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KARÁCSONYÉJI ÉNEK

Gyerünk, fiúk, itt az idő az indulásra, készen vagyunk-e már?
Megvan-e minden, ami kell, mert csikorog ám odakünn, a hó

cipők, kabátok, takarók, a kesztyű és a sál?
Akkor fújjátok el a lámpát s gyertek, mert én, én majd elől

megyek. o

Jól ismerem már az utat, s ne fontoskodjék senki más, ha
vezetek.

Eloltottak, és kisded csapatunk torlódik feketén a visszfényben,
amint a tűz végsőt piheg,

V érbeli rokonaim itt, amott meg szívbéliek,
A bátya és a nénike, szolgálólányok és legények, s gyermekeivel

az anya is ott topog,
S az igaz is, aki a nap terhét viselte, a tizenegyedik óra nap

számosával.
Túl sötét van már számlálgatni egymást, de mintha az iméntinél

most többen volnánk valahánnyal.
Ha tán halottak csatlakoztak hozzánk, Isten hozott körünkbe,

kedves rokonok!
Ne féljetek tőlünk, meggyóntunk mind az este, tiszta szívvel

várunk közénk, ártatlanok.
Meggyóntunk mind, kivéve azokat, kik úgy hisznek, hogy mégis

kételkedve élnek,
És akik, kissé meghökkenve bár, barátságból mégiscsak el

kísérnek,
" Amint markolva nagy husángomat, akár egy búcsúvezető, csa

paúunk: élén lépdegélek,
Zengve karácsonyéji énekünket telt tüdővel, ahogy-esik-úgy

puffan épp:
Egyetlen verset, hogyha nincs több az iszákban, s a többit is,

o ha föltolul s egymás nyakába lép.
Ha nincsen rajta rím, hát le kell róla mondani, hiába.
ts ha biceg a vers, nem azért sántikál, mintha nem volna lába,
Hanem kissé előtte jár a gondolatnak, akár a vak, kit megelőz

a bot,
Meg aztán nem valami kényelmes az út sem, vastag hó lepi,

nem gyapot.
De azért csak gyerünk tovább Isten nevében! a vidám szív

mindent jónak talál.
Ha nem is tetszik énekem, mégiscsak végig fogom fújni már.
A négyszeres A II e l u j á t a neumával, s nem azt, hogy ajjaj!

s Requiem;
Mert ez az a nagy éjszaka, mikor a keresztények mindenfelől

feléd vannak úton. Betlehem;
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Mi meg itt milyen kevesen vagyunk, lám milyen kisded ez a
nyáj!

Alighogy kitárul az ajtó, ím szemünkbe lobban a tágas ég fenn,
Millió szikrázó csillag, a Tejúttal középen.
Az ünnepség szertartásmestere, az ég az égnek tudományát

magyarázza,
Roppant nagy díszében a firmamentum az Isten dicsőségét har

sonázza.
Egy villanás! az égi seregek kiránt ják kardjukat, fölibénk so

rakozva, s kapitányaik ott állnak az élen, épp öten vagy hatan,
A roppant nép egybevegyül és G l a r i a i n e x c e l s i s t zeng

egy hangon, hatalmasan!
Épp öt vagy hat csillag, nézzétek a legszebbet ott felül.
Ú szellemi Glóbusz, amint a szent Istálló fölött tündöklőn

megül!
Megszentelt fény edénye, melyet egy angyal haz nekünk ma,

kétségtelenül.

Ami téged illet, Boáz és Dávid városa, Efrata Betlehemje,
Júda minden városai között bizonyára nem vagy a legkisebb te,
Mert öledben kell megszülessék az emberek megváltója ma éjjel!
A legmesszebbről is eljött mindenlci hozzád, amelyet visel, az-

zal a nevével.
Utcáidon ma mennyi fény! mekkora. sürgés-forgás, zenebona,

forgalom!
Augustus Caesar megszámlálja az egész földet e napon.
A Tékozló Fiú, ki megvendégeli a Bal Latort s a Computus

tisztviselőit,

Fuvolp,slányok közt a lacikonyhán szórakozik és élcelődik.

Mindenkinek jut egy meleg zug itt, kivéve a mennyország fe
jedelmét.

Soha nincs hely a fogadóban, ha szegény Jézus, te volnál a
vendég.

Az alázatos Máriával a szamáron József csak házról házra
baktat.

A kocsmáros, meglátva ezt a terhes asszonyt, segítséget kiált és
karhatalmat !

S a tornácon s a fenyőág alatt szalvétájával hessentgeti el
Szent Józsefet, kinek fején nincs att a fényköre, csak egy ka

pott nyúlbőr kucsmát visel.

Ezért aztán, mivelhogy pénzünk sincs, hogy itt egy kissé vigan
éljünk,

Elhagyjuk jobbfelé a várost és itt ezen az úton balra térünk.
A pusztaság felé visz ez az út s a közlegelők felé, ahogy jelzi a
Barmok sűrű csapása, melyet kedvtellve néz a Levita.
ezen a sarkon forduljunk be most, és att ahol a boronák és

ekék állanak,
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Látjátok azt az üreget a földben, Abrahám öreg tölgyfája alatt?
Ott van.

