
KAHÁCSONY frta Timár Máté

Karácsony böjtjén, estefelé, szörnyeteg idő szakadt a világra. Úgy
a délután közepéig még csak-csak. Borongott, fakó fellegek hozták kö
zel az eget a földhöz, s mosódtak eggyé a látóhatár alján 'a havas tanyai
tájjal. Hanem két óra után olyan elemi erővel kitört a vihar, hogy a
templomba hívogató harangok szava is beléfulladt...

Gyerrneksírású szélrohamok sepregették láthatatlan seprűikkel a
havat. A szembe-szél birokrakélt velük. Ketten együtt, derékból moz
gatták meg a nagyranőtt akácfákat, s amerre száguldoztak, vlak lett
ott a szem, kicsi a báránybéléses kabát, úttalan a dűlőutakkal szabdalt
vidék ...

A veszett kustolásban leszegett fejjel bőgtek az istállókban él te
henek, a pihent lovak patkójukkal doboltak a hidlásdeszkán, a disznók
fészket túrtak maguknak szalmából az ól sarkába, saz ellátásukat
végző emberek is igyekeztek mielőbb pontot tenni a nap után, hogy a
búboskemence oltalmában karácsonyi vacsorához ülhessenek ...

Boldog volt, akinek fedél feszült a feje fölé. Akinek pedig az ég
pádimenturna rendeltetett mennyezetnek, menekült az, ahová tudott.
Fácánok, foglyok, nyulak, vadaskertekből elcsavargott őzek húzódtak
a máskor félve elkerült szerüskertek enyh-helyeire, s még az óvatos
túzokok is feledték a riasztó emberszagot ...

A gombvallató zimankóban négy ember igyekezett a tanyákkal
ritkán rakott pusztaságon át, Szarvas felé. A bezinai betlehemesek,
akiket luteránus hitük felfüggesztése árán katolikus népszokás betölté
sére indított a szegénység. Janurik Janó, a bicegő járású, kaskás ván
dorkereskedő, a selyemruhás angyal, Kolompár Misó birkanyíró, a kes
hedt vénpásztor, Kurcina Péter üstfoltozó, a könnyes szernű középső

terelő, és Valastyán Ondró piaci köpködő, a rongyos kisbojtár, aki már
maga is elfelejtette eredeti foglalkozását ...

Botjaiknál csak az igyekezetük volt nagyobb, hogy szeritestére ha
zaérjenek, s összekoldult krajcárjaikkal, élelmükkel, pirosbetűs ünneppé
varázsolják övéik karácsonyát. Nagycsizmás igyekezetüket azonban
visszaverte a vihar. Ha kinyította a száját valamelyik, azt is telekus
tolta hóval. S végülis olyan kicsivé zsugorodott bennük a hazamenesi
szándék, amivel éppen-hogy begörnyedtek az útmenti tanya udvarára,
ahol majdnem a kutyák vacsorája lett belőlük ...

Forgatták abotokat, ordítozták a csiba te-t, szlovákul káromkod
tak, s Janurik Janó, a rőtbajuszos angyal, úgy rugdalózott, nyakában
a szíjon lógó Betlehemmel, hogy összeborultak benne a sárbólgyúrt
barmocskák, és szentek, mintha földrengéssel készült volna öngyilkos
ságra a világ ...

Éppen jókora darabot marcangolt le angyali ruhája hátuljából a
legvadabb komondor, amikor a konyhaajtó dörömbölve kicsapódott ...

- Ki:k vagytók, hé? - kérdezte egy érces hang, majd az ebekre
ripakodott: - Dollár, Fickó! Cziba, te ...

- Adnak-e a maszületett kisded Jézusnak szállást? - reszkette
szavakká Kolompár Misó, a vénpásztor, s a botját rágó kutya fejébe
rúgott. - Kusti te... .

Az életük megmentője béres volt, kicsi az engedélyadásra ...
- Gyertek be, majd a gazda!
Hanem a hangja lejtése nem-éppen fonottas kalácsot ígért ...

733



A szoba mennyezetét csillogó karácsonyfa mérte. Jó meleg volt, s
az asztalok is tele minden jóval. A szobában a gazda családj áé, a kony
hában a cselédeké. Hanem a Jézuskának se bent, se kint nem akadt
szállás.

- Nem vendégfogadó az én tanyám mondta az ünneplőruhás

gazda, aki az asztalfőtkoronázta. - Mit tudom én, kífélék VaSI"):"
Tavaly is ellopták a tyúkjaimat. Menjetek isten hirével ...

Az ékesnyelvű angyal úgy könyörögte a helyet, ahogy máskor a
csicsócérnát árulta. Csak még alázatosabban ...

Jó lenne az istállóban is, gazduram. Karácsony van, induljen
meg a szíve rajtunk ...

- Kergesd el őket, Sándor! - parancsolt a béresére a feketern
hás. - Semmi dolgom a karácsonyotokkal ...

- Egyházi képviselő a gazdám - mondta odakint a bére" V,6

villával terelve a kutyákat. - Istenes ember, de leginkább, ha károm
kodik ... Talán még Krisztus urunkat se fogadná be, ha jönne ...

Jött is az, a Megszületett, káromkodásnak a kitaszítottak szájára,
ráderrnesztette az iszonyatos idő, s aztán reménységgé lett megint más
menedék iránt ...

- Szelgáltam én erre-felé -- vacogta a középső terelő, s közben
foltos kabátja ujjával megtörölte örökké könnyben úszó két szemét.

Van itt nem messzire egy másik tanya is. Hátha ott ...
S elindult előljárónak...
Süppedt, csára csúszott nádtetős volt az a tanya. Árva, mint a

kitett gyermek. Se szalmakazal, se kútágas. Az ajtótlan disznóólat hó
val hordta tele a szél, hogy ne legyen üres. Még lámpavilág se fénye
sítette az ablak üvegjét, csak valami derengésnek is halovány fényecske
bágyadozott át rajta a csípőstorkú sötétségbe ...

A betlehemesek már nem is láttak. Szemük pilláján jégrögökké
fagyott a hó. Apró sarkai úgy sértették a szemgolyót, mintha kefe lett
volna. Bajuszuk. füleik ürege megtelt zsibbasztó zúzzal, s kezükbe
lábukba fájásként ütött belé a fagy ...

- Innen azután sehova! - lökte be a pitvarajtót a kisbojtár Va
Iastyán Ondró, és földhözverte a láncos botját. - Ha több kettőnél.

inkább ütök!
A sötét konyha teli volt füsttel, amit a szabadkémény kormos tor

kából, hóval keverve visszavert a szél, s ezért is gyufát kellett ránta
niuk, hogyaszobaajtó kócmadzagját megtalálják ...

Előzőleg már Ievetették a játékruhát. a betlehemi deszkatemplo
mocskára terítették, és kopogtatás nélkül betódultak a szobába ...

A büdösen pislákoló olajmécses fénylepkéje körül, nyolc gyerek.
kónyabajszos, rongyos ember, nagyhasú, áldott asszony főttkukoricát

vacsoráztak. s miközben a táruló ajtó felé fordultak, a kezük egyre
tovább nyuldc sott a cseréptálba ...

- ... tessék a Jézus! - köszöntek a lutherhitű betlehemesek.
- Mindörökkön! - fogadta a rongyos gazda, az áldott asszony,

meg a nyolc gyerele Talán a majdnem megszületett kilencedik is, olyan
sokszállú volt a hang. Csak a tizedik feküdt némán, lázba meredt sze
mekkel, szaggatottan lihegve, a rongypokrócos vacokágyon ...

Az erőszakos vendégek egymás szavába vágva sorolták, kik, hon
nét, mivégre ...

- Bevert az idő! - gereblyézte bajuszáról a. jégkoloncot az an
gyal. - Kegyetlen az, még a láncravert kutyának is ...
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- Mi volnánk a bezinai betlehemesek'! - csatlakozott a vénpélsz
tor. - Nem tudunk hazamenni ...

- Bárhol meghúzódnánk! - törölte örökké könnyes szemét a kö
zépső terelő. - Fogadjonak be bennünket ...

Kisbojtár Ondró nem mondott semmit, a botját markolászta, mi
közben szemei feltérképezték a végtelen nyomorúságot. Összesen három
ágy volt a szobában, kecskelábú asztal, vályoglábú lóca, És végig a falak
mentén törekké hencscrgett szalma, testek helyének körvonalaival.

