
Diviaác.-ió

Már minden metatora elkopott.
Már elhomályosodott minden jelkép.
Már csak ez a sugárzó képtelenség, 
akár a feltámadás, úgy ragyog.

Csak ez a mámor - hogy ledobhatod
önmagad, e fénylő meztelenség ...
Már-már feloldódsz, mert a végtelenség
mágnesként vonz. Leszűkült tudatod

már kibontottad földi méretekből..
Mint Beatrice Dantét, úgy vezet föl
az elmúlást legyőző gondolat -

A magad-üdve e kábító kísértés.
Kijózanodsz: - ez neked már kevés • .és
nem léped át a határvonalat.

A karácsony az életünkben
A Vigilia szerkesztősége idén a karács6ny ünnepével kapcsolatban tett fel
két kérdést: 1. Mit jelent a karácsony ünnepe az életében? 2: Eletének me
lyik karácsonyestéje maradt meg máig feledhetetlenül, s míért különösen
emlékezetes ez az élmény? A beérkezett válaszokatbetűrendben közöljük.
Ezekkel a válaszokkal kívánnak mind a közreműködők, minda Vigilia
szerkesztősége a lap minden Kedves Olvasójának szeretettel teljes, igazán
keresztény és igazán emberi karácsonyt.

BÉKY GELLÉRT lelkipásztor (Japán);

Mit jelent nekem karácsony
ünnepe itt, Japánban? Erre a kér
désre nem könnyű felelni. Több
mint húsz éve élek és dolgozem
már Japánban. Voltam karácsonykor
il tokiói szegények között, plébánia
templomban, szerzetes nővérek között,
iskolában. Karácsony vigfliája, a szent
este és karácsony napja a legfárasz
tóbb napja a misszionáriusnak: készü
let, gyóntatás, keresztelés stb. A kará
csonyhoz fűződő "legtestibb" asszociáció
a fáradtság, álmosság. De ez csak a
külső. Belsőleg mindig megrázó élmény
a zsúfolt templom, az igazán szívből

fakadó énekek, a sok fiatal és az egy
re nagyobb számmal. jövő nem keresz
tények karácsony napján. Kézzel tapint
ja ilyenkor az ember Krisztus megtes
tesülésének [elenaalöságát, ebben a nem

keresztény országban. De van zavaró
disszonancia is ebben az örömben: még
nincs igazi japán karácsony. Az éne
kek, a szokások (amennyiben vannak)
nagyjából a külföldi karácsony máso
lása. Csak most kezdenek a japánok
is igazán japán módra imádkozni és
énekelni. De még csak a szárnypróbál
gatásnál tartunk. Nekem nagyon hiány
zik az advent is. Japánban már az ad
ventben elkezdik énekelni a karácso
nyi énekeket (sok a német dallamú):
iskolákban, külön karácsonyi ünnepsé
geken, Szóval még csak tapogatózunk.

Arriásodik kérdés: Van-e nyoma a
hazai karácsonyesMnek az emlékeze
temben? Emlékem volna egynéhány.
Elevenen él emlékezetemben Selma La
gerlöf Krisztus legendáiból (otthon 01
vastam először) a tüzet kérő Szent Jó
zsef és az öreg pásztor története. Ma
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is fülemben cseng Ady "Tegnap ha
rangoztak, holnap harangoznak" gyer
mekdeden egyszerű melodikája, P. Clau
del megtérésének történetét még Ma
gyarországon fordítottam le magyarra:
mint élte át az ateista ifjú Claudel a
Notre Dame székesegyházban az otta
ni gyermekkórus Adeste fideles-ének
hallatára karácsony délutánján az Is
tenember örök ifjúságát és gyermek
ségének titkát. Legjobban megmaradt
emlékeim között a magyar advent: a
karácsonyvárás tiszta, izg!J.lmas örömé
vel és a hajnali misék szűzmáriás éne
keivel. Ezek felejthetetlen élményeim
közé tartoznak, 'talán azért is, mert
több mint harmincéves külföldi tartóz
kodásomalatt sehol hasonlóval nem
találkoztam. Szegedi filozófiai éveim
bői az ottani jezsuita skolasztikusok
énekes-túncos-botos pásztorjátékára em
lékszem még most is. Ennek köszön
hetem nem egy felejthetetlen karácso
nyi ének ismeretét. De talán legkitö
rölhetetlenebbül egy tanyasi karácsony
maradt meg bennem: iskolás korom
ban ministránsként kimentünk szánkón
egy pusztai iskolába (üllő, Tornyoslöb)
karácsonyi misére. Még most is emlék
szem rá, mint csodálkoztam a tanyai
szegény emberek örömén és áhítatán.
Volt, aki könnyezett örömében. Szá
momra a karácsonya szegények, a ki
csinyek ünnepe. Ma is legjobban a
Filippieknek írt levél szavai fognak
meg (2,6-8) : "Kiüresítette önmagát, és
hasonló lett az emberekhez".

BENAMY sANDOR író:

- Épp, mert bízom abban, hogy ez
ünnepi szám legtöbb írása boldog ka
rácsonyról szól, engedtessék meg, hogy
én viszont két bánatos karácsonyról
adjak számot. Célom is, hogy az el
lentét még jobban kiemel je a szere
tet szükségességor,

Amit pedig ez ünnep szelleméről

gondolok: ez a nemzet- és társadalom
fölötti szellem nyer hovatovább világ
szerte reális alapot és olyan ráépítke
zést, amelyben minden közfal eltűnik,

hívják osztálynak vagy határnak, s
amelyben a megbékélés valóban egye
temes lesz.

Dehát. íme először az első, bánatos
karácsony:

'1.

Kolozsvárott. rögtön az első világ
háború után, sokféle szegénylegény, író,
újságíró, színész gyűlt egybe s tengő-
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dött. Olyan magányosak voltak ezek.
hogy nemhogy a karácsony családi me
legét, de jóformán még egy tányér me
leg levest se élvezhettek olykor. Tom
pa Sándor (Pufi), akit - medikus lé
vén - szinte a boncasztal mellől hi
vott be Bérczi Míska színházi titkár:
próbálja meg, ugorjon be egy operett
be (megbetegedett a táncoskomikus),
és aki "otthonként" szűk, rideg albér
letben kuksolt, olyan csürdöngölőt vá
gott ki, hogy "Ez kell nekem!" - ki
áltott fel a direktor, dr. Janovics Jenő

- így lett belőle színész, Aradi Vik
tor, a máramarosi híres skizma-per
szereplője és krónikása, később a Jö
'!)ő Társadalma folyóirat kiadója, szer
késztője ugyancsak egyszál maga bú
songott. Szolnay Sándor, a festő, aki
előszeretettel - már akármilyen meg
döbbentő csak sárga holttesteket
festett, pirosló tüdővészes arcával el
veszetten bámult a világba. És még
sok-sok pályakezdő - Kemény László,
a később jórrevűvé vált pesti szinész,
Kibédi Sándor, ez az örmény-perzsa
keveredésű költő, aki pontosan kikutat
ni vélte,' hogy Petőfi Sándornak volt
egy Pila Anikó nevű cigánylány szerel
me (ebből aztán Kristóf György iroda
lomtörténész-professzorral nagy pamf
lett-vitába is keveredett). de még Er
délyi Kálmán marxista szocíológus is
várt-várt valami csodalénvre, aki a ka
rácsonyfa alá, terített asztalhoz inti.
(Pufi, igaz, szentestére mindig haza
ment Székelyföldre s csak másnap ült
közénk.)

És az a csodalény Kaszab Anna, a
színház sudár szépségű drámai hősnóje

alakjában meg is jelent: gyönyörű, nagy
karácsonyfát állított és díszített fel dú
san a Mátyás téri New York szálló ká
vébarna színű, rneleg hangulatú étter
mében és - igen, igen! -: terített
asztal is várta gyámolítottjatt. Oly bé
késen, oly szépen, oly barátian ülték.
körül azt a szépségesen világló fát a
három, különböző elveket valló napilap
árva munkatársai, a családtalan színé
szek, festők, rajzolök . .. Sosem felejtem
Guncser Nándor grafikust, aki még e
zöld tűrengeteg fényében és illatában
is csak keseregni tudott, és fájdalma
san énekelte a nápolyi dalt: "Von"ei
morire . .. meg akarok halni ... !"