Maradjunk egy-két percig nyugton itt, várjuk meg, míg éjfélt
kondítanak.

Még néhány pillanat, és túl vagyunk a nagy várakozáson!
Dánielnek hetei végetérnek, ma elkezdődik a karácsony.
H o d i e l u x i II u x i t n o b i s, c o e l i f a c t i s u n t m e l

liflui.
Itt fakadnak föl magának az öröklétnek forrásai.
Ma kezdődik az Ige bennünk, ahogy az Istennel kezdődött

kezdetül!
Tiszta eredet ténye, melyben természetünk is részesül!
O bűnnél hatalmasabb kegyelem! ok, melytől átlényegül az

igéret!
Hármas misével tisztelt titka a hármas sziiletésnek l
Im az igazmondó Igét elsőnek pillantják meg szemeink,
Amint a korporálén pihen, a rubrika meghagyása szerint.

Éjfél kondul. Folytassátok hát utatokat s lépjetek be.
Lehet-e szív olyan kemény, hogy a látványon, melyet látunk,

föl ne gerjedezne ?
Ki minket ennyire szeret, lehetséges, hogy viszont ne szeressék?
Van-e, kinek, karjába véve ezt a kisdedet, könnyel a szeme meg

ne tellnék ?
S ha még mindig akad, aki kételkedik, vonuljon félre és vizs

gálja meg
Ezt a papírt, amelyre egybeszedtem Mózestól a róla szóló jöven

döléseket.
Mert gyermek született ma nékünk, parányi kisded adatott az

égből,

Dávid törzse kihajtott, és virág sarjadt Jessze gyökeréből,

Dávid személye a bűntelen Szűz öléből született meg!
Ime hús a húsunkból, ím a tőlünk-való, az Istengyermek,
Örökségünket mit a Sátán elrabolt, visszaállítva teljesen,
S az ő neve Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten, Jövendő Évszá

zadok Atyja, Békefejedelem!

Folytassátok hát, mondom, útatok és lépjetek be bátran, mert
ami engem illet, én maradok, ahol vagyok,

De előbb készítsétek mind elő, amit Jézusnak ajándékba hoz
tatok,

(Ki tekintélyes származású, egy rézcsillag tanúskodik felőle pon-
tosan a hely felett,

Hol manapság egy török katona áll őrt, puskája végén bajonett).
Aztán zörges~etek;s az Anyához elsőnek ezt az anyát oezessék el,
Ki elsőszülött fiát hozta el, szemében érett anyasága teljes me-

legével;
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· S az együgyű együgyűségét hozza, s a bűnös jön bűnei sere-
géve~ .

Jön a reménytelen kishivatalnok, s az író, ki belátja már, hogy
tehetségtelen,

A kicsapongó, megtalálva tiszta szívét hirtelen,
Becsületrendjével a tiszt, az özvegy jegygyűrűjét hozva híven,
S az aggastyán élete lajstromát, az itatóssal az utolsó íven.
Én. meg, mert semmim sincs, amit ne kaptam volna csak, örül

ve, hogy veletek eddig eltaláltam,
Mint egy derék, idekinn maradok az éjszakában,
S mint Mózes az égő csipkebokor előtt, hallgatva az isteni

szózatot,
Úgy nézem buzgó áhítattal és mélységesen meghatott
Lélekkel ezt a zárt kaput, amelyen a tej tündöklése átragyog!

Vdvözlégy, térdeplő Asszony a fényben, minden teremtett él~-
lény elsőszülötte!

Mert te már akkor megfogantál, amikor még nem létezett a
lenti mély sem,

A hiánytalan fényesség a te réveden született az égben !
Amikor a mélység fölé keresztet állított, a Mindenható arcodat

helyezte el előtte,

Ahogy előttem itt áll a szívemben, ó tiszta Szűz, ki fényes liliom
vagy!

Méhedben hordtad teremtődet, kebled alatt nevelted alkotódat!
Hívő nővérünk Mária, beborít mindenfelől ölelése, .
Egy meztelen kis lény tapad az Istenszülő kebelére!
Mint a Fiú az Űsidőktől Létező szívére, aki az Amen és az

Ország!
Isten értelmes paradicsoma, balzsamaidnak illatába vonj hát!
Mint Ot magát vontad, aki az öröklétben tejednek édességét

vágyta szüntelen.
"Nyiss ajtót nekem, húgocskám, galambom, barátnőm, szeplö-

telenem !"
Add át az embert végre Istenének, királyi kapu es pecséttelen !
Ö éji áradaiokc szioe, kiben egyel nem mondható akkordban
A galamb ezüst színe és az arany sápadtsága egybelobban !