- Koldusabbak úgy se leszünk véle - búcsúzkodott a csámcso
gástól a kónyabajszos házigazda. -- Hiszen még tisztességes nevünk
sincsen, Tanyásnak neveznek, mcrthogy a más tanyáját Iakjuk. -_.
Szeme találkozott él botmarkoló kisbojtár nézésével. -- Sok jó elfér
egyrakáson. Üljenek, vagy feküdjenek le a szalmára ...

A Jézus-hírmondók zsíbongó tagokkal leereszkedtek, s tenyoreik
malmaban apróra őrölt szűzdohányból jókora szivarokat tekertek. ami
vel a még mindig beszélő házigazdát is megkínálták ...

- Tanyas Pista vagyok én, hallják, még a tízesztendős gyereknek
is. Az asszony Tanyás Etel, a gyerekek Tanyás-f'attyak. A csendőrök is
így keresnek, ha elveszik valahol valami, mert azt hiszik, hogy aki
szegény, az biztosan tolvaj is ...

Etel, a fakó asszony, nyögve két lábra emelte a terhét, megfosz
totta gyerekeit a kukoricástáltól, és a betlehemesek elé vánszorgott
vele ...

- Másunk nincs, de ezt jó szívvcl adjuk. Ne vessék meg a sze
génységünket, jóemberck ...

Szemezgettek, s beszélgettek, hogy megszolgálják, Gyorsan, egymás
elhallgatására se várva, hogyelvétve ha találkozott a kérdés a fele
lettel ...

- Ritka-nagy aszály volt a nyáron. Alig adta vissza a mag a
négyet ...

A négyezer szögöl negyedes tengereim három zsák részt adott ...
Magának is van fia, bácsi?
De a nyomorúság hetet kölykedzett ...
Öt családom van. A legnagyobb kilenc esztenclős...

- A nyomorúság meg akkora, hogya Jóisten hátán is tajtékot
verne az ing, ha fordítani akarna rajta ...

- Mi a baj a akisgyereknek ?
- Forrósága van. Olyan a szája, mint a gödör feneke, ha kiszárad

belőle a víz ...
- Doktor?
A kónyabajszos házigazda mérgesen ingatta a fejét ...
- Az se jön ingyen, kocsit se ád a paraszt, hogy majd a tavaszon

ledolgozom. - Nagyot sóhajtott. - Ha hiszrk, ha nem, tegnap éjszaka
verebekért nyúlkáltam a náderesz alá, hogy húslevest főzzön belőlük,

neki az asszony ...
Agyereknyáj elheveredett már. EteI ís vizszíntes helyzetben nyö- .

gött, s az angyal bicegő léptekkel elindult az ajtó felé ...
- Mindjárt jövök, csak megnézem az időt ... - S szemével intett

a társainak, kövessék ők is ...
- Menjünk akkor egyszerre - mondta a középső terelő, anélkül,

hogy tudta volna, mit is rejt azangyalí szándék. - Ne engedjük el
szökni ameleget ...
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S a tornácon, háttal a veszett viharnak, eképpen szólott híveihez
az angyal:

--- Halljátok! Mi ezekhez képest Bolza grófok vagyunk. Játszuk
el nékik a betlehemes kornédiát, legyen a gyerekeknek is karácso
nyuk ...

A vénpásztor ráholyeselt ...
-- Tartsuk jól őket a tarisznyánkból, ha már a mieink éhen ünne

pelnek. Elvégre mégiscsak keresztyének vagyunk ...
A középső terelő könnybelábadt szemét törölte a kabátja ujjával,

mint szokás szerint, s a kisbojtár Ondró földhözverte a botját ...
- Adjunk pár pengő orvosravalót a keresményböl. Az én fiam

is lázas volt, amikor eljöttem hazulról ...
A konyhában felékesítették magukat. Az angyal kutyatépte szok

nyájába bújt, karjait a két szárny hevederébe dugta, és csengőt rázva
bebocsájtásért esedezett ...