Azután, úgy éjfél felé, a magányuk
ra csak most igazán eszmélő fura, szí
nes "egyedek" mélabús fejét egyszerre
csak meleg mosollyal hintette be az
étterem kihajló üvegajtajában nemtő-



ként feltűnő Kaszab Anna, mögötte a
meleg diószemű Hunyady Sándor, a
negédes bájjal billenő nyakú Kuncz
Aladár, akik bizony meleg, megszo
kott, otthonos légkörből, a híres Ovári
család Monostort úti örök-vendéglátó
házából kukkantottak be hozzánk haza
menet, Kaszab fel a szállodai szobájá
ba, Hunyady meg Kuncz a Majálls ut
cába, ahol "Dadi" nővérénél. a kedves
Szabó családnúl egy ideig együtt lak
tak a 6. szám alatt, a kapu alatt balra.

Mondhatom, fényben úszott akkor
minden körülöttünk!

2.

A másik karúcsony, arnélyről nem is
én beszélek, hanem amelynek történe
tét a megszenvedettnek szavaival idé
zem, sokkal-sokkal szornorúbb. Talán
fokozhatom átérzését, ha Goethe sorai
ra emlékeztetek : "Ki kenyerét könnyel
sose ette - Ki a gondterhelt éjeket
ágyszélen ülve nem töltötte - Az nem
ismer benneteket, ti Égi Hatalmak!"

Nagy Karola. e fiatalon, 27 éves ko
rában, 1~33. február 27-én elhunyt író
nő idegen nagyvárosban, éhesen, elha
gyottan átkószált karácsonyestje volt
ez. (A "titokzatos, mísztíkus, végzetes
27-es szám!" - Carlo Lévy Az óra cí
mű regényében.)

Egyedül mentem az utcán. Szédültem
és az anyámra gondoltam. éj most ott
a kisváros süket ege alatt észrevétlenül
letörli azt a könnyet, amely mindig
kiszökik, amikor rám gondol. És ami
kor kimegy az udvarra vagy az apám
előtt ,(hogy ne káromkodjék, amiért
mindig csak rám gondol), valami mesz
sziről jövő, gondolatot takaró dalt hüm
mög. Nem dal ez, csak a könnyeknek
artikulátlan dalban való kifejezése.

Én már ezt sem tudom megtenni.
Már nem is gondolok semmire, sem
messzi nyugalomra, sem kétségbeesett,
uergődő gondolatokkal a nyomorra, s
különben sincs, aki elől takargassam
fájdalmamat. Pedig valakinek úgy el
szeretném mondani. Úgy, mint az
anyámnak, hO!1y édes, és ezt egész hal
kan, de ne légy szomorú, én a tegnap
óta nem ettem. Van még négy leiem,
de ezt tartoaatom, tudod, arra gondol
tam, hogy még holnap sem lesz.

Vártam 1)alakit, aki jön és aki mel
lett mehetek . " aki mellé tartoztui
tom . . . hiszen karácsonyeste van.
Olyan irigyked1)e néztem azokra, akik
rottak 1JaTal(1)el. Szólni nalakitiez, egy

hangot kiszakítani a torokból, egy be
céző szót hallani... Akárki, ha meg
szólítana. Bárki.

Megálltam abulvárd sarkánál. .. és
most merre menjek? "Nagyon messze
l'agyok otthontól, visszafordulak és ha
zamegyek. Pedig a házigazdám' meg
kérdi megint, hogy elhoztam-e a ház
bért, és amikor elfordulok, káromkodni
tag és megüzeni a cseléddel, hogy es
tig, de legkésőbb holnap délig költöz
zem ki, mit fogok akkor megint mon
dani? De oly rettenetesen fáradt va
gyok.

Csak lenne valaki! Elindultam. De
egy lopakodó árnyat éreztem a hátam
mögött. Hátrafordultam. Egy nagy, lom
pos, fekete kutua jött utánam. A sze
mét a szemembe kapcsolta és megcsó
válta egy kicsit a farkát.

Vajon kihez tartozik? Elszánt hozzá
tartozni-akarás volt a szemében.

Gyorsan mentem .tovább. Egy kutya
a hátam megett jön, vajon mit akar?
Miért jön? Fekete. Még mindig érzem.

Hátrafordultam. Jön. Felnéz rám és
most egész barátságosan rámnevet. Mit
akar ez a kutua?

Mímelem, hogy egy plakátot olvasok.
Hátha addig elmegy, Nem látom a be
tűket, nem is nézem, a plakát piszkos.
Vajon elment már?

-Elindulok. Messziről követ. Megállok
egy útkereszteződésnél. Mit akar ez a
kutya? Most talán elhagy?

Félszemmel ránézek. A kutya is fé
lig behunyt szemanet néz, oldalt fordul
és visszafelé indul. Gyorsan megfordu
tok, és amennyire tudom, meggyorsi
tom a lépéseimet. A következő perc
ben hallom a kutya lágy talpának a
neszét a hátam mögött. Hátrafordulok.

- Kusti! - kiáltom. - Men; el! Ne
jöjj utánam!

A nagy, fekete kutya néz, néz SZ6

morúan.
- Ne gyere utánam - kérlelem. 

Hallod?
És elindulok hamar. Na, most meg

szabadultam tőle. Miért jött mindig utá
nam, nem akarom. Én nem akarok
meghalni. Fekete kutya, ez az ördög ...
Igen . . , Olvastam egyszer, amikor még
olvasni tudtam.

be most már nem jön utánam. A fal
mellé álltam, odalapultam és hátranéz.
tem. A 'kutya összehúzta magát, ő is
behúzódott egy kapualjba és onnan fi-
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oyelt. A szeme fenyegető volt és hű,

kutyahű. Azért jön utánam, mert meg
halok. Egész biztosan meghalok, jön
utánam a kutya .. ,

Egy kicsit kl1rülnéztem. Mit csinál
jak. Hát meghalok azért, mert tegnap
óta nem ettem? Azért, mert nem tar
tozom senkihez sem? Szaladni kezdtem.
Kirohantam egy utcán és akkor eszem
be jutott, hogy van még négy leiem.
Éppen akkor állt meg egy birzsár, kér
tem a bársonykaftános kocsist, vigyen
el két sarkot. Elindultunk, kihajoltam
a kocsiból, ide talán nem követ a ku
tya. Még egyszer visszanéztem. A ku
tya leült a járda szélére és hangosan,
fájdalmasan vonitott.
Késő este kerültem haza. Szédültem.

És akkor egy pohár vízzel lenyeltem
őt veronál pasztillát. (Nagy Karola: "Itt
voltam". Egy lélek lángolása és elham
vadása. Benedek Marcell tanulmányá
val. Budapest, Epocha, 1934.)

Igy írta le Nagy Karola ezt a rette
netes, árva karácsonyestét. Nemhiába
adta írásának ezt a címet: "Két ku
tya", De élete végéig elmondhatta sze
gény, míként a kínai Tí, Kr. e. 2700
ban; bírái kérdésére: "Az voltál-e, aki
vagy?" "Nem voltam az, aki vagyok
- felelte Ti -, de mindíg az akartam
lenni, és nem tudtam."

*
Fiókomban örzöm Henri Barbusse le

velét: "Valamennyi országnak egyesül
nie kell, egyetlen közös országot kell
alkotnia, és nem húzódozom kijelente
ni, hogy ez az ára a jövő nemzedékek
boldogságának."

Korunk még középkora sem a törté
nelemnek, az emberiségnek. Valamikor
meg sem értik majd ezt a mostaní
széttagoltságot, és hogy míndenkí vak
tában vagdalkozhatott a világban. Az
"útlevél"-ről azt fogják kérdezni: egy
levél volt, amelyet az útra kellett vin
ni?

