
[ák meg". A napkultusz téves tanítása annyira fanatizálta az egyszerű népet.
hogy Alexandriában agyonkövezték Georgius püspököt. amiért a Sol. invictus ün
nepének előestéjén egy Mlthrász-szentélyt keresztény ternplommá akart átalakí
tani. Nagy Szent Leó (440-461) pána pedig arr il panaszkodik egyik karácsonyi
beszédében, hogy még az V. században is akadtak keresztények, akik december
23-én a Szerit Péter bazilikának hátat fordiLva imádkoztak a felkelő Naphoz.
(Vö. Radó Polikárp: A kereszténység küzdelme az ókori napkultusz ellen. Theoló
gla, 1941. 295.)

Látnivaló ebből, hogya kereszténység vezetői észérvekkel, fáradságos telvi'á
gosító munkával nem vo'tak kép-sek visszatartani híveiket a nankultusztól,
Ezért más módszerhez folyamodtak: Jézusnak. az örök Napnak feledésbe ment
születési időpontját azonosították a fény terjedésének, a téli napfordulónak
dátumával, december 25-tel. 19y aztán a híveik lassankint elmaradoztak a Nap
isten születésére rendezett pogány szertartásokről, A Sol Irivictus-t pedig decem
ber 25-ről száműzte és örökre legyőzte a "világ világossága", Jézus Krísztus.

SZÉKELY LÁSZLÓ VERSEI*

JÓ~8e/ ádventJe

Szűz Márla egy sz6val sem mondt4,
Hogy őneki angyallal volt dolga;
Hogy az angyal mit is üzent néki;
Hogy méhének érő terhe égi.
Iste'l, ügye volt az, nem személyes,
S ily titkokat elmondani kényes.

Most azonban látta J6zsef arcán,
Hogy benn harc dúl s igen szen'ved

harcán.
GYlkran nyugszik rajta pillantása,
Majd zavartan kapja szemét má.~r2.

Lehajtja a fejét, mélyen hallgat;
Rémeket kelt és rémeket altat.
GY·'llul, ácsol, s alatta a föld reng,
Bút hessent el, majd meg újra töpreng.
Szúvak fúrnak belül és fara'mak,
Elaltatná őket - s felriadnak.

Tépelődik, mi lehet a titka?
Hisz jegyese olyan szűzi, tiszta!
Oly éteri! Csak lélket sugároz,
Ot megsz6lni nagy bűnnel határos.
Gyanújit hát elzavarja, űzi,

Eh, pusztulj már, hisz ő olyan szűzi!

De a vádak csak visszaper·~gnek:

Ha nekii-ik: nem, higgy a két
szemzdnek. . .!

De mit teqyen? Megmondja szemébe?
De hisz ebbe elégne a képe!
Meghurcolja? Törvény elé menjen?
Ily sérelem essék eme szenten?
Az nem lehet! De hát a más... Ejnye,
Majd még mire tévedne a nyelve!

-Részletek egy Mária-epo8zból.

&~2

Mária is szánalommal nézte,
H0gy oly feldúlt ketines vőlegénye.

Rá-ránézett szeretettel. szánva 
Tekintete tiszta aranybány:t -
Sz6 nélkül is azt mondja gyengéden:
Segítenék a nagy szenvedésen,
De Istenre biztam magam régen,
Ha úgy tetszik, majd szót emel értem.
De bármilyen nyugodtan tekintett.
Látni kellett: neki sem volt mindegy.
József szeme sokszor barna felleg,
Kedélyének derült egén terped.

Igy iramlott el hát hó a hóra,
S nem ta7.áltak egy megold6 sz6ra.
Mlílt az idő és ők mind a ketten
Tépődtek egy benső gyötrelemben.

József tehát azt gondolta végm:
Elmegyek én egy búcsúszó nélkm.
Nem bírom ki. Jobb lesz összekötni
Bugyromat és csöndesen megszökni.

Még egy végsőt pillantani rája:
Légy magzatod atyj inak arájlll
Keresi majd az az édes mátka,
Am ő útját messzeSégbe vágta.

Mária meg azt gond/Wa csendben:
Várjunk. Hiszen van Is'en a mennyben.
:el az Isten, él égi heroldja,
Ki a csom6t, mit kötött, megoldja.
O tudja, hogy nem engedi nékem
Titkot tárni ÓTzött szüzességem.



~s az angyal meg is jött egy éjjel,
S ő oszlatott minden gondot széjjel.
Fő/fedte. hogy Isten erejére
Fog:mt fiat Szíiz Mári'! méhe;
Éqi fiat" Izrael új hősét,
Kit fiának nevezni dicsőség.

Ö. ez a sz6 m.?Z2t ontott. mézet!
Öröm árj:z verte szét az éjet.
Szívében száz madir fütyörészett,

Jegyesére boldogsággal nézett:
Te, az Atya szépséges mátkája,
Te, a Lélek választott arája!
Te, Istennek kertjében nyilt r6zsa,
Én meg annak vénhedett karója.
De .ió. h'J'JIJ te rá>n hfljolsz ()yengéden,
Illa~od és pompád adva nékem.
Hadi le 'wsse7't életem szolgálat,
Veled, érted, mindhalálig nálad;

• • •
(t'1Y váUozi.at a bánat örömre,
Ha gon.dj'1id a Kézbe teszed le,
Ama Kézbe, mely pihen s megint kész,
S ha napja jön, mindent el is intéz.)

AprÓ8~en~eh

Elmúlt eq'l nap. Már a három táltos
Gyors tevéken ki tudja, hol szálldos.
József és hű, szerelmetes párja
Nagy Her6dest bizony be nem várja.
J6 idő lett, lázasan pakolnak
~s boldogan elindulnak holnap.
Isten veled. Bet'ehem. virágos,
Sziklán épült, pálmafás kisváros!
De j6 lesz már újra otthon lenni

Igy tervezték s nem lett ebből semmi.

Csendben aludt Mária és mélyen
Isten puha. megóv6 ölében.
Felhők fölött, mennyben járt az álma,
Mintha ezer ang'l/al között járna.
Szárnyuk színes fél'ubel1 I'z;porkázott,
S dúdolgatták a Magnifikát-ot

De álmán,ak letörött a szárnya
Eay hirt~len, fojtott kHltá'i'ra.
József állt ott és sz6lt izgatottan:
"Mel'e",ülj'lnk! I"dulj'mk leqottanl
An(]'IJal mondt'1. Vesz'ilyben a Gyermek,
Hallom is már, fegyverek csörögnek."

Kinn tipródik már a hű szamárka,
Cókmókjukkal rakva van a háta.
Mária a gyermekkel felülhet,
Néhány perc és máris menekülnek.

Az éj az Úr fekete palástja,
Az lett nekik ,oltalmazó bástya.
Vissz'1ang:JS lett a sötét sikátor
A kocogó szamár patáját61.
De elnyelte neszét kard csijrgése,
Anyik jaja, csecsemők hőrgése.

Fáklyák füstjét hozta el a szellő.

Fii.liik mellett sítt el pdr nyílvessző.

Hátuk mögött a füllesztő csendbe
fi pS'!f)'l'Jysikoly, férfiátok zeng be.
Előttük meg a barna éj terped,
Sakál 1JO"lít, a sziv beledermed.
Nem küld szelet most a zordon Észak,
Mégis terjeng nyomukban a vérszag.
S a pribékek durtla sziika, átka
Hangzik ki a messzi éjszakába.

Nagy kérdések szállnak, bárha némák:
Ok vadabbak avagy a hiénák?
Keselyűk is vijjognak az éjbe,
A szag után megjöttek a vérre.
Sűrű. sötét a vak éj köp~nye,

Még sincs fedve a bűn szörnyű szennye.

De Mária sok fehér sávot lát,
Mely átszeli az éj véres poklát:
Zsenge lelkek szállnak föl a mennybe,
Fehér szárnyon, himnuszukat zengve.
Hunyt szemmel is látja, amint szállna1c
E szabadult felhő-fehér árnyak.
Nagy sor halni, ha ez áron messze
Bontakozik s menekszik egy Eszme.

Boldog, kicsi, véres aprószentek,
Szabadwltak. testi nyűg'51 mentek!
I ..ebegjétek körül kis Királytok,
Zengjen-bongjon vig hallelujátokl
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