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Nagyon egyszerű mese ez, akárki tud hasonlót.
Decemberi délután volt, gyorsan ereszkedő esttel. Ez az est

.azonban nem amolyan szürke est volt, mint a többi. - a homály
i s fénylett tőle. .

Karácsonyestéje volt.
A pályaudvar zsufoltan himbálódzott az imént g'yúl t lámpa

~·ényben. Nemcsak ,a váróterem. - a folyosók és u nagvcsarnok
18 meglelt utasokkal.

Kinn lassan szállni kezdett a köd.
Egy kisváros pálvaudvura mindig megható. akárcsak játék

villamosai. Mindegyik úgy bukkan ki a ködből, mintha most ven
nék Iri a dobozból. a vatta közül, Minden olyan. mint nagyvá
rosban, csak egy cseppet alacsonyabb és kurtább. Az emberek
viszont akkorák, mint másutt, - óriás játékokkal bajlódó gyer
mekekhez hasonlók.

A csomagok viszont túlságosun is nagyok voltak, sehogysem
fértek át a szűk ajtókon, nem szólva a ceizmákról, - nekik is
kicsi volt a hely a kőkockákon, minduntalan mások lábára hág
tak.

A zárt levegőben tömött paraszti szoknyák, bundák és kucs
mák szaga e.rjedt.

A hangszóró bőgött. Minden percben ujra el reesegte a szeme
telőknek szánt hosszú intelmet.

Az utasok elcsigázottan tűrték. hogy túlharsogja őket, eltöm
je a fütiiket. Lógó orral állt mindenki, azok is, akik sohasem
szemeteltek. s a jövőben sem volt szándékuk szernetelni, s bűntu
datos képpel hallgatták, hogyan keU viselkednie egy jó utasnak.

A pályaudvar személvzoto tisztasági versenyben állt.
.Diákok. munkások, parasztok és katonák vörösképpel kiabál

tak egymás arcába, mintha összevesztek volna. Egy hivatalnok
maga elé bámult, hóna alatt egy kis fenyőt szorongatott, össze
kötött ágai közt még dísztelen homály. Két csizmás férfi kőzötí
egy micisapkás fiatalember orrának tömpeségét alig tudta ellen
súlyozni előrehegyezett állával. g volt ott egy munkás is; kis
faládikán ült, sötét arca kemény ráncok hálójában.

A katonák füstöltek, a diáklánvok rcsaceogtak, de 'sema füst,
sem a csacsogás nem tudta betörnni a hangszóró torkát.

Aztán mégis történt val ami.
A hangszóró kattant egyet. s egyszeriben belészakadt a szó.
g ekkor - mintha osak erre várt volna -- a hirtelen támadt

esendben egy új hang csendült fel valahonnan, tiszta, édes éR
gyermeki:

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok ...

Az emberek felkapták fejüket, míntha egy angyal szárnyának
suhogását éreznék. A tolongás megszünt, a csomag-ok félrehú
sódtak, a csizmák megálltak, a csoportok szétnyíltak, - mindenki
a hang felé fordult.

Elsőben senki sem tudta. mi történt'
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De inihelyt a hangokon túl, II szavak értelmét is felfogták.
loppal fürkészni kezdték egymás arcát.

Az ajtónál álló rendőr hátratett kézzel előre-hátra imboly
gott R talpán; mosolyog-va nézte a három gyermeket, - nem volt
kedve kösbelépni.

Az egyik oszlop tövében álltak, miutha a meséből léptek vot
na elő. Ormótlan, hosszú cipőjük orra a magasba szagolt, ruhá
juk pedig olvau rongyos vol t, hogy valósággal a mesékből, a túl
világról hozták: zúzos kis testük is kilátszott alóla.

o Amit pedig a legkisebb fiúcska a kezében tartott, az teljes·ség
gel a mesék világába tartozott: egy betlehem toronnyal és kereszt
tel, belül pedig egyesepp másvilági fényességben a Kisded,
Anyjával. Józseffel meg ,a szamárral.

A nagyobbik fiú énekelt. szája előtt egy kis páraoszloppal.
Ez is olyan volt. mint régi képeken az angyalok szája el.

festett mennyei üzenet. Csillogó papirsüvegje félrebillent a nagy
buzgóságtól, s szőke haja kicsúszott alóla. Egy merész kis an
g~'alhoz hasonlított: - megsokállta az emberek gyávaságát. 1.
szállt, hogy kiénekel ie, ami a szivekben el van rejtve.

