
BETLEHEMESEK
lrta Dallos Sándor

Nem tudom, hogy Kaczor Illés él-e még s Német Jóskával. akiből suszter
lett, mi van? Makk Sanyi elesett valahol Szerbiában, Rozs Gyurka meg meg
halt tüdővészben, mikor én tizennyolc éves voltam. Ma már Tressó Tóniról
sem tudok semmit, s eltűnt Rozs Feri is, a Gyurka bátyja, aki az egészkörnyé
ken legszebben tudott énekelni. Ezek öten voltak odahaza a váraljai meg a
pincesori szegénygyerekek. nekem titkos barátaim, s az ő betlehemjárásukra
így emlékszem.

Lehettem úgy nyolc-kilenc éves gyerek ekkoriban. Valami torokbajoan
feküdtem vagy tíz napon keresztül s azontúl, hogy fölkeltem az ágyból, se
volt szabad kimennem a házból még vagy nyolc napig. Hát gubbasztottam
odahaza s a korán homályosuló téli délutánokban, adventidőn, bennem még
az elmúlt betegség tág látásával a közelgő karácsonyt vártam. Akkor már na
pokon keresztül kemény fagy nyomta odakint a világot ,az éjszakákban jaj
gatva pattogtak az ólak és az ajtók deszkái, az ablakok üvege finoman és
állandóan .énekelt, A hízók zsírosan nyögtek az alom alatt s éjjel néha egy
egy tyúk ijedt fel a fagyban álmából. A kutya mordult néha a házában és a
macska a kályha tetején horkolva aludt. Mindezek csodálatosan meleg, a
vemhes világ titkaitól meleg hangok voltak nekem: Jézus készülődött vala
hol a világ peremén bennük errefelé. De még nem indulhatott el, mert mez
telenek voltak a rögök és kiáltóak és sértők a megfagyott anyagok szögleteí.
De élt a világ és valahol már gurult a csoda errefelé.

Hát talán december tízenhatodika volt, mikor apám reggel kitárta az
ajtót és vidám, erős hangja felcsengett a konyhában:

- Haj, gyerekek! Méteres hó esett az éjjel odakint!
Nevetett magosan, hogy megcsendültek tőle a rézedények, mert tenor

hangja volt, bélelt asztrachán sípkáját földhöz vágta kint jókedvében, mínt
a parasztok s a sapka vísszhangozva huppant. Ez hozta meg a telet.

Én aludtam még, mikor apám kiment de a hangra fel ébredtem, kíugrot
tam az ágyból, nekinyomtam a fejem a körül behavazott ablaknak s láttam,
hogy az udvarunkon alig látszik ki a hóból a nyári asztal, az ólak lécei csaknem
két arasz vastagok és a kukorícaágas tetejére hatalmas fehér süvegele tele
pedtek. Már akkor kint apám Ledobva a kis kabátját, feltűrt ingújjal lapátolt
a hótengerben utat a kapu felé, fütyült; negyven éves lehetett akkor. vissza
vissza nézett s olyan volt ott a hó közepéri mint a meséből egy vidám, erős

kovácslegény. A nyitvafelejtett ajtókon betört a hó szaga, ostorpattogast hal
lottam, egy kocsi ment el a ház előtt csöndes csörömpöléssel rontva a havat
maga előtt, és a fuvaros beköszönt:

- Jó reggelt kívánok!
Neki is vidám volt a hangja, mint a pattintás, apám meg behívta és meg-

kínálta pálinkával. Jó erős szilvóriumunk volt.
- No, Ferkó, hát... Igyék egyet, az ördög bújjék magába!
Én néztern rnindezt s olyan boldogan, mínt a mesék, kezdtem kiabálni.
- Hóvizet kérek mosdani! Hóvizet!
Olvasztottak egy lavór havat, s pocsáltam a jéghideg vízben, dobáltam

az arcomra s pacskoltam benne, anyám parányi havat dugott hátul a nyakam
alá - nem fázik meg attól a gyerek! - de aztán hamar ledörzsölt és segí
tett fel öltözködni. Valami csillag támadt a házunkban, s már csodák közt
telt a nap. Nagyanyám, aki élt még akkor, vastag ruhát vett magára, nagy
gyapjúkeridőbe burkolódzott, úgy ment kávéért a boltba. A cseléd megeltette
a disznókat, és azok hangosan lefetyeltek, sokkal hangosabban, mint más na
pokon, A verebek borzadt tollal ott ültek a tornácon, mint valami eleven gu
bacsok, Megpörkölték a kávét, és tele Lett családi jó szagával az egész ház.
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Megreggelíztünk és kitakarttottak, aztán nagyanyám valamí kelt tésztát csi
nált s az élesztő csodálatos ereje áthatotta még a falakat is. Az ég homályos
volt, elámult felhőkkel takaródzó, s a szobába úgy nézett be a hó, mínt az
ember.

