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Egy  hópelyhes  decemberi  délután  történt.  Mári  néni  megint  rikoltozott,  hogy  nem 
lesznek kész, mindig csak ez a kapkodás, és soha senki nem figyel rá; az összes teendő az ő 
nyakába szakad, a háztartás szalad, és ráadásul a karácsony is itt van újra a nyakukon.

Gáborka ugyan nem tudta, miféle hatóság lehet az a karácsony, de ha a nyakukon van, 
akkor nincs mese, menni kell segíteni Mári néninek.

Kissé  kelletlenül  kászálódott  fel  az  ablakpárkánytól.  Reménykedett  benne,  hogy egy 
ilyen zimankós-havas-szeles napon nem szalajtják sehová, maradhat az ablaktáblának nyomva 
kis  fitos  orrát  és  csodálhatja  a  hópihéket  –  olyan  pompásak  voltak.  És  olyan  érdekesen 
masíroztak oldalra, ha erősebben kezdte fújni őket a nyugati szél.

Az  ajtónyílásból,  a  búbos  mellől  még  visszapillantott  rájuk.  Ugyanúgy,  békésen, 
mosolyogva szálldogáltak, mint addig. 
- Csak aztán megvárjatok! – sóhajtotta, és sarkon fordult.

Mári néni telve volt jobbnál jobb ötletekkel, hogy mit kell még sebtében rendbe szedni, 
mielőtt az a fránya karácsony ideér. Először is fel kellett hamuval szórni az udvart. Ezt közel 
sem sikerült olyan gyorsan nyélbe ütni, mint Mári néni kigondolta, és ahogy Gáborka szerette 
volna. Pedig őt várták a hópelyhek. Igaz, így is láthatta őket, ott táncoltak körülötte. De ő az 
esésük akarta megfigyelni, hogy hogyan hullanak, honnan és miért. De idekint akárhányszor 
felemelte ötéves kobakját, minduntalan a szemébe peregtek, hogy nem látott semmit, vagy 
rátelepedtek az orra hegyére, arra a fitosra, hogy azon nyomban tüsszentenie kellett. Épp erre 
kellett volna a mai nap. Hogy az üveg mögül mindent jól megfigyelhessen. Hogy rájöjjön a 
titokra.

- Csak tudnám, hol kujtorog az a kölyök! Baj van vele, de annyi!
És akkor ő, a kölyök ráeszmélt, hogy nincs mivel felszórni az udvart. Ahhoz először ki kell 
hamuzni. És már szedte is kis bakancsos lábait, futott a lapátért a szérű mellé. Út közben majd 
hanyatt  esett  a  nagy  igyekezetben,  meg  hát  jeges  is  volt  a  föld,  csúszott.  
A hamuzással is igazán iparkodott, de apró volt még a marka a kutacs nyeléhez, a karja meg, 
hogy beérjen  a  kemence hátáig.  Egész  vállig  elnyelte  a  kemence szája.  Aztán belül  még 
parázs  is  volt,  ahogy  kapkodott,  megsütötte  a  bütykét  kissé.  Végre  aztán  csak  elkészült. 
Szaladt ki a teli vödörrel meg a lapáttal. A bütyke ugyan fájt, pirult is erősen, de nem volt 
most idő azzal foglalatoskodni. Mári néni megmondta: mindjárt itt a karácsony! Lesz aztán 
nemulass, ha a házat koszban, az udvart azon jegesen találja.

Járt a keze, mint a motolla. Eleinte kevéssé ment a dolog, imitt kis kupacok képződtek, 
amott meg a puszta jég kandikált felfelé. Végtére egyre ügyesebben bánt a lapáttal, és nem telt  
bele a szemközti fán pittyegető széncinege húsz trillájába, mire elkészült. Mári néni kibámult 
rá a tisztaszobából, ahol a dunnyhát rázta épp fel, és szája szegletében mintha egy kósza kis  
mosoly kezdett volna bujkálni. „No, ügyesedik a lurkó!” 

Nem  volt  Mári  néni  gonosz,  ha  az  lett  volna,  Gáborka  most  nem  állna  homlokát 
törölgetve,  pirospozsgásan  a  bevégzett  munka  után.  Két  éve  találta  a  kis  csomagot  az 
erdőszélen, az ösvény mentén. Valakinek nem kellett, letette a falu határába, vegye fel, aki 
szeretné. Mári néni épp nem szerette volna, csak hát otthagyni sem volt szíve. Azóta vigyáz 
Gábor deákra, akit a tisztelendő látott el ezzel a tekintélyt parancsoló titulussal. 

Jó ember volt Mári, azt tudta mindenki a faluban. De bizony a Jóisten nehéz természettel  
áldotta meg, amolyan istenesen. Az istenességből azonban magának nem sokat juttatott. Hogy 
is ötölhetett fel benne az imént hirtelen a tisztelendő azzal a beretvált, mindig mosolygós és 



bosszantóan kedves  képével!  A régi  tisztelendő nem állhatta  folyton fennhangon hirdetni, 
hogy ő el fog kárhozni, a pokolra jut, ha kerüli a templomot. Az rendjén is volt. Az öreg 
haragudott rá, megvolt az oka. Nem adott ő egy garast se, akkor se, mikor a leégett toronyra 
gyűjtöttek,  nem  ment  templomba,  még  húsvétkor  se.  Hát  szép,  hogy  haragudott.  Most 
hajszálra úgy nem jár arra, minden maradt a régiben. Azaz hogy minden, csak a tisztelendő 
nem. Ez az új meg folyton mosolyog rá, beköszön neki, az egészségét kérdi. Hát mit csinál ő 
másképp?