Egységes emberiség, egységes társa
dalmi rendszer: csakis ezen a talajon
virágozhat ki igazán és teljesen a Sze
retet, a karácsony gyönyörúEszménye.

ERDÉLYI ZSUZSANNA néprajzkutat6:

Gyermekkoromban a karácsonyt
nem éreztem egyértelműen örömünnep
nek, jóllehet azt hallottuk, úgy tanul
tuk, hogy Krisztus születésének nap
ja, a szeretet, a család ünnepe. örörn-:
ünnep. Mégsem tudtam annyira örülni
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neki, mert olvastam. milyen gonosz
volt Heródes, a zsidók királya. Félel
mében (és mérgében) megöletett mín
den kicsi gyermeket. Tanultam azt is.
hogy Szűz .Máriának nem otthon szü
letett meg a kis Jézus, hanem mesz
sze idegenben, egy piszkos istállóban.
Csak ott találtak szállást neki, nem fo
gadta be őket a hidegben senki.

A betlehemi születés eseményeinek
szornorú és véres mozzanatai kevered
tek bennem, s nem értettem, hogy mí
ért e nagy öröm. S miért örültek a
pásztorok? Biztos nem tudták, hogy a
szép kis Jézus egykor a kereszten fog
meghalni.

Karácsonyaim érzelmi kettősséget,Má
ria könnyes örömét sokáig nem oldot
tam föl, nyomása alól fölnőve sem sza
badultam. Minderre csak jóval később

került sor, már néprajzos koromban,
hosszú gyűjtőútjaírn alatt, analfabéta
öregeimmel való találkozások megoko
sodásában. Hagyományaikat kutatva
megismertem életüket, hitüket, tudati
lelke ábrázatukat, a valóságos és a va~
loságon felüli világok különös össze
függéseit, Mária alakjának az életükbe
való beépítését, bonyolult lelki működ

tetését. Mindennek áttekintésében első

sorban a lényegre érző alázatos szívűek

segítettek, a Mária-szobás, "szent sa
rok"-os palócok, jászok, a misztikum
iránt oly fogékony székelyek.. búkovi
naíak, moldovaíak is. Ök oldották föl
bennem karácsonyi érzelmeim kettössé
gét, az örömre boruló bánat látszóla
gos ellentétét akkor, amikor így fogal
mazták meg december 24-e lényégét, a
betlehemi születés eseményét: Szenve·
deje este.

Szenvedeje estének nevezik a buko
vinai székelyek a "karácsony vigiliáját",
a szentestét.

F. M.-né, 1901, Hadikfalva, ma Fel
sőnána (Tolna m.) így értelmezi: "Szen
vedele este. Hát így mondjuk, ugye
szenvedejín. Mert akkor már szent es
te (van). Sír a Szűzanya. Keserves. Szó
val az a keserűség, hogy nem fogad
ták be, az a szenvedés... úgy sírtak,
hát el voltak keseredve. Azért mond
ják ugye, hogy szenvedeje, szenvede
je. .. Ez keserves vót."

Ki tudja, miért nevezik így? Úgy
tetszik, a székelyek Krísztus születése
ünnepén nem a keresztény világ egye
temes örömét érzékelik elsősorban, ha
nem, gyönyörű meghatározásuk szerínt,
a szenvedést, az Istenszülő Máriának



a "nehézkes Szüzetskének" esti bolyon
gását, Míg e sorokat írom, eszembe
Jutnak azok az erdélyi kántálók és
hosszú román kolindák, melyeket kará
csony este énekelnek el az ablakok
alatt, de amelyekben több nagyheti
szenvedés-mozzanat is megjelenik. Ki
tudja néplélektanilag. hogy ez az érzé
kenység milyen közösségí, vagy egyéni
belső visszhang folytán vetül ki így a
nép költészetében. mint például egy
bükkaranyosi kántáló ének gyászjegyei
ben is. A költő Bari Károlytól vettem
föl az éneket, melyben a népi költés
szimbolikus nyelvének jelképpárjában
fejeződik ki már a születés percében is
előre vetülő szenvedés és halál: I Kará
csonyi éjfélóra, / Megszületett Istenfia.
I Megszületett Istenfia, / Az ártatlan
kis Jézuska. I Gyerünk mennyünk já
szolához, I Boruljunk le a lábához. I
Fekete fábul a bőcsó, / Fekete lábul a
jászol. I

S mialatt öregasszonyaim elképzelései
szerínt "keserves" történések apokrif
hagyományokból táplálkozó részleteit
hallgattam, eltűnödtem a Simeon-jele
net zárószavain : " ... A te lelkedet is
tőr járja át - hogy így megnyilvánul
jon sok szív érzése" (Lukács 2;35, 1967
es római bibliafordítás).

Károli Gáspár ezt a részt így adja
vissza: " ... hogy sok szív gondolatai
nyilvánvalókká legyenek". Az 1973-as új
katolikus Bibliában ez így áll: ,," .hogy
sokaknak kiderüljenek a titkos gondo
latai". A sokféle változat többféle ér
telmezést tesz lehetövé. Bennem talán
a bukovinai "szenvedeje este" megha
tározás miatt az 1967-es római fordítás
szavai visszhangoznak a legerősebben,

jóllehet más irányba visznek, mint a
teológiai magyarázat, mely szerint a
nevezett résznek ez az értelme: "Az
embereket belsejük szerint ítéli meg a
szívek és a vesék kutatója, nem pedig
a külső látszatra" (az 1973-as Biblia
jegyzetei, 1217. old.).

Én a magam számára F. M.-né nyo
mán és a mindenkorl F. M.-nék nyo
mán a "hogy igy megnyilvánuljon sok
szív érzése" gondolat mondanivalóját
nem az embereket megítélő Krísztus
-jelentésben keresem, ahogy az okos
jegyzet sugallja, hanem, meglehet hely
telenül, a krisztusí, máriai életutat
szemlélő, lélekben, de sokszor a való
ságban is azt végigélő emberre vonat
koztatom. Emberekre, akik, ahogy ezt
öregeim élete példázza, a szenvedésen
keresztül jutnak el az örökös előképíg,

Máriáig, végső soron Istenig, így leg
belsőbb önmagukig. Mert Mária bennük
él, ahogy minden vallásos emberben,
különösen az anyákban él, a szenvedést
eleve vállalókban. a születéstől a te
metésig végigélőkben. Mária érzésein
keresztül nyilvánulhat meg sok szív
érzése, mert az ő sorsában fejeződhet

ki bársnely nehéz sors "jászolágya:ke
resztágya",

Mária kozmíkus méretű, a természe
tet is gyászra kényszerítő fájdalma el
törpítí a saját nyomorúságot. Mi az én
bánatom a Szűz Anyáéhoz képest 
mondja az egyetlen fiát üzemi baleset
során elvesztett özvegyasszony, az
én fiam csak meghalt, de a Szúz
Anyának látnia kellett, hogy mennyíre
szenved szent fia. Viszont a betleherní
csillag fényében saját Jyermeküket leg
alább olyan fényesnek látják, mínt Má
ria az ő "világékessége" fiát. A saját
szegénységük égi igazolást nyer az Is
tenfiú "rongyos" Istállójában.

Ez az egyformaság tudata, a minden
anyában élő jobb sors reménye, a szá
nalom a bolyongó Mária iránt, kap
csolta az anyák mtllíóít, ez Egyszem
hez, ki útközben egyedül, szennyes ba
romszálláson szülte meg fiát. E sze
génységet szépítő, önsorsával békítő bet
lehemi eseménykör mélyen a tudatba
vésődött képsorokban rögzült, amely
képsorok viszont /bármikor mozgásba
hozhatóak a vísszaídézés, beleélés, ezzel
a szánakozva megbékélés vágyára. Nem
zedékek nagy hitű asszonyainak égi-föl
di váltásai, belső történéseí ismereté
ben követhetjük annak a léleknek út
ján, aki eljuthatott "az én fiam csak
meghalt" hátborzongató megfogalrnazá
sáíg-vnyugalmáig. S hogyan? Mária ké
pével tudatában és Mária érzéseivel
szívében, Igy és ily értelmezésben is
elfogadható az Irás szava: Mária ss
ját életével, szenvedésével lehetövé tet
te, hogy - így megnyilvánuljon sok
szív érzése, azaz rajta keresztül kife
jezést nyerhesserr sok érzelem: az örö
mé éppen úgy, mint a bánaté, mi több,
a vallási szférába vetítve, érdemszer
zővé is válhasson.