- Adnak-e a mászűletett kisded Jézuskának szállást?
Lancos botjaikat rázva, a pásztorok tárták előtte az ajtót, s kán

tálva bevonultak a csodálkozó gyerekek, a kezeit nagy .hasán összekul
csoló, áldott asszony, s az orra Iikán füstöt eregető.Tanyás Pista elébe.
Éppen úgy, ahogy krajcár reményében szekták ...

Csordapásztorok midőn Betlehemben,
Csordát őriztek éjjel a mezőben ...

S ahogy lepke leszen a bábból, úgy vált megéltté a játék ...
A bicegőjárású angyalnak eszébe jutott az a deres Szent György

napi hajnal, amikor az édesanyja először szolgálni vezette. A vénpász
tor a borzalmas bojtárkori éjszakára gondolt, amikor kigyulladt a ho
dály, s ő egyedül tartózkodott az elevenen égő nyáj közelében, Úgy
bégettek az ártatlanok, jajszó volt az inkább. A kőrmyesszernű középsó
terelő él váci fogyházra emlékezett, ahol az ablakos szakmát kitanulta.
Piro'; paprikát szórtak a szemébe, azt rejtegette-e az anyja, akivel
szembesitették. A kisbojtár Ondró a dologtalanságát idézte, ami miatt
piactéri köpkődőnek mondják, pedig dolgozna Ő, ha munkát kapna ...

Apásztornép elhcveredett, színlelte az alvót.. a bicegő angyal az
asztal sarkám állította ca Iatemplomocskát, és énekelve ébresztette
őket ...

Kelljetek fel, pásztorok,
Nagy örömet hirdetek ...

S mindahánynak, előbb cgyarcú, azután árnyalatokká bomló lett
volna ez a "nagy öröm."

Oldal szalonna, zsák liszt, Ll gyerekek lábán új cipő, egyenlő em
berség a többi emberekkel. A bicegő angyalnak csacsi. ekhós szekérke,
hogy ne gyalog, kosárból kereskedjen napi tíz-húsz fillér haszonért.
A vénpásztornak ezer nyírandó birka, szezonkor. s hogy gyógyulna ki
az asszonyatüdőbajból. A középső terclőnek felszárad ó könnyű két
szem, s néhány hold föld, hiszen kínjában lett csak ablakos. A kis
bojtárnak munka, s ezeknek a szállásadó embertársaknak is emberi
lét. Gyógyulás a gyereknek. szerenesés szaporodás az asszonynak, étel,
ruha, tisztességes név ...

S mindezektől változott megéltté a játék ...
A Tanyás-gyerekek a sárőkrőket, csacsit, József ácsot, Mária le

ányanyát, s a baba-Jézust csudálták az asztal körül, az anyjuk sírt,
az apjuk összevonta a szemöldökét ...
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A kisbojtár szemdörzsölve riadt az angyali szóra, s gubáját cibálva,
serkentette a vénet ...

- Kelj fel, öreg, kelj fel, megjelent az angyal. Siessünk szapo
rán ...

Bár a csodavárásuk megvalósulása sietne így ...
A Betlehem elé vonultak, letérdeltek, átadták jelképes ajándékai

kat. A kampósvégű botot, a csecsről letépett báránykát, s a kerek juh
sajtot, miközben a bicegő angyal a Megszületett, s az övékéhez oly ha
sonlatos szegénységéről zengedezett ...

Jézus ágyán nincsen paplan,
Jaj de fázik az ártatlan,
Nincsen néki vetett ágya,
Barmok j ászla nyoszolyája ...

Cselédkorukban mindahányan jászolban háltak, s örültek, ha jutott
takaróképpen egy vásott kabát ...

- Van Bolza grófnak! - kontrázott Tanyás Pista. - Meg az én jó
szomszédomnak is van ...

EteI, az áldott asszony könyörgőn ránézett, ígyhát az ámen-éneket
már vélük dúdolta ő is, a hátuk mögött pedig az angyal behozta az
élelmes tarisznyákat. Az asztalt is megterítette. s a nyakában lógó vá
szonszütyőből három pengőt krajcározott az ablak párkányára.

Izzadt homlokát törülgetve szólította az ellágyultakat ...
~ Jó étvágyat kívánok! Tessék vacsorához ülni!
A gyerekek egyszóra hozzápártoltak, de az ember, meg az asszony

illendően szabadkoztak előbb ...
- Nem vagyunk mi erre érdemesek, jóemberek ...
- Kell ez néktek is, cimborák ...
Negyedóra múlva mégis, mindössze néhány elszórt morzsa tanú

sította csupán a koldus magyárok karácsonyi vacsoráját ...
A pénzt zsebkendő sarkába görcsölte Etel, miközben szemei villá

mokat szórtak lázongó emberére ...
Mert Tanyás Pista szenteste is lázadozott ...
- Nincsen ez így jól, cimborák. Az Isten se helyeselheti, legfeljebb

tűri. Emberi élet ez? Dehogy az, nyomorúság, rosszabb, mint a hirte
len halál ...

- Hátha fordul majd ... - reménykedett az angyal.
- Hátha ... - csatlakozott a vénpásztor ...
A könnyesszemű középső terelő, meg a kispásztor hallgattak, mert

ők semmiféle "háthában" se reménykedtek ...
A vacokágyon alig hallhatóan suttogni kezdett a lázbeteg gyermek.
- A Betlehemet ... a báránykát ... a csacsit ... a kicsi Jézust ..
Jamurik Janó, a bicegő angyal, mellétette la templomocskát, meg-

gyújtotta benne a rózsaszínű gyertyákat is, s az agyagfigurákat a ron
gyos takaróra rakta. Ott lehelte a sárból való Jézust a szamár, őrizte

Mária, vigyázta József, az ács ...
így múlott el az este, míg elaludt az utolsó olajcseppjét is Iénnyá

varázsló mécses, s olyan sötétség borult mindriyájukra, ,aminélcsak
a sorsuk volt még. sötétebb ...

*
Valahol a hajnal küszöbje előtt gyermeksírásra ébredt a bicegő

angyal. Az asztalon a Betlehem rózsaszínű gyertyái világítottak. Tanyas
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Pista újszülött fia köldökzsinórját nyiszálta, Margit, a legnagyobb
leány melegvizet hozott a kernencóből , s EtC!, az asszony, izzadtságában
fürdö testtel, fára.dtan lihegett az első ágyon. A beteg gyermek örökre
egy pontra morcdt szemekkel szeritotta b.ilkezében a kettétört bárány
kát, míg jobbjából földrehullott a sárbólgyúrt Jézuska ...

S kívül, úgy dühöngött a vihar, mint aminek sohase akar vége
szakadni ...

*
Az írástudók ezerkilencszázharmincötöt jegyeztek, s a földi világra

éppen úgy ráfért volna a megváltás, mint majd kétezer esztendöknek
előtte, azon a zimankós éjszakán, amikor a betlehemi pusztaság rongyos
istállójában, József ács arája, Mária, megszülte a csecsemőt, aki fel
cseperedvén az Ember fiának nevezte magát ...-

AZ Ö HANGJA, ESTI KERTBEN

."így tdt el őszön, télen, tavaszon 
lehet ezt leimúdkozní ?"

- R('gi f(Jzsafáim mind elhanyagolva,
ágaik nyesetlen, tirouk: fel sem ásott,
hát a virágágyak? Nézni rossz reájok.
Azt a fát sem ide ültettettem volna.
MHyen semmiség egy «sszom] I~~ze-nyoma,

mind,';.:.:íba tett-cett dolgozott napestig -
Edes V'JU, amíg élt, mégis elf'lejtik,
emléké'h"z is már 71J.indenlci. mostoha.
MaholIí/I:> a saját lzertemben scm élek,
ietneieu: már az enyészet hatalma,
virágaim. helyén maszlag, farkasalma,
kigyóknak tanyája - sóhajtott a Lélek.

Jékely Zoltán

EGY KIÁLLÍTÁS KgPEIRE

(Lehel István szegedi festéíművésznek)

Ez nem az ismerös világ.
Nemis az ismeretlen:
Játék és vizió kering
e kozmikus teremben.

Harmonikus a küzdelem.
Van kifejezhetetlen?
Csillagok virágoznak a
spirál-egyenletekben.
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Minden marad a régiben?
Kakas kiált esengve,
s nem hallgat el, nem hallgat el
a kromoszómák csendje.

Csanád Béla