De közben zavaros lármával telnek el a földek és a rétek,
Valami kiáltozás kezdődik a földön, 8 az égben valami ének.
A pásztorok, virrasztva botjukkal a nyáj fölött, az Egyház pász

torainak képei,
Hallgatják a jó hírt, amint az angyal hirdeti.
S hallgatják ezt a mondatot: D i c s ő s é g s b é k e, amit a

Rendek fönt a megnyilt égben zengedeznek:
"Dicsöség Istennek a magasságban s a fiHdön

békesség a jószándékú embereknekP'
A Tékozló szívén, káromlásai közt, mintha zene suhanna át,
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Föláll, látni akar, körmével vakarja a nyilvánosház ablakát.
Mert útrakeltek már a pásztorok, s mögöttük az egész föld

megremeg,
E kocabanda léptei nyomán, akik közt a legöregebb
A banda dobját cipeli s rá kétfelől is jókorákat vereget!

Népek és szigetek! elmerült nemzetek! s kikkel méltatlanság
esett: ó figyeljetek sorra mind!

Megtöretett a nyakas Izrael, Isten lángja szabadon villog oda
kint!

Kik a halál árnyának országában éltek, világosságuk született,
fényt látnak ím mindannyian!

"Megtöröm a zsarnok igáját rajtatok, mint Mádián napjaiban,
Semmiért adtak el - így szól az Or - és én pénz nélkül foglak

visszavenni.
Ö féreg, mit se félj! Nem felejtkeztem rólad el. Gyermekét tán

az édesanya elfelejti?
S ha elfelejtené, én nem feledkezem meg rólad - így szól a

mindenható örök Isten.
Mi történt énvelem, hogy népemet elvették tőlem ingyen?
S nem teszem hozzá: tünjenek el földemről a pogányok és a

szennyesek.
Kelj föl a porból, ó fogoly, halld meg ezen a napon nevemet:
Mert én vagyok az Or - így szól az Or - én magam, aki szó

lottam veled."

Perzsák és görögök angyalai! Róma angyala! Éjszak és a ten
gerek angyalai!

Keserű virrasztásban éberek! éjben tengődő vak népek pász
torai!

Mint ahogyajelszót ismétlik toronyról toronyra a katonák,
A világ egyik sarkától a másikig úgy adjátok kérdésteket a

nap felé tovább!
Most, amikor az alszerpap, aki a szerpaptól - az meg a paptól 

részesült a békecsókban,
Indul testvérei között az elsőhöz a karban s köszönti tisztelettel,

meghajoltan,
Kezét a vállára teszi és kétfelől az arcához érinti arcát:
Akár a hírvivő, ki börtönről börtönre jár és hirdeti, hogy vé

getért arabság;
S tömjén, tűz és arany között az oltártól, a főpaptól elindul

nemsokára
űnnepélyes kíséretével, a lengő füstölők és zengő harsonák

nyomába
A hírnök és szószékre lép, az egyetemes Jóhírt prédikálva!

"Megszületett az isteni gyermek!" Ti is halljátok, ó mi: ez az
ének,
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Osatyák, kik még a Pokol hatalmas tornácában éltek!
Az elfeketült gyökér is megérzi, amint a lomb virága közt az

áldás megfogan.
Az FJlet Fája, melyen az örök gyümölcs születik, megremeg

nemzedékeiben boldogan:
Ime a csodálatos fiúgyermek, akit egy Szűz Simon karjába

helyezett!
Osatyák s pátriárkák, Jézus Krisztusnak ősei, örvendjetek!
A cBontotokból származott csontokból származott aBosszúló,

akit az Irás emleget.
És csakhamar a halottakon át, kik egymás hegyén-hátán he-

vernek rokonul és befedik,
A föld egész Adám mélyéig megremeg s kitárja méheit.
A kínból és a börtön éjjeléből a sóhajtozó lelkek hangja száll
S elcsigázottan így kiált: ,,0 gyermekem, hát itt vagy végre

már !"
Amíg az FJlő maga is be nem zörget a Halál küszöbén, amely

nem az ő alkotása,
S míg, alászállta szombatján az Úr lelkének hirnökűl előtte

. járva,
Be -nem zúzza a zengő kapukat egy angyal iszonyú csapása!

De már a sivatag fölött dereng a virradat, amelynek nem lesz
soha vége,

Hlső keresztény napunk hajnala és üdvösségünk első éve!
Itt lent és ezután az Isten örökre velünk lakik,
Amennyiben az övéi leszünk - de meddig! hiszen jószándé

kunk vajmi kurta itt !
Mert nyomban megtesszük a rosszat ismét, bár menedékünk

is lehet
A tabernákulumbeli szívben, ki oly elnéző hozzánk s úgy szeret,
Valóban karácsony napja ez, színarany, melyet semmi szenny

se rág.
Holnap, mert kell, a kegyetlen Heródest szolgáljuk majd tovább,
Az iparos a szerszámaival, a hivatalnok elfoglalva asztalát.
De én az isteni örömben lakozom, akár József, az ács,
Itt látva mellettem a kisdedet s Urunkat Istenünket egy sze

mélyben,
S anyánkat, Máriát, aki semmit se szól, s megőrzi mindezt a

szívében.
Rónay György fordítása
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