Bármikor mozgásba hozható képsorok
a vísszaídézés, beleélés, ezzel a szána
kozva megbékélés vágyára - írom fön
tebb. Nézzük meg, mit jelent ez a
mondat F. M.-né válaszában a fenti
összefüggések értelmében. F. M.-né to
vább szélván a szenvedeje este keser
veiről - melyek az övéit is idézik, s
melyek a saját sorsot az istenanyai
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sors síkjára emelik, erőt adó, kegye
lemmel járó transzcendens színtre he
lyezik - igy folytatja:

(Hiábavaló hosszú próbálkozás után
Szent József) .,. azt mondja: "Allj meg,
még itt megnézem, ezek rokonyok, hát
ha - aszongya - befogadnak. Nem
fogadta bé senki. S tuggya, mikor ki
mentek, nem vót mít enni, éjjel vót,
úgy fé'tette, hogy nehogy .megfázzék
Mária, kimentek egy istállócskához,
odamentek. Hát ugye, az rothadásos
piszkos vót, hát elhagyatott... kitaka
rította hamar kezível. mindenképpen
kaparcsuita éssze a ganyét és osztán
esszetakarította annyira, hogy lett egy,
csinált egy ágyacskaformát. elment,
szalmát keresett, odarakosgálta szépen
s akkor a feje alá es valamit. S osztán
- aszongya - elfutok, most hozok egy
fazakacskát, mibe főzzünk. Hozok egy
tányérkat es, úgyelszaladott. Elment,
hogy valami ennivalót, vagy valamit.
A Szűz Anya csak imádkozott, érezte,
hogy má' most eljön az óra, mert tud
ta eztetet. Az Ürjézusról meg lett su
gárolva, De hiába, mégis úgy imádko
zott, elkészítette a Szűz Anya a ruháit,
míndenfélét, míndent elkészített - ha
nem lássa, mindent egybemondok -,
mikor ők rnentek el Szent Annától vót
készítve sok szép ruha a kis Jézus jö
vetelire, de nem vitte el l Szerit An
náék vettek vót. De nem vitte el, hogy
nem, hanem csak ennyit vitt el. Egy
ökröt vettek, vittek el s azt a szama
rat. S elvittek csak két rendecskét,
hármat, olyan alacsonyabbat, mert az
Úrjézus nem szerétett felvágní, semL",a
Szűz Anya, tuggya, S olyan alacso
nyabb ruhát, olyan pelenkának. Azokot
es elkészítette a Szűz Anya, leült oda
s mindig előre térgyenállott s akkor
megint leült, s megint imádkozott.
Imádkozott s Szent József szaladgált
erre, arra, míndent, valami ajtócska
forma is legyen, hogy ne menien be a
hideg, mégiscsak le tudjon ülni egy ki
csit a Szűz Anya. így tőtötték el az
üdőt, s akkor utójján a Szűz Anya még
a haját es így eleresztette, eleresztette.
Közeledett az Úrjézus, eleresztette a
haját és úgy imádkozott Szent Józsep
pel (amit mond, mutatja is, végigcsi
nálja), s úgy térdenállva sírva imád
koztak s a Szűz Anya es. Úgy imád
koztak. S akkor az Ürjézus, úgy, mert
a Szűz Anya, megtudja az Ürjézus
tennyi, amit akar. Az Atya Isten
megtette ám (a szülésről szól a maga
szemérmetes nyelvén) a Szentlélekúris
ten. által mindenfélét, hogymegszüle-
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tett a kis gyerek. Meglett. De úgy ma
radott (Szűz Mária), ahogy vót! Az
biztos! S akkor beletakargatta, odatet
te, hogy lássák meg, ugye elment az
angyal, megjelentette a pásztoroknak.
De imádták, úgy sírtak, hát el voltak
keseredve, azért mondják ugye, hogy
szenvedeje, szenvedeje. Hát ez szenve
dés vót, rníkor e' nagyon keserű vót a
Szűz Anyának, tuggya, hogy ő tudta
azt, hogy Isten fiát foglalja magába s
mégis senki lélek nem fogadja bé. Ez
keserves vót - nem azért mer' nekem
a legkisebb fiam úgy született, az úton.
Az Isten adott erőt rá, hogy én is fel
vettem s hazavíttern. Na, hát mondja,
ki tudta vóna csinálni azt meg, ha az
Isten nem adott vóna erőt hozzá? Ez
így van, hogy a Szűz Anya ugye mín
dig, mindig ő bízott (biztatott értelem
ben). (F. M.-né tizedik kései gyermekét
várta, akinek jövetelét különös álom je
lezte. 42 éves volt akkor.) S fiúgyermek
született nekem, lássa-e. Március 19-én
van J ózsep s 25-én megszületett a gye
rek. Józsep. Józsep hát. Ez született
nekem, lássa. Sírtam, nagyon sokat sír
tam, mert ugye nagy családval vétunk
s oszt szégyelltemes magam mer' már
nagy ·ljányok vótak, s akkor azt mond
ta álmomban egy asszony: »Ugye lj á
nyom, te sírsz sokat azér' az ajándé
kér', amit az Úristen neked adott. De
ne félj, veled leszek utolsó percig.« S
úgy is vöt, hogy hat kilométerre jöt
tem haza felé. Na, jöttem haza felé,
már ott rosszul lettem, még abba a
községbe (falujuktól négy kilométerre

Bukovinában). Jöttem haza felé. Ha
za felé haladgattam. haladgattam. de
az Úristen tuggya, de más senki, hogy
mit viseltem el, hogy mennyí fájást.
De csak örökké azon sírtam, hogy
»Szűz Anyám, hát öregségemre!l l« 
mongya - (felém fordulva) tizedik csa
lád vót ez nekem. S mondtam, hogy
öregségemre ejjen szégyent s így meg
úgy, így magamba', de örökké sírtarn.
Tuggya. S akkor mégis, mikor rrnsére
harangoztak be tíz óra tájban, akkor
én, v6t egy híd, felléptem a hídra, én
éreztem, megbocsásson amér' mondom,
hogy, hogy az egész csontom repede.
€n akkor félre léptem, egy izé, egy
szélre, így ment, a kerteknél ment v6
na le, osztán. de még mi hol laktunk?
Még négy kilométer majdnem. S akkor
én té(r)dre léptem, így fé'té(r)dre lép
tem s a gyerek megszületett, (Mutatia,
milyen helyzetben.) S míntha elvágták
v6na (a köldökzsinórt l). se nem pisz
kos nem vótam,se semmi, nem, nem



vétarn piszkos. Az Úristen úgy megse
gített, hogy nem kellett senki, má' at
tól féltem, hogy megesznek a kutyák,
akkor ott a tanyán laktunk. Megesz
nek a kutyák, nincsen itthon (az ura)
- oda vót hadi munkára -, szégyel
lern mondani, ugye a leánykáknak es,
mer' vége az életemnek, de az Úristen
nek nagyobb vót az ereje. Hazavittem
a kis gyereket. S akkor tettem oda,
behoztam neki a kis dunnyocskáját,
míndenfélét, belé kötöttem s akkor le
feküdtem, s akkor sírtam es, amennyi
jól esik. Tuggya, mer' úgy gondoltam
magamba', hogy öregségemre éjjen szé
gyent érni, éjjen szégyent hát hogy le
het???!!!"