- Gyere! - rnondta, - Gyere ki!
ültem az asztalnál, de nem voltam ott: magas szánon repültem szélse

besen és csöngőztem lélekkel a hószületés ünnepének... Már lépett a fehér
szőnyegen Jézus erre felénk, s lába nyomában megültek melegedni az erdei
madarak.

Tizenegykor tele lettek hanggal az uccák: jötek az iskolából a gyerekek,
röpültek a hógolyók, s megdobbantak tőle a kerítések. Minden kutya meg
bolondult a hangoktól. futkároztak az udvarokon, ugatní kezdtek, utánasza
ladtak agyerekeknek, megkergették őket, de nem bántottak egyet sem.

Rozs Gyurka jött, láttam, egyosztályos volt velem, szeméri drótból csinált
okuláré volt, kezében vékonyra vágott színes papírok. A könyvkötőtől hozta,
tudtam mire kell: hogy megkezdik a betIehemjárásokat, s a betlehemhez kell
még dísznek.

Később láttam, hogy Kaczor Illés szalad el a ház előtt, az urasági kocsi
sokhoz ment, mert később egy kifordított kocsisbundát hozott Treskó Tóni
val együtt. Makk Sanyíék előtt Német Jóska áll és valamit bekiabált a ház
ba. Makk Sanyi kijött, s együtt elindultak valahová. Már itt volt a karácsony
és a gyerekek izgatott csoportokba verődtek.

Én bennt álltam az ablaknál, tele volt a szívem mindezzel, s gondoltam,
nekem is csinálni kellene valamit, hát rendberaktam a könyveimet, glédába
állítottam a székeket s kifényesítettem törülközővel az orvosságos üveg rnel
lett az ezüst kiskanalat.

Délben megebédeltünk : bableves volt valami belefőtt hússal meg túrós
tészta.

Ebéd után nem sokkal apám megint elment, nagyanyám okulárén keresz
tül bibliát kezdett sillabizálni, anyám egy darabig olvasott, aztán apám ti
tokban készülő új karácsonyi ingeire kezdte felvarrni a gombokat.

Besötétedett, s a lány megetette a disznókat, bezárta a tyúkólat és szal
mát hozott, hogy a konyhában begyújtson estére. Aztán nagyanyám felküld
te a padlásra, hogy hozzon le egy zacskó diót, meg a kamrából, a polyva kö
zül almát valami hetet.

Apám jött meg s hozott valakit. akivel lámpa mellett nézték meg a hizo
kat, mert i)' három közül az egyiket apám el akarta adni. A lámpafénytől meg
zavart és fölkergetett disznók ijedten röfögtek.

Aztán csönd lett, kiültünk a konyhába, mert minden este a konyhában
szoktunk gyülekezni, a cselédleány csendesen morzsolt, mi meg csak ott vol
tunk s ki-ki csinálta ezt, azt. Anyám föltette a vacsorát. Magam remegve vár
tam s nem találtam sehol sem a helyemet. Mert hogy Illés vitte a subákat,
tudtam, ma megindulnak s ha indulnak, 'hozzánk jönnek elsőnek, az bizonyos.

Hat óra felé felorditott a kutyánk, neki az ucca-ajtónak, de mindjárt meg
csöndesedett, hangok sustorogtak, kútlánc halkan csörrent.

Igy vártam.
- No itt vannak! - kapkodtam a levegő után. - Itt vannak a bethle

hemesek!
Avval már kezdtek is iszonyúan zörögní a konyhaajtó előtt láncos botjaik-

kal s változtatott hangon Makk Sanyi bekiáltott:
- Szabad-e bemenni, meghallgatják-é a betlehemeseket?
- Meg, meg! - szólt apám. - Jöhettek!
No, be is bukott az első, Makk Sanyi volt, de azért kicsit féltem, mert

nem voltam egész biztos benne. Mert nagy suba volt rajta, nagy söveg, láncos
bot a kezében, szakálla a mellét verte s nagy kócbajsza mint a kútkötél. Tette,
mintha botlott volna a küszöbben, nagyot lendült s a konyha kövén zörgött a

31



bottal. Azzal megkezdte. De szép volt míndez, édes Istenem, de szép! Hol ta
Iálom ezt a szépséget életemben mégegyszer én?

