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A M A NYOLC nap alatt, melyet a betlehemi istállóban töltöttek, 
Máriának nem volt nehéz sora. A pásztorok hoztak nekik gyü-
mölcsöt, sajtot, kenyeret és tűzifát. Asszonyaik és leányaik 

foglalkoztak a gyermekkel és gondját viselték Máriának mindenben, ami-
ben a gyermekágyas nő segítségére szorulhat. Aztán a napkeleti bölcsek 
egész halom szőnyeget, drága kelmét, ékszert és aranyedényt hagytak ott. 

A hét végével, midőn már erőre kapott, Mária vissza akart térni 
otthonába, Názáretbe. Néhány pásztor ajánlkozott, hogy elkíséri, de 
ő így felel t : 

— Nem akarom, hogy miattam elhagyjátok nyájaitokat és mezei-
teket. Fiam majd vezet minket. 

— Hát a királyok ajándékait i t t hagyjuk? — kérdezte József. 
— I t t hagyjuk — felelt Mária — mert nem vihetjük magunkkal. 
— De sok pénz értéke rejlik bennük. 
— Annál inkább í — válaszolta Mária. 
— De hát nem tarthatnánk-e meg egy kis részt belőlük? 
— Mit csinálnánk vele? Van nekünk sokkal drágább kincsünk. 
És szétosztotta a pásztorok közt a királyok ajándékait. 

Nagy hőség uralkodott az úton. Mária ölében vitte a gyermeket, 
József pedig a kosarat hurcolta, melyet megtöltött a kevés pólya és 
némi kevés eleség. Dél felé kimerülten állapodtak meg egy erdő szélén. 

Abban a percben kis angyalok tüntek elő a fák mögül. Rózsás, 
pufók gyermekalakok, hátukon pici szárnyakkal, melyeknek segítsé-
gével repülhettek, ha akartak és járásukat könnyeddé tették. Nagyon 
fürgék voltak és jóval erősebbek, mint sem zsenge korukhoz és gyöngéd 
testükhöz képest gondolni lehetett volna. 

Hoztak az utasoknak egy korsó friss vizet és gyümölcsöt, amit 
a jó ég tudja , hol szedtek. 

Midőn a szent család folytatta út ját , az angyalkák követték őket. 
Elvették Józseftől a kosarat és József hagyta. De a gyermeket Mária 
nem akarta rájuk bízni, hiába esengtek. 

Amint leszállt az est, az angyalok puha mohából ágyat vetettek 
nekik egy nagy szikomorusfa tövén és egész éjjel virrasztottak álmuk 
fölött. * * * 
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Végre Mária beléphetett názáreti otthonába. Ez az otthon népes 
kis utca fehér házacskája volt lapos tetővel, fedett tornáccal, mely 
Józsefnek műhelyül szolgált. 

Az angyalkák most sem hagyták el őket és továbbra is ezerféle-
képen igyekeztek magukat hasznossá tenni. Ha a gyermek sírt, édesen 
elringatták, más angyalkák pici hárfákon zenéltek neki és ha kellett, 
pólyácskáját egy szempillantás alatt felváltották. Mária regggelenkint 
felébredvén, a lakást már kitakarítva találta. Minden étkezés után az 
angyalkák gyorsan összeszedték az edényeket, átszaladtak velük a szom-
széd kúthoz, ott elmosogatták és elrakták a pohárszékbe. Ha a Szűz 
mosáshoz készült, hatalmukba kerítették a ruhacsomót, felosztották 
maguk között, vigan elsulykolták a patakban, kiszárogatták a forró 
sziklákon és hazahordták. És ha Mária fonás-szövés közben el talált 
szunnyadni a nagy hőségtől, bevégezték munkáját anélkül, hogy föl-
ébresztették volna. 

Nem kevesebb figyelemmel voltak József iránt is. Kezeügyébe 
adogatták szerszámait, munka végeztével helyükre rakták azokat, 
rendbe tették a kisebb-nagyobb furókat, összeseperték a forgácsot, 
fűrészport és kifogástalanul kitakarították a műhelyt. 

Mária azonban — túlontúl ki lévén szolgálva az angyalkáktól és 
nem maradván semmi tennivalója — unatkozni kezdett. 

Mivelhogy , pedig unatkozott, még többet imádkozott és imádság 
közben elmélkedett. . . 

Egy reggel fölkelvén, látta, hogy az angyalkák megint seprik a la-
kást. Elvette tőlük a seprűt és úgy tett , mintha ki akarná kergetni őket. 
Az angyalkák szétfutottak. Ám délben, ebéd után, midőn le akarták 
szedni az asztalt, Mária megfricskázta az egyiknek pici ujjacskáját, 
mire az egész csapat szétszaladt. De csakhamar megint visszalopakod-
tak. Éppen amint Mária nekiült a fonásnak, egyikük ki akarta venni 
kezéből az orsót. Mária megforgatta a levegőben az orsót, mint valami 
fegyvert és kergette a kis tolakodót egészen József műhelyéig. Egy óra 
mulva, mikor a gyermek mellett ülve varrogatott, észrevett két angyal-
kát, akik a bölcső alá bujva titokban ringatták azt. Mária fölkelt, 
kihajszolta őket és oly hirtelen csapta be utánuk az ajtót, hogy az egyik 
angyalka szárnya csücskét becsípte az ajtóba. Az angyalka halk sikol-
tást hallatott. Mária kiszabadította, de mondá is neki : 

— Ugy kell neked ! Most majd megtanulod, hogyan avatkozzál 
bele oly dolgokba, amik nem tartoznak reád. Menj, mondd meg ezt tár-
saidnak is és ne lássalak i t t többé titeket ! 

* * * 

— De hát miért űzöd el ezeket a helyes kis fickókat? — kérdezte 
József. — Hiszen oly nagy segítségünkre vannak ! 
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— Éppen azér t ! — feleié Mária. 
— Nem értem — mondotta József. —Minthogy fiad az Üdvözítő, 

csak természetes, hogy angyalok szolgáljanak neki és hogy anyjának 
is legyen valami haszna belőle. 

— Ó, mily gyöngédtelen szavak, József ! Nem tudod-e, hogy 
a Megváltó azért jött a világra, hogy szenvedjen az emberekkel és el-
viselje a kis gyermekek minden aj ját-baját? Persze nekem kötelessé-
gem ezeket a szenvedéseket enyhíteni, amennyire tudom, minthogy 
anyja vagyok. De azt már nem akarom, hogy mások vegyék magukra 
a gondokat. Vajjon más anyák nem maguk ápolják-e csecsemőiket? 
Mily hitvány teremtés volnék én, ha kivonnám magamat az anyai 
gondok alól ! Különben is bizonyos vagyok abban, hogy gyermekem 
is jobb szereti, ha én magam gondozom őt, mint ezek a szárnyas mor-
moták. És azt is tudom, hogy sokkal jobban belekapcsolom magamat 
az ő megváltói akaratába, ha küszködöm, mint a többi anyák és telje-
sen elfogadom az emberi sorsot! Igen, én magam akarom pólyázni kis 
fiamat, magam akarom őt ringatni és altatni, magam akarom végezni 
a házi dolgokat, magam akarom fonni fonalamat és elmosogatni edé-
nyeimet és ruháinkat. És mivel ezek az apró-cseprő munkák nekem 
igaz örömeim, bizonyára nem számítanak nekem nagy érdemekül; de 
mégis bűnös lennék, ha eltűrném, hogy angyalok végezzék azokat 
helyettem. Megértetted-e? 

— Azt hiszem, megértettem, kedves leányom ! — felelt József. — 
De hát ilyenformán én is mondjak le azokról a kis szolgálatokról, ami-
ket nekem tesznek az angyalkák? 

— Világos, barátom ! 
— Pedig én azt hittem, hogyha már a Megváltó anyjának jegyese 

vagyok, ez jogot ad nekem némi kis előnyökre. Azonban neked okvet-
lenül igazad kell hogy legyen, mert te értelmesebb és bölcsebb vagy, 
mint én, habár te csak tizenötéves vagy, én pedig elmultam hatvan. 

* * * 

Hát a következő éjjel, midőn a kis Jézus sírni kezdett és nem 
akart elaludni, hirtelen halk és végtelen édes zene hallatszott be az 
utcáról. 

Mária kinyitá az aj tót és a hold fényében megpillantá az angyal-
kákat, amint a ház fala mellé sorakozva kis hárfáikon zenéltek. 

— Már megint itt vagytok? — szólt Mária. — Hátha az én fiam nem 
akar aludni? Hátha neki tetszik sírni és fogzása miatt szenvedni? 
Meg aztán nem vagyok-e itt én, az ő anyja? Menjetek, mert megha-
ragszom ! 

Másnap aztán egész nap nem mutatkoztak. Ámde a követ-
kező reggel Mária meglátta őket, amint az udvaron a fügefa alatt ácso-
rogtak félénken, szégyenkezve és csöndesen sírdogálva. És így szólt 
hozzájuk : 
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— Kis angyalkáim, ti engem nagyon szigorúnak gondoltok, mert 
t i még nagyon kicsinyek vagytok ahhoz, hogy megértsétek ezt. De 
figyeljetek ide. Az öreg Szefora, aki i t t lakik velünk szemben, inaszakadt. 
Kissé odább lakik a jó Ráchel, annak tizenkét gyermeke van és elég 
gondja van nevelésükkel. Meg aztán találtok Názáretben sok más 
szegény asszonyt is. Nos, ezeknek igazán elkelne a segítség a háztar-
tásban, mosásban, gyermekek gondozásában. Hátha kedvére akartok 
cselekedni fiamnak, menjetek azokhoz és bizonyosan nagyobb sikert 
arat tok ! 

És látván, hogy orrocskájukat f intorgatják, hozzátette : 
— Ha majd ő nagyobb lesz, talán meg fogom nektek engedni, 

hogy eljöjjetek vele játszani. De most tegyétek, amit mondtam. 
* * * 

És abban az esztendőben Názáret összes szegény asszonyait és 
betegeit lá thatat lan szolgák segítették gondjaikban és bajaikban és 
dolgaikban és az összes csecsemőket láthatat lan kezek ringatták (mert 
csak Mária és József számára voltak az angyalkák láthatók). És a cse-
csemők nem sírtak többé, kivéve a kis Jézust, aki szenvedni akart 
érettünk. 

Fordította : Kertész Kálmán. 

KIS VERSEK. 

Ha bánt a bánat, 
Szeretnék szárnyat, 
Hogy hozzád szálljak. 
Fejem öledbe hajtva 
Minden siralmat, 
Mi bennem ég, 
Kesergő dalba 
Elzengenék. 
— De, jaj, a távol 
Fekete fátyol! 
Nem tépi át se könny, se vágy, 
Mint szemfedő borul reád. 

* 

A naptól elszakadt a végső fényfonál. 
A szél gyászindulót vezényel. 
Az erdő távol halkan orgonál. 
Az ég a földre omlik sűrű könnyezéssel, 
Sóhajtó mély sötétbe vész el 
A tarka szín és minden tárgy alakja. 
Az élet arcát újra kifaragja 

A vakhomály — — 
Mélységgé tágul minden zug, üreg . . . 
Kilép belőlük és 
Szívemre ül a rémület. Réz Gyula. 
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