögötte egy kis őz, egy nyúl, 
egy róka, feje felett pedig röpködő madarak.

A madarak a fenyőre szálltak.
– Mehetünk.
– És a lábam? – topogott a kis fenyő. – Hogy menjek így? Bele 

van fagyva a földbe.
– Elfelejtettem – dörmögött az öregember. – De azért nem mu-

száj mindjárt siránkozni…
Talpra állította a kis fát, és elindultak a falu felé. A fenyőn pirókok 

ültek, piros mellénykében, kékcinkék, királykák és egy kis ökörszem, 
mely még itt is fürgén ugrált az ágak között.

– Leveri rólam a havat – panaszkodott a fenyő –, még ilyenkor se 
tud veszteg maradni…

– Csend! – mordult rájuk az öregember. – Csak nem veszekedtek 
ilyenkor…

És attól kezdve csend lett. Csak a róka szólalt meg a faluvé-
gen, hogy ő már ismeri erre az utat… de a többiek olyan szemre-
hányóan néztek rá, hogy lehajtotta fejét, és látszott rajta, súlyos 
lelkiismeretfurdalások gyötrik…

A falu üres volt. A házak fáradt szeme már lecsukódott, és a ha-
von nagy békesség hallgatott.

Csak Borsosék háza nézett virrasztó vörös szemével az éjszaká-
ba, de már álmos volt ez is, és észre sem vette, hogy nyílik a kis ajtó, 
és vendégség érkezett.

– Csendesen – susogta a havas szakállú öregember, és amikor 
mindnyájan bent voltak, betette az ajtót.

Borsosné aludt, Jóska pedig égő szemekkel kínlódott. Arcára 
már odaszáradt a tűz, szája cserepesen suttogott, és a Láz már csak 
játszott vele, mert tudta, hogy Jóska az övé…

– Kifelé! – mordult rá az öreg December, de olyan hangon, hogy 
még a kis fenyő is megreszketett…

A Láz ötölt-hatolt, hogy ez az ő dolga…
– Kifelé!…
És a Láz ész nélkül kapta bundáját.
– No, most aztán játszogassatok!
Jóska szeme álmosan kinyílt. Hűvös fenyőillatban úszott a szo-

ba. Anyja mélyen aludt. Az ajtónál szikrázó ragyogásban állt a fenyő, 
és rajta piros, kék ruhájú kis madarak… Alatta pedig – ó ez nem is 
igaz! – nyúl, őz, róka…

– Hogy vagy, fi am? – nézett az öregember Jóskára.
Jóska csak gondolataival felelt.
– Jól… Istenem… jól, de nem álmodom?
– Dehogy álmodol. Játssz egy kicsit velünk… Csak meg ne szo-

rítsd őket…
És Jóska megsimogatta a pirók piros mellénykéjét, a cinkék kék 

kabátkáját, és nem tudta megfogni a kis ökörszemet, mert az min-
dig kibújt a markából, és Jóska fáradt volt egy kicsit… Az öregem-
ber rá is szólt az ugrabugra ökörszemre:

– Ne fáraszd a gyereket!
A nyúl felugrott a székre, az őz odatette a fejét Jóska párnájára. 

A róka felágaskodott, és hűvös nyelvével megnyalta Jóska kezét.

Fekete István: KARÁCSONYI LÁTOGATÓK
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– Nem harap?…
– Dehogy harap, fi am. Szeret téged – és szigorúan nézett a róká-

ra, mintha azt mondta volna: – Látod, milyen híred van?…
Jóska boldogan simogatta a róka fejét, és úgy elaludt, észre se 

vette.
Az öregember eltette pápaszemét – mert eddig az asszony ima-

könyvét lapozgatta –, és intett.
– Elaludt.
Kinyitotta az ajtót, és kisurrantak az éjszakába.

*
A párnás, puha hó aztán megroskadt. A szántások párás földjén 

okos szemű csókák jártak, és amikor az első fecske benyilallt régi 

fészkébe az eresz alá, Jóska már alig emlékezett a nagy betegségre.
Tudta, hogy akkor éjjel csak álmodott…
Eljött a húsvét is. Jóskában széles öröm volt és napsugár. Kisza-

ladt a rétre, hol a tétova kis vadvizeket benőtte már a sás, onnét az 
erdő alá, hol sárgult már a kankalin, és a fenyők susogva nyújtóz-
kodtak a napsugárban. Egy kis fenyőfa távolabb állt a többitől, és 
Jóska csodálkozva nézte.

Az erdő alján áldó lángolásban úszott a nap, és nagy lett a csend. 
A fenyő ágai közt egy kis cinke bujkált, és fényes szemével Jóskára 
nevetett, aki körüljárta a kis fát. Kezét összecsapta a nagy ámulattól, 
és úgy suttogta:

– Istenem, milyen ismerős…

Háromkirályok hódolata a krakkói Máriatemplom szárnyasoltáráról. Három kontinens szimbolikus tiszteletadása a Megtestesült 
Istennek és Édesanyjának. Mária és a Gyermek előtt térdel Boldizsár, a legöregebb látogató, aki Európát jelképezi.