•
Ezek után nem könnyű arra vála

szolni, hogy rnelyík karácsony él leg
jobban az emlékezetemben. A sok szép
és a sok nehéz közül a legszörnyűbb

és a legszebb. A legszörnzübb 1944 ka
rácsonya, amikor a Halál angyala szállt
el a város fölött s rettegéssel, féle
lemmel töltötte el a lelkeket. S a leg
szebb 1948 karácsonya, amikor első

gyermekem vártam. Bár látszólag csak
ketten álltunk a fa alatt, valóban már
érzékelhetően is hárman voltunk. Fiam
heves jelekkel tudatta, hogy ő is köz
tünk van. (Hevességét ha nem is ma
gyarázza, de jellemzi, hogy március
15-én született.) - Úgy éreztem, csil
lag ragyog a mi fejünk fölött is, mely
elhomályosítja a karácsonyfa gyertyáít,
de nem a bennünk lévő fényt ...

GAL FERENC teológus, a Hittudomá
nyi Akadémia professzora:

- Különös érzelmek, beszédes ro
mantika gyermekkori karácsonyaimhoz
sem kapcsolódott. Talán csak az éne
kek lendülete és valamilyen családi
bensőség emelte a többi ünnep fölé. A
középiskolai hittan és más' olvasmá
nyaim megsejtettek valamit az isteni
és az emberi találkozásából, amit az
egyház ünnepelt. De csak teológiai ta
nulmányaim idején értettem meg, hogy
míért van a karácsonyban igazán köl
tészet, öröm, és miért fejeződik ki ben
ne a sóvárgás a béke és a szeretet
után. Akkor még a teológiai kéziköny-

. vek mellett illett Szent Tamás/ Sum
má-jának megfelelő fejezeteit is elol
vasní. A római Gergely egyetemen a
dogmatikának a Krisztusról szóló ré
szét a barokk szónoknak is beillő P.
Filograssí adta elő. Az ő csapongó elő
adá~i rnellett Aquinói Tamás logikai

pihenőnek is számított. A Summa hí
res Harmadik Részében a megtestesült
igéről smIó tárgyalás ezekkel a sza
vakkal kezdődik: "Reményünk kialaku
lásához egy dologra volt szükség: iga
zolni kellett, hogy az Isten szeret ben
nünket".

Tamás nagyon jól tudta, hogy az
ember és a világ esendő, mulandó. Jö
vője csak akkor lehet, ha a Teremtő

méltónak tartja magához. Krisztus itt
léte azt .bizonyította, hogy Isten való
ban atyánk akar lenni és örök hiva
tást adott. A hivő ember a semmivel,
a mulandósággal szemben azért érez
talajt a lába alatt. Krísztusban az örök
Fiú úgy jött hozzánk, mint gyermek,
mínt családtag, mint megértő testvér,
aki elveszi a Világ bűneit, és kész ben
nünket is átalakítani saját hasonlatos,
ságára. Azóta tudjuk, hogy gyengesé
günk és halandóságunk ellenére is le
het belőlünk valaki, és teljesedhet az
igazságosság, a szeretet és a boldogság
utáni vágyunk. Számunkra a remény
nem sóvárgás, hanem támaszkodás az
isteni szeretetre. Az egyházban a ka
rácsony hangulata ebből a reményből

táplálkozik, s az én karácsonyern is.
Nemcsak úgy, mint egyéni emberé, ha
nem úgy is, mint aki vállalta az evan
gélium terjesztését és a Krísztusról szó
ló tanúságtételt.

Tudom, hogy ma a karácsony sok
felé erősen szocíolögíaí színezetet ka
pott, sőt akárhányszor kimerül ebben
a szocíológiaí színezetben, Hit nélkül
is meg lehet ülni a család, a béke és
a szeretet ünnepét. De akkor legföl
jebb magunkat figyelmeztetjük, hogy
ezeket az emberi értékeket keresni
kell, vagy éppen csak sóhajtoznunk
amiatt, hogy ezek az értékek távoli
ábrándok. A hivő ember karácsonyában
benne van a személyes Isten, s ő en
gem tesz képessé a szeretetre, a bé
kességre, a megbocsátásra és az öröm
re. Ezért számomra ez az ünnep nem
hangulat, nem költészet, hanem tovább
csengése annak a betlehemi szózatnak,
amely a Megváltó születéséről beszélt.

JOúS ERNÖ' filozófus, egyetemi tanár
(Montreal) :

- Mit jelent számomra karácsony,
és melyík karácsonyestére emlékszem
még ma is vissza eleven emlékezettel?
Alapjában véve két különböző kérdés.
Az egyik túl nehéz, a másik túl köny
nyű.
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Mesélni a múltról a legtöbbünknek
könnyu, különösen amikor már öreg
szünk. Könnyű, mert a mese, még ha
nehéz. napokat idéz is fel, felment a
gondolkodás alól. De valaminek a je
lentőségéről szólní szellemi erőfeszítést

igényel, s mínt minden más vállalko
zasba, így ebbe is bele lehet bukni.
Ennek ellenére vállalom a kockázatot,
hiszen vállaltam az életet. a hitet és
nunden ~ vele járó kockázatot.

Jegyezzük meg ut, hogy a kockázat
nak is vannak fokozatai, még a hiten
belül is. Nemde könnyebb Isten léte
zésében hinni, mint elfogadni Jézust?
A teremtőhöz, vagy a teremtés vala
milyen formájához még hitetlen tudó
sok is eljuthatnak, mint egy logikai
vagy egy természetes szükségszerűség

hez. De ki hallotta, hogy tudósok tu
dományos lapokban vagy kongresszuso
kon a Megváltó és a megváltás szük
ségszerűségét vitatták volna? Igy Isten
hez többen eljutnak, mínt Jézushoz,
mert Istent egy bizonyos fokig racio
nalizálni lehet. Akik a középkori filo
zófiában jártasak, tudják, mennyi fur
fangos okoskodást találtak ki teológu
saink, hogy a Szenthárornságot megma
gyarázzák, tehát raclonalízálják,

Annak a kitételnek, hogy Isten úgy
szerette a világot, hogy az ő egyszü
lött fiát adta értünk,':" nincs logikus
magyarázata. A szeretet a logíkán túl
van, azért magyarázhatatlan. A ténye
ket .le lehet írni, de nem lehet mín
dig olyan magyarázátet adni, ami szük
ségszerűségüket alá tudná támasztani.
Amikor egy összetört édesanya ráborul
bűnöző fiára, akit a rendőrök agyon
lőttek, és azt mondja: "Végre vissza
kaptam a drága fiamat" - akkor a
filozófusok kivonulhatnak a teremből.

Ez a szeretet meghaladja az értelmet.
De éppúgy belefojtja a filozófusokba a
szót ez az angyali üzenet: Mert
született néktek a Megváltó. örvendez
zetek! A legtöbben önigazolással tölt
jük el életünket, mintha az észt az Is
ten csak arra adta volna, hogy men
tegetődzünk. Ideje lenné rádöbenni,
hogy a karácsonyi örömüzenet csak
annak szél, aki bűnösnek érzi magát,
vagyis akinek szüksége van a Megvál
tóra. A karácsonyi üzenetnek ezt a fe
lét az emberiség szereti elhallgatni.
Pszichológusok, filozófusok, politikusok
hirdetik, hogy a bűntudat alsóbbren
dűségí érzés és karakter-romboló. De
a .bűntudat nem egyenlő az alsóbbren
dűségí érzéssel, Ime egy másik írracío-
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nális fogalom. Paul Ricoeur francia. fi
lozófus azt írja, hogy a bűntudattal

vagyunk beoltva a Lét-be. Tehát a
bűntudat függő állapot, amely az Ab
szolúthoz, a Léthez, Istenhez való vi
szonyunkat lelki élményen keresztül
konkrétan, nem racionálisan, igazolja.
A karácsonyi képben ez a függő álla
pot az alázatosságban nyer kifejezést.
Az alázatosság egyenlőséget teremt ki
rály és pásztor. között, s ezt az egyen
lőséget jelképezi a keleti bölcsek, vagy
a három királyok tisztelete a gyermek
J ézus előtt..

Manapság az egész világon, Keleten
és Nyugaton, a népek az egyenlőségért

és a szociálís igazságokért harcolnak.
Mond-e nekik valamit a karácsonyi
üzenet? Amikor a bénát odavitték Jé
zusnoz, így szólt hozzá: Menj el, bű

neid meg vannak bocsátva. Jelezte ez
zel, hogy könnyebb gyógyítani, mint a
bűnöket megbocsátani. Nem figyelmez
tetés ez arra, hogya szociális bajok
orvoslása a lelki bajok istápolása nél
kül csak félmegoldás? A nyomorúság
nem zárja ki a lelki gőgöt. - Kará
csony a szeretet ünnepe, hirdetjük a
világnak. De van-e szeretet alázatosság
nélkül? Van-e alázatosság bűntudat és
bűnbánat nélkül?

A kérdés második felére most már
könnyű válaszolni: felejthetetlen marad
számomra 1945 karácsonyestéje a fran
cia fogolytáborban. Az első karácsony,
amit nem családom körében töltöttem,
amikor más ajándékot nem kaptam,
mínt a magyar és német karácsonyi
énekeken keresztül ható békességet,
amely abban a nagy testi nyomorúság
ban olyan lelki megkönnyebbülést nyúj
tott, mint ezek a szavak: Menj el, bű

neid meg vannak bocsátva.

*
Ui, Alig hogy megírtam ezeket a so
rokat, Rio de Janeiro szegénynegyedén
keresztül vitt az utam. A hegyoldalt
nyomortanyák lépcsőzetes sorai szegé
lyezték. A karácsonyi gondolatok egy
szeriben lelkiismereti kérdéssé váltak
számomra. A nyomorúság durva való
sága megalázza a szép gondolatokat.
"Kenyér vagy kegyelem?" - vetette
fel bennem a kérdést, mint egy tetem
rehívást, szociális Ielelősségérzésem. De
a megalázott alázatosság fel bátorított s
így vágtam vissza: Miért kell az egyik
nek kizárnia a másikat? Legyen ez az
én karácsonyi üzenetem, és felejthetet
len lelki élményem.

J. E.



KÁDÁR LÁSZLÓ egrt érsek:

- Mit jelent számomra a karácsony?
Az üdvösségtörténet legfontosabb és
legnagyobb eseménye az üdvözítő Jé
zus Krisztus megváltói szenvedése, ha
lála és föltámadása. Ennek a misztéri
umnak a megünneplése. a húsvét áll
a keresztény gondolkodásban az ünne
pek csúcsán, mínt a liturgikus év leg
nagyobb eseménye.. Érzelmileg azonban
az emberek, sőt a hívek legnagyobb
része a megtestesülés ünnepét, a kará
csonyt tartja az esztendő fő ünnepé
nek. Miért? Azért, mert a karácsony
ünnepéhez fűződő évezredes hagyomá
nyok, kedves szokások, 'a családi élet
ben betöltött szerepe segítették elmé
lyíteni az emberek lelkében azt a föl
ismerést, hogy az Isten Fia, a második
isteni Személy kedvünkért nemcsak em
beri természetet vett föl, hogy emberré
válva teljes sorsközösséget vállaljon
velünk, hanem szeretetében addig ment,
hogy tehetetlen, parányi gyermekként,
földi édesanyja öléből lépett a világba.
Karácsony ünnepét az teszi számomra
is egészen emberivé, meleggé, érzelmí-'
leg gazdaggá, hogyamegtestesülés
fönséges és isteni eseményét az Isten
szeretete ennyire közel tudta hozni hoz
zánk, emberekhez. A gyermek Jézus a
Szűz Anya öleléséből felénk tartja ki
csi karját azzal a gyermeki és mégis
isteni szeretetet és jóságot sugárzó
mosollyal, amely feloldja szorongó fé
lelmünket, meglágyítja gőgös ellenállá
sunkat és lángra gyújtja a közönyösség
hamuja alatt szunnyadó szívünket.

Maga a megváltás is az isteni sze
retetnek és jóságnak a műve, de a
megtestesülésnek ez a módia, melyet
a karácsony ünnepe évről évre megje
lenít nekünk, teljesebbé és emberköze
livé teszi ennek a szeretetnek kinyilvá
nítását. "Gyermek született nekünk, Fiú
adatott nekünk!" - ujjong az ősi ígé
ret nyomán az ének, amelyre vissz
hangként válaszol a karácsonyi dalla
mok és énekek szinte megszámlálha
tatlan áradata. Nem véletlen, hogy a
karácsony titka ilyen hosszan tartó és
gazdag zengéebe tudta hozni az emberi
lélek húrjait. Az Isten felénk kitáruló
szeretete és jósága igazán emberien,
valódi emberséggel mutatia meg magát
nekünk.

Az isteni Gyermek emberközelségét
és meleg közvetlenségét fokozza az is,
hogy a Szűz Anyával és Szent József
fel együtt a családi közösség meleg
légkörébe vonz bennünket. A gyermek

a családi .közösség célja és összetartó
ereje, mínt a szülők egymás iránti sze
retetének megtestesülése. itt, a kará
csonyi éj fényében az Istent és embert
összekapcsoló szeretetnek válik élő bi
zonyságává. De ugyanakkor megszentelí
és kegyelem-közvetítövé teszi az emberi
családi kapcsolatokat, magát ezt az
alapvető emberi közösséget is. Ezért
érzem a karácsonyt különösképpen is
a Család ünnepének. Az emberi közös
ség, mint közösség is átéli, hogy a
gyermek Jézusban őt is szereti és ma
gáénak fogadja el az Isten. .

Meggyőződésem, hogy a keresztény
és a papi hivatáshoz szervesen hozzá
tartozik ennek az örömhírnek, az iste
ni szerétet bizonyosságának a tovább
adása. A karácsony misztériuma segít
abban, hogy átéljük nemcsak azt, hogy
Isten megbocsát és üdvözíteni akar, ha
nem annak a valóságát is, hogy ilyen
emberközeli, jóságos szeretettel és öröm
mel akarja ezt megtenni. A karácsony
örömhíre megérteti és megérezteti ve
lünk, hogy hogyan és milyan nagyon
szeret bennünket az Istent- És ezt a bí
zonyosságot, ezt az örömhírt szolgálni,
továbbví nni és továbbadni, a legnagy
szerűbb és legfontosabb hivatás ezen a
földön.

De karácsony titka azt is megérteti
velünk, hogy ha az Isten Fia a szere
tet meggyőzésének ezt az útját válasz
totta arra, hogy Istent kinyilvánítsa a
világnak, akkor az általa alapitott kö
zösség az üdvösség szolgálatára, vagy
is az egyház is, csak a szeretet törvé
nyére épülhet föl,-' Méghozzá arra a
bensőséges, meleg családi légkört su
gárzó szeretetre, amelyet a karácsonyi
Gyermek teremtett meg maga körül a
betlehemi éjszakában. Az egyház közös
ségeinek. legyenek azok egyházközségek
vagy akár egyházmegyék is, erre a
szeretetre kell fölépülniök, amely a
jog és igazságosság alapvető, de önma
gukban rideg törvényein túl éltető, ele
ven, meleg energiával töltik el a kö
zösség életét. Ezt a szeretetközösséget
kell a lelkipásztornak, papnak, püspök
nek egyaránt szolgální,

Visszatekintve az átélt karácsonyok
ra, az ünneplésnek két típusa él ben
nem. Az elsőbe tartoznak a gyermek
korom és fiatal éveim otthoni, a szülői
ház meghitt és meleg légkörében átélt
karácsonyestél. Szüleink áldozatos lel
kületű előkészülete; a nagy létszámú
család minden kis tagja számára gon
dosan kiválasztott és megszerzatt aján-
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dék'ok a karácsonyfa alatt, már 'korán
megéreztették velem és testvéreímmel.
hogy ittoIY,an szerétetnek az ünneplése
megy végbe, amelynek eredete és végső

gyö.kerei a me tarizíkaí valóságba, az
Isten szerétetébe nyúlnak vissza. És
megtanítottak arra az evangéliumi igaz
ságra is, hogy nagyobb öröm adni,
mint kapni, ha tettünk igazi, őszinte

szeretetből fakad.
A lelkipásztori évtizedek karácsonyai

ra a lelkekért végzett szolgálat örö
mével gondolok vissza. Amikor az
egyik éjféli míséről a másikra igyekez
ve a karácsonyeste kint talált a két fi
Iiálís falu temploma között a behava
zott, fagyos országúton, akkor a teljes
nek látszó fizikai egyedüllétben és ma
gányban is betöltött annak a tudata,
hogy ezen az éjszakán az Isten gyer
mekké lett ezért a világért. És a de
cemberi hidegben szikrázó csillagok a
betlehemi éjszaka örömhírét sugároz
ták : az Isten szeréti az embert! Majd
beérkezve a fenyő illatú kis templom
ember-rnelegébe, a fölcsendülö kará
csonyi énekek arról győztek meg, hogy
ez az isteni szeretet ma sem árad hiá
ba reánk, ha sokunkban csali;. gyarló,
esendő emberi viszonzásra talál is. Az
éjféli mísék minden esztendőben meg
újuló élménye így lett a lelkipásztori
öröm soha ki nem fogyó energiaforrá
sává.

SINKO FERENC újságíró:

- Mit jelent nekem a karácsony?
Sok mindent, Az apának családi ünne
pet, a gyerekkorb61' hozott hagyomá
nyok átadását gyermekeinek. A nagy
apának ünnepi találkezét kilenc unoká
jával. A néprajz kedvelőjének találko
zást a Biblia pauperum máig eleven
példájával, a betlehemekkel. A história
kedvelőjét egész évben foglalkoztatja
az ünnep története, alakulása és mind
annak története, ami színes koszorúként
körülveszi a karácsonyt. A felsorolást
folytatni lehetne. Mindez azonban csak
külső keret. ama valóban színes koszo
rú, amely elhervad, értelmét, ízét, ere
jét veszti, ha a lényeg nem táplálja,
amely központját. magját alkotja.

Ez pedig ma is ugyanaz, ami szá
zadokkal, évezreddel ezelőtt: J ézus szü
letése. A színes foglalatban gyémánt
kemény mag, mísztérium, a tanítás,

,; amelyet az egyház állhatatossággal kí
nál a mai embernek is. Azt, hogy az
li síró csecsemő, akit a birkaszagú. el
hagyott barlangistállóban az elcsigázott,
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porlepett '!1ázáreti fiatalasszony sírdo
gálva pólyáz a ruhájából tépett ron
gyokba .,... Isten Fia, az emberré lett
Második Isteni Személy. Kemény pró
batétel a töprengő vagy a büszke rá
ció számára elfogadni ezt a tanítást, a
jó hírnek ezt az üzenetét. Bármennyi
re táncosan vidámak a karácsonyi éne
kek, amelyek a jászol emlékét idézik.
maga a jászol s a barlang nem sok
kal derűsebb hely a születésnek, mint
a kereszt a halálnak. Az Isten Fia a
teljes elhagyatottság magányában szü
letett, és a teljes kivettetettség ma
gányában halt meg. Jó, hogy az egy
ház minden évben újra arra késztet,
nézzünk szembe a Megtestesülés titká
val. Sokszor kell rácsodálkozní a já
szolra, hogy mínd teljesebben táruljon
fel mondanívalója; a barlangístállóra,
amit az ember öregedő fejjel ért meg
igazán: a legigazabb környezet volt
születési helyül annak, aki a kereszten

'akarta megváltani a világot.
- Melyik volt a legszebb karácso

nyom? Sok szép karaescnyom volt.
Minél szegényebb voltam, annál több
szépségét tárta fel ez a csodálatos ün
nep. Felejthetétlenül szépek voltak
gyermekkorom karácsonyai bruegheli
hangulatú jeleneteikkel. Pásztorok és
koldusok járták a falut s nyomukban
láthatatlanul - én úgy éreztem - an
gyalok. Felnőtt kori karácsonyaim kö
zül a legnagyobb élményt az 1944-es
karácsony [elentette, A Ferencváros
ban bomba pusztította el alakásom.
Az ötödik kerületben kiutalt szükség
lakásban húztam meg magam. Kará
csonyestéri ezt is lövés érte. Menekül
tem nyolchónapos terhes feleségemmel,
két kislányommal vissza a Ferencvá
rosba romok, halottak között.

SZENNAY ANDRÁS pannonhalmi fó
apát, a Teológia főszerkesztője:

- 1. Mit jelent számomra a kará
csony? Milyen gondolatokat, érzelmeket
ébreszt?

Úgy gondolom, ha valaki évtizedek
óta - több-kevesebb eredménnyel 
igyekszik önmaga számára olyan gon
dolkodásmódot, szemléletet, lelkületet
kialakítani, amely Isten kinyilatkozta-.
tott tanításából és az erre reflektáló
teológiából táplálkozik, akkor az ilyen
szubjektív vonatkoztatások felé mutató
kérdésre is igyekszik az objektív alap
felől elindulni. Szubjektív érzéseimet 
régen gyermeki szinten, ma felnőtt



módján ugyanaz az örömforrás
éleszti és táplálja, mint az első kará
csonyaimkor. A kis-Jézus-váráskor ezt
plántálgatták szüleim is lelkembe. Örü
lök, rnert van Megváltóm, mert a bet
lehemi Jézusban Megváltó született
számomra is. Oszintén elmondhatom,
pedig voltak már - külső körülmé
nyeimet tekintve - szornorú karácso
nyaím, hogy ennek minden karácsony
kor tudtam örülni. És ha olykor bár
mily nehéz szívvel igyekeztem is va
lamiképp részt venni, részt vállalni az
••ünneplésben", karácsony éjjelén, haj
nalán és reggelén belsőleg mindig
megerősített, hogy újra felkelt számom
ra az "Igazsag Napja" - Jézus. Mind
ez voltaképp -: mível ismertem az el
ső karácsony "történetét", - természe
tes is volt. A hozzánk érkezett Meg.
váltó - vagy ahogyan karácsonykor
emlegetjük: a kis Jézus - embersor
sot vállaló Istenként jött el hozzánk.
Annak a "kis" Jézusnak ugyanabból
az anyagból ácsolták bölcsőjét és ke
resztjét is. És ez az "én sorsomat"
vállaló tudott örülni az örvendezőkkel

és könnyezett a szomorkodókkal. És ő
azt is tudta, hogy épp azzal szerez szá
munkra - és számomra - karácsonyi
örömet, azt hozza "ajándékként", hogy
velünk él át sok mindent a bölcsőnk

től a sírig.

Most, hogy ezeket elgondoltam, leír
tam, voltaképp azt is világosan látom,
hogy igy "vezettek be" már szüleim is
gyermekkoromban a karácsonyvárásra.
Persze, más stílusban, gyermeknek va
ló módon, de lényegében ezt mondták
el nekem.

Azután: bizonyára 'hosszú idő óta
nem tudnék örömmel gondolni a ka
rácsonyra, ha azt tartanám, hogy Is
ten ott trónol valahol fenn az égben,
esetleg ott porosodik filozófusok és teo
lógusek öreg fóliánsalbafí, fogalom-bör
tönében. Mivel nemcsak hiszem, de hi
vő tudással is vallom, hogy nem így
van, hogy ő itt van velem, velünk 
ez minden karácsonyi örömöm forrá
sa -, olykor az ellenkező látszat, vagy
a belülről rágó szkepszis ellenére is.
A "kis" Jézus számomra ma is Meg
váltó, sőt isteni embertestvér. barát,
bátorító, intő és útmutató. Jól tudom,
sokaknak nem adatik meg, hogy ka
rácsonykor a szívük szárnyaljon. eset
leg épp akkor fáj valami igen nagyon,
de a nehéz órákban míndig elmond
hatjuk. elmondhatom magam is: Jézus,
te lettél karácsonyi ajándékom. hogy

legyen testvérem akkor is, ha egyedÜl
érzem magam, barátom akkor is, ha
nem értenek meg, ha - úgy tűnik 
magamra hagynak.

Hát persze, mindezek "csak" gondo
latok, de rnögöttük - ezt viszont csak
én tudhatom, érezhetem - élmények,
emlékek is rejtózködnek. És úgy vé
lem, mélyebb öníeltárulkozásra ilyen
széles körű fórum számomra nem is
nyújt lehetőséget.

2. Emlékszem-e egy különösképpen
emlékezetes karácsonyra?

Sok szép karácsonyra, de valóban
csak egy "különösképp emlékezetesre"
gondolok most vissza. Épp azért, mert
annyira sajátosan, különlegesen volt
szép. És talán nem leszek ünneprontó,
ha most nem valamiféle "szent és va
rázslatos csendre", vagy hasonló modo
rossággal kifejezett, megfogalmazott él:
ményre utalok. Ez az emlékezetes ka
rácsony igen nagy mértékben tárta fel
számomra a ;,karácsonYi Kisded" ki
szolgáltatottságát. Eszembe juttatta,
hogy az értünk emberré lett Isten már
a betlehemi barlangistállóban vállalta
a sírást, szenvedést - a bölcsőtől a
sírig. Főapátí szelgálatom első karácso
nyán, 1973-ban a reggeli "pásztorok mí
séíét" a nálunk élő öreg szarzetesek
szociális otthonának betegszobajában
mutattam be. A mintegy 50-60 részt
vevő közül -. a papok ágyban fekve
vagy széken ülve koncelebráltak, a
szerzetes testvérek ugyanígy közösen
imádkoztak - ma már alig él egy
-kettő. Azon a karácsony reggelen leg
többje már közeli halálát várta. De
hogyan várta?! ... Valamikor, egyetemi
éveim során Schütz Antaltól hallottuk
ísmételten: Qui nescit ora re, pergat ad
mare - aki nem tud imádkozni hát
az . szálljon tengerre... Schütz "pater"
talan valamilyen személyes élményére
IS gondolt. En ezt ma, azóta a kará
csony óta így mondanám: aki méd nem
élt át igazi karácsonyi áhítatot aki
még nem tapasztalt meg a lelket' tük
röző arcokon mélységas emberi meg
nyugvást és bizakodásról tanúskodó·
örömet, az vegyen részt egy ilyen "el
fekvő szeba" karácsonyi míséjén. Előbb

bizonyára megrendül, de azután igazi
karácsonyi öröm fogja eltöltení, Mert
megérzi, kissé talán át is éli, hogy az
Isten jelen van. "Mintha köztünk Jé
zus járna ...."

Azon a karácsony reggelen - azóta
hasonlót hatszor éltem át - a Titok,
a karácsonyi Titok került egészen kö-



zel hozzám. A Titkot nem lehet ponto
san kifejezni, szavakba foglalni, mégis
megkísérlem elmondani, miért volt kü
lönösképp emlékezetes számomra az a
karácsony: mert ott és akkor kezdtem
valamiképp felfogni, hogy az emberélet
- mindenkié, az enyém is - a já
szolban pólyában fekvő gyermek tehe
tetlenségétől egészen a haláltusáig Jé
zus szeretetébe van beágyazva. A Gyer
mek azért jött el hozzánk, hogy örö
meink és szenvedéseink, életünk és ha
lálunk az ő jóságában és szeretetében
találjon értelmet, beteljesülést.

DR. ZSEBCiK ZOLTÁN orvosprofesz
szor, egyetemi tanár:

_ 1918 karácsonya az egész ország
nak fekete karácsonya volt. A háborút
elvesztettük. Mínden családnak volt
gyászolni valója.

Nem sokkal az ünnep előtt :Édes
apánk is hazajött a harctérről, négy és
fél évi katonáskodás után, kétszeri
sebesülést túlélve csontig lesoványod
va. Ez idő tájt már csak kukorica
kenyeret ettünk, nem volt .hús, nem
volt tej s még sok mínden nem volt.
Akkoriban kis családunknak :Édes
anyám volt a kenyérkeresője, s azt
mondhatorn, hogy éppen a víz színe
felett tudtuk tartani magunkat.

Már csak néhány napra volt tőlünk

az egyre közelgő karácsony és nyilván
való lett, hogy nagyon szerény körül
mények között fogunk ünnepelni.

A szokásos fenyőfavásárlás is elmaradt.
Nemcsak azért, mert pénzünk se na
gyon volt rá, hanem mert ez évben a
fenyőfáknak se volt kedvük a hegyek
ből levándorolní a városokba, a mi szá
munkra.

Húgommal együtt törtük a fejünket,
milyen is lesz ez a karácsony, nem
lesz dísz és nem lesz cukorka a ka
rácsonyfán. és nem lesz ajándék a fa
alatt?

A tízéves gyermek szívósságával ad
dig nyűgösködtem a karácsonyfa míatt,
míg csak Edesanyám azt nem mondta,
hogy próbáljuk meg s ha tudunk, sze
rezzünk fenyőfát. "Menj ki, fiam, Po
mázra - mondta -, Veronika barát
nőmhöz, talán ott lehet venni kará
csonyfát."

Több se kellett nekem, másnap már
a helyiérdekű vasúton ültem s mentem
Pomázra, Megkerestem ott Anyám Ve
ronika nevű barátnőjét, egy kedves,
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fiatal lányt s előadtam búbánatunkat.
ci hamarosan talált alkalmas embert,
aki a közeli erdőből kivágott nekünk
egy hosszú tűlevelű erdei, vagy osztrák
fenyőt. Nem volt igazi karácsonyfa, de
fenyő volt, illatos volt s karácsonyi
hangulatot árasztott.

Diadalmasan, ragyogó arccal cipeltem
haza, Tömő utcai Iakásunkba a meg
szerzett fenyőt. Most már az évről év
re gondosan elrakott karácsonyfa dí
szekkel ....,. jó részét magunk készítet
tük az iskolában - feldíszítettük a fát.
Teleaggattuk házilag készült szaloncu
korral és így illendőképpen vártuk a
Jézuska érkezését.

Meghatódottan álltunk a fa alatt,
örültünk, hogy apánk életben hazatért,
örültünk, hogy együtt vagyunk, de alig
tudtam fékezni magamat, hogy kibont
sam a csomagot, amelyen az én ne
vem állt.

Egy pár, nekem gyönyörű méregzöld
színü, kötött kesztyű volt benne. Jaj,
de nagyon örültem neki, hiszen annyit
fázott a kezem az elmúlt telek során,
alig győztem dugdosní a kabátzsebern
be, amikor iskolába rnentem-jöttem.

Rögtön felhúztam, és legjobban sze
rettem volna le se vetni. Ha lehetett
volna, még az ágyba is kesztyűben men
tem volna, meg az asztalhoz, az étke
zéshez is.

Másnap, karácsony első napjának
reggelén, azt mondja Edesanyám:
"Eredj, édes fiam, hasogassál gyújtóst,
hogy be tudjak fűteni a kályhába."
Gyorsan felhúztam a csodakesztyűt. le
mentem a pincébe, vettem akisbaltát,
hasogattam a fát, a begyújtáshoz való
vékony facsíkokat. Pár percnyi munka
után valami furcsa érzést éreztem a
tényeremben. Letettem a baltát, szét
nyitottam a kezemet és a gyönyörű, új
kötött kesztyű tenyerén almányí luk
tátongott. A csalánból font, a fonalpót
lékból készült kesztyű - mínthogy ak
kor gyapjú helyett csalánból is készí
tettek fonalat -, nem viselte el a
megpróbáltatást. De én sem!

Görcsös sírás tört ki rajtam, odalett
a karácsonyi hangulat. A boldogságót
a boldogtalanság és a tehetetlenség ér
zése váltotta fel. Anyám se tudott
megvígasztalní, sirattam a reménytele
nül elpusztult kesztyűt, a szép, zöld
kötött kesztyűmet,

Ma, 61 év elteltével, néha még mín
dig bánatos -vagyok a kesztyű miatt, II
amiatt, hogy most már nem a kesztyű

míatt vagyok bánatos.