- Dicsértessék a Jézus Krisztus, szalonnás jóestét kívánok. J!:n vagyok
amaz ezeresztendős vén számadó pásztor, gyöttem messze a vflágnak a másik
sarkából nagy havakon által, kakastaréj volt a sarkantyúm, de elkoptattam,
hajdinakéve a köntösöm, cserfakéreg a bocskorom. Tereltem én valamí ezer
birkát, hogy épségben meghoznám, de egy híján mind elveszett vadak által a
nagy erdőségeken. De az az egy itt van a keblemben. Kergetett is érte három
igen óriás farkas, megszabdalták jól a ködmönöm, de a birkát jól elrejtettern
az üngöm ráncába. magam meg elengedtek. mert vén ember húsát nem él
vezik. Dicsértessék a Jézus Krísztus, Tudva vagyon a bibliából, hogy Agusz
tus császár meg akarván számlálni népét, kit-kit odaküldött, ahová valósi.
Én hát idegyüttem. Az utamba megfáradrtam, sok jártomban megehűltem,
futásomba megszomgyúztarn, ha akasztanának le egy ódal szalonnát s tetéz
nék. vagy három akó borral, nagyon megszolgálnám. Szabad-e lepihenni?

- Tessék!
Azzal elvetette magát s kezdett hortyogní erősen, mint aki alszik, s nyom

ban újra zörgettek, s jött a más, Kaczor Illés, ugyancsak subában, csak sza
kálla s bajsza volt kisebb, lancos botja meg csörgött. Bebukott s mondta: .

- Dicsértessék a Jézus Krísztus, kóbászos jó estét kívánok. En vagyok
ama régesrégi vén őregpásztor, legalább ezer mértföldet gyöttem, míg maguk
hoz értem, léptem miliomot vagy annál is többet, de itt vagyok végre. Haj
tottam én valami ezer báránt, de mind ott vesztek farkasok fogátul, egy hí
ján, aki itt van a kellembe és rejtezik a gatyám koreába, mint bolha az asz
szonyok üngíbe. Magarn is megkergettek a vadállatok, csak éppen, hogy itt
megmenekültem. Előttem valami egy nappal elindult az én számadóm ezer
főnyi nyájjal, őtet keresem, nem látták-e? Kóc a szakálla, a füle a derekáig
ér, foga meg egy se.

- Itt fekszik e, alszik.
Akkor meglátta s neikifordult búsan.
- Hej kend ugyan jól törődik pásztorral-nyájjal. Míg rnink kint a pusz

tán farkasolclool hadakozunk, kend itt húzza a csöndest, s bízom, a nyája meg
odavész, aszondom. De w!lait én is megtettem, Agusztus parancsára szaladtam,
megfára:ttram, megehültem, megszomjúltam, ha a házigazda akasztana le a ké
ményből vagy tizenhét méter kóbá.szt s adna mellé két .akó bort csobolyóba,
azt is rnegenném, megínnám, Hát én ds lepihenhetek-e?

- Terülj csak melléje, . .
De már huppant is be a kísbojtár, Rózs Gyurka nagy ruhában, szépen

kífőstve s kezdte:
- Diesértessék a Jézus Krisztus, töpőrtyűs jó estét kívánok, J!:n vagyok

ama kicsínykis bajtár a betlehemi mezőkről, ki báránkák lépteit vigyázza.
Egy hete még együtt őriztem a számadóval s az öreg [uhásszal, még hogy pén
teken koppintott fejbe a számadó a bottal, a púp is megvan a fejemen, igy
gyöttem át hegyen-völgyön, farkasok útján, medvék csapásán, a kokasOlk
megcsípkedtek. juhászkutyák leszaggattak, a számadóm meg a [uhászom meg,
látom, alszanak itt csöndben. Ha tán megszázmák a kis juhászbojtárt s anná
nak neki egy kendér töpörtyűt másfél akó borral, sohase bánnák meg, mert
ritka emberek vagyunk. De elsőbbeg is alunnám. Tehetem-e?

. - Tedd meg.
Feküdtek, aludtak, mérföldekről megtért jámborok. De kint a nagy téli

csöndben megszólalt a csengő, belépett két angyal hófehér ruhában, arany ko
ronával a fejükön. Rózs Feri, mert ő volt az egyik, kivilágított betlehemet
hozott Máriával, Józseffel s jászolban az áldott Krisztussal, Tresó Tóni kezé.
ben gyönyörű fenyőág, s Rózs Feri letette a betlehemet az asztalra s esengve
kiálltotta :



- Dicsértessék a Jézus Krísztus! Háznépe s pásztorok, nagy örömet hir
detek nektek, mert mégseületett a földre e világnek megváltója, Jézus. Mínk
az ő követei vagyunk, menjetek, imádjátok, Ez Lesz a jel: egy istállóban ta
láltok egy aprócska kisdedet jászolba fektetve, pólyába takarva, ikért sZ6~Z

csillag; orcája napocska. a keze szép virág!
Sénekeltek :

Mennyből az angyal
Lejött hozzátok
Pásztorok

Megtelt hangjukkal a konyha, apám szeme, láttam, könnyes volt, anyám
gyermekin mosolygott, s az ének, hogy elmúlt, fölébredtek a pásztorok.

- De nagyot aludtarn - mondta az öreg, - de igen nagyot aludtam s
olyan szépet álmodtam.

- Mit álmodott?
- Halljátok-e, álmomban, éppen kis szalonnát falatoztam, rnikor oda-

gyön hozzám a legnagyobbik birkám s aszongya nékem: "Én vagyok a leg
nagyobb birkád itten, vegyél föl s vigyél el engem a Kisjézusnak. hogy meg
meiegítsem, mert, hogy igen fázik" Mi az a nagy fényesség?

Az öreg juhász:
- Csuda ez, de én meg azt álmodtam, hogy éppen kóbászt falatoztam,

míkor odagyöri hozzám a legfehérebbik bárány s aszongya nékem: "Hallod-e
te öreg juhász, én vagyok a legfehérebb bárányod itten, vegyél fö~ s vigyél
el engem a Kisjézuskának. mert, hogy igen fázik s rá akarok lehölni." Mi ez
a nagy fényesség?

A bojtár:
- Én meg éppen fájlaltam álmomban a gazduram púpját a fejemen itten,

mikor csak megjelent két fényességes angyal s aszonta nekem, meajetek Bet
lehembe, mert ott van a Kisjézus temérdek fényességben.

- Ne mondd, te!
- Ne mondd, te!
Most meglátták az angyalokat s vették el magukat a nagy félelemben.
- Két angyal jöve hozzánk, mit jelentsen?
- Ne féljetek pásztorok - mondták az angyalok, - mert a Kisjézus kö-

veti vagyunk, menjetek s vigyetek neki ajándékokat!
Már csupa fény volt a konyha, mínden, de minden csupa lélek, .mikor a

pásztorok a betlehemhez járulának s leborultak előtte.

- O édes Kisjézus - mondta a számadó - bizony semmim sincsen, egész
nyájamból ezt az egy birkát mentettem meg, de ezt néked odaadom szegény
ségemből szivesen, hogy melengessen.

Most a vén pásztor következett.
- O édes Kisjézus - mondta - édes Megvá1tóm, nekem sincsen többem

egyetlenegy megmenekedett bárányomnál, de ezt. neked adom szegénységem
ből szívesen, hogy rád1ehöljön.

S a kisbojtár sírva:
- O édes Kisjézuskám, semmim sincsen nékem. Az angyali szóra lein

dulván, hogy gyöttem, fogtam én gilicét az erdőben tenéked, de mert nagyon
jajgatott keblemben a szegény pára, szántam én s elengedtem, Mam hát adni
nem tudok én semmit, csak a tarisznyámban van tegnapról egy falat száraz
kenyerem, azt Neked adnám, ha nem vetsz meg érte. De kisbojtár vagyok,
s jobbarn nincsen.
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S betették az ajándékokat. a birkát. a bárányt, a falat kenyeret a betit!
hembe, s énekelték, már együtt az angyalokkal:

Csorda pásztorok midőn Betlehembe
Csordát őriznek éjjel a mezőbe,

1m ar angyali jövének eléjük
S nagy félelemmel telik meg az ő szívük.

Ezt már mi is mínd énekeltük. Először a cselédlányunk kezdte, aztán
nagyanyám vette át, apám, anyám a drága althangjával. én: tízen voltunk
ett, akik buzgón énekeltünk. A konyha eltelt jószaggal, mintha fenyőerdő

illata töltötte volna be s az ablakon csurrant le a cseppé vált pára. A gyere
kek diót kaptak, almát, apám még pénzt is adott nekik s elmentek. De olyan
különös, csodákkal telt levegő maradt utánuk. Mindannyian nagy, havas pusz
tát láttunk, a puszta felett csillagos ég s egy nagy, szikrázó csillag rohan az
égen kelet felé. Anyám megtette a tüzet, vacsoráztunk, aztán ott maradtunk
az asztalnál, s míg a cseléd szöszmötölt mögöttünk kocogva az edényekkel,
nagyanyám tiszta, kemény hangon Zakariás könyvéből olvasott fel.

SOLYMOS IDA VERSE

ZARAD~K

Éltem lángból és koromból,
irtózván a jeltelentől -
jó halászok virradatkor
hálót fontak életemMl.

Volt időm is néha - házam,
hova megtérhettem élve
s nem vesződtem a halállal,
megölelt baráti béke.

Holdsütésben alszom fák közt.
Jóslást próbálok jelekből:

kit a jóhoz nem a vágy köt,
testvéremként lelhetem töl.

*

Megokosodtam. Tekintetem érdes.
Raktáron tartok drága maszkokat.
Arkangyalomra még-még visszanézek
a megkeskenyült boltozat alatt.
Már háttal áll. Kavargó ködmezőben.

Hívásra vár? Vállában torpanat.
SzóZítanám, de ?lem győzöm eTővel.

Engem tÖT ketté ez a mozdulat.
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