Istennek fia. aki született
Jászolban. jászol.ban ...

A betlehemes fiúcska körűtra indulta lábak között. M~nd6Jl
kihez odament, magasra emelte a betlehemet, s tartotta a markát,

S az önzéstől hajszolt nagykörmű. szeplős kezek nem tud
tak ellenállni valami varázsnak, - egymásután nyúltak zsebükbe.
s versengve nyomták fillérj'Üket a piszkos kis marokba.

A munkás maga elé bámult; fénytelen ráneai egyszercsak meg
vi!ágosodtak: a betlehem megállt előtte. Az ember el akart for
dulni. de keze a, zsebe felé tévedt; előhúzta táreáját, vaktábaa
belenyúlt, adott valamit a gyereknek, s mikor visszatette, ujra
elfordult, szeme azonban erősen pislogott: egy most fakadt kis
fényt figyelt a lelke rnélyén, s azon tűnődött. belső része tuitől

horult oly hirtelen melegségbe,
A tömpeorrú micisapkás jól lehiggyesztette szája szélét. hog.,

ráférjen minden gyerekes mese lekiesínylése és megvetése. Nera
győzte mutatni, mennyire unatkozik, de titkon azon bosszanko
dott, hogy az ének miatt hallgatnia kell, s ha szól is, nem figyel
rá senki.

A katonák rendületlenül fujták a füstöt, - összehúzott pil
lájuk mögött emlékeztek valamire. Aztán egyenkint talpuk alá
ejtették cigarettájukat. s előhúzták pénztárcáfukat.

A Ibusz ujságos kalitkájának ablaka kinyílt, egy kövérkés
női kéz repült ki rajta. A betlehem felé integetett, de a kisfi.
sehogy sem vette észre. Az emberek érdeklődéssel figyelték. Végre
egyik katona megfogta a kisfiú vállát, s a kalitka felé mutatott.
Erre az integetés megszünt, a kéz leszállt a kisfiú tenyerére, aztáa
ismét becsukódott az ablak, s az emberek megnyugodtak.

Mire míndenki lerótta kicsinyke adósságát, az ének is el
hallgatott. A nagycsarnok megtelt ünnepélyes zsongással, A ki
nyilt arcok mosolyogfak: mindenki úgy érezte, hogy kapott va
lamit.

Senki sem vette észre, mikor tűntek ela betlehemesek.



Olyan hirtellen történt, minthn a. f'öl.d nyelte volna el öket.
Az arcokra meglepetés ült: ami néhány percool ezelőtt még- való
ság volt, egyszerre bizonytal anná kezdett válni, valószínűtlenné,

akár egy mese ...
A hangszórót már IdjavÍ/ottúk, -- ujra bőgött: ittvette az II ta

sok nevelésének irányítását.
Varázsos szavakat ismételt, melvek íől az emberek ismét meg

lódultak, s mi ndent feledve tülekedtek .a porron felé. A csizmák
ujra rátaláltak mások lábára: a csomagok sem ig)-ekez.tek össze
húzni magukat, - érzéketlenül viaskodt.ak az a itókknl és az em
berekkel.

A nagycsarnok kiüriilt, csak a jegyvúltók kapkodtak még a
pénztárnál. Sorra az al acsony ablak elé nyomták képüket. be
kiabáltak rajta, s aggodalmasau eitették azt az egyetlen kis pa
pírkártvát, melvet sok nagy papir-ért és még több aprópénzért
kaptak.

Az ('gyik oszlop mögiil , az áruvékból éles g'yel'ekhangok hallat
szottak.

A három betlehemes fiú Vólt. Veszekedtek valamin. Lábuknál
a kőre téve sötéten feküdt a betlehem és a süveg.

- Fogd be a szádat - kiál totta a szőkehajú, s mcllbevág-ta
a kis betlehemest. - Ez neked nem elég~ Kapsz többet, csak
kiabálj !

A kisgyerek pityeregni kezdett.
- Gyere, haggyuk itt - mondta Iesujtóan a harmadik.
Elindultak az ajtó felé; a legkisebb sírva vitte utánuk fl. oot-

Ichemet.
Ök is csak az emberek fiai voltak.
Lassan eltüntek a sűrű esti ködben.
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