„Jön  a  karácsony!”  –furakodott  be  újra  gondolatai  közé.  –Hadd  jöjjön!  Várjuk!  –
mormogta maga elé,  és félig a karácsonyra gondolva, félig  a mosolygós képűre,  mélázva 
végigsimította a vánkos tetejét, hogy egy apró ránc nem maradhatott érdes ujjai nyomán.

Még szusszanhatott pár pillantásnyit,  úgyis a takarítás vége felé jártak már. Állt  hát, 
egyenes derékkal, közben azon töprengve, mi a következő tennivaló, mit bízhatna rá a lurkóra 
még. Mert  a  gyereket  keményen kell  fogni,  őt  is  úgy nevelték.  Hat  évesen már hordta  a 
tisztaruhát a gazdáknak, két évvel később pedig együtt hajladozott sudár, fiatal anyjával az 
izzasztó hőségben, a fülledt gőzben a szennyes fölé, és sikálta az ingeket, alsó szoknyákat, 
kötényeket, hogy fehérebbek lettek a patyolatnál. A munka vont barázdákat homlokára, szőtt 
deres szálakat ébenszín hajába. Mégis szép volt, ahogy így állt, mintha megfiatalodott volna. 
Hány évet ért, tán maga se tudta. Ugyan, harmincöt vagy ötven, mit számított!

- Igen, készen is volnánk – állapította meg. –Maga az Úr Krisztus se panaszkodhatna, ha 
erre tévedne!  Ragyog az egész porta. Azám! – gondolta,  de olyan hirtelen,  hogy tulajdon 
szívverése is megtorpant. Furcsa idea kezdett motoszkálni a fejében, amilyen hosszú-hosszú 
idő óta nem. 

Elvégre  karácsony  volt.  Majd  kétezer  éve,  hogy  megszületett  az  emberiség 
megváltója…

Különösnek tetszett. Ahogy rezzenéstelen állt, még mindig a bevetett ágy felett, belül 
egyre nyughatatlanabb, izgatottabb érzések kerítették hatalmukba. Nézte a kinn ácsorgó vagy 
épp guggolva a földdel babráló inast, és nem tudta elhessegetni azt a szokatlan ötletet: „Igazi 
karácsonyt kellene ajándokozni a gyereknek!” Ő haragudhatott a vallásra, a papra, tán még az 
Istenre is, az az ő gondja. De a gyerek… és már elég koros, hogy értsen is belőle valamit. 

Mári néni számára –be kellett hogy lássa – most következett még a java. Rend ugyan 
már volt, tisztaság is, de az este egyre csak közeledett. Három óra, már lehet, el is múlt. Főtt a 
feje, sietni kellett. 

- Igen ám, hát az inassal mit kezdjek addig? A karácsony meglepetés kell legyen.
Szaladt a kamrába lisztért, tejért, mákért, tojásért, mindenért, ami a bejglihez kell, csakhogy a 
tojás mind elfogyott, nem talált egy fiát sem. Márit nem abból a fából faragták, hogy holmi 
hibádzó tojások bármiféle akadályt gördíthettek volna az útjába. – Nincs tojás, nincs bejgli! 
Hát csinálok bobajkát. Rajtam ugyan nem fogtok ki! – mormogta, inkább csak úgy, maga elé. 
Fogta, amit talált és indult vele sebesen a konyha irányába, kikerülve a helyet, ahol Gáborka 
kucorgott.  Odabenn rájött,  hogy nem lesz ez így jó.  Nem elég,  hogy idő sincs sok, de a 
gyereket  is  okvetlen  kerülgetnie  kell,  nehogy megsejtsen  valamit.  Apró kockákra  vágta  a 
száraz kenyeret – kiflijük nem lévén -, s közben egyre töprengett, mit találhatna ki. 

- Gábor fiam! – kiáltotta a tornácról. A kis poronty, mint tűzről, úgy pattant fel a földről, 
ahol az apró hópihék formáját, eggyé olvadását tanulmányozta. Szaladt máris a tornácra. Jó, 
hogy hívták, kezei már pirosas-ibolyás árnyalatokban játszottak a hidegtől.
- Fiam! Gyertyát kellene kérned a templomból. Jön a karácsony, aztán egy szál gyertya nem 
sok, annyi sincsen a háznál. Eredj, kéresd meg szépen a tisztelendő atyát, és mondjad, hogy 
Mári néni küldött, hogy küldene neki valami kis gyertya csonkocskát a tisztelendő úr. Hogy 
legyen mit gyújtani a halottakér’… Meg aztán ilyenkor ki kell tenni valamit az ablakba is. 
Mondjad, hogy majd megháláljuk. Aztán ne maradj el sokáig, mert hamar sötétedik, és nem 
találsz vissza nekem a falu végiből, akkor összeakad a bajuszunk. No, eredjél!



„Ezzel  megvolnánk!”  Nem  akart  ő  semmit  a  tisztelendőtől,  legkevésbé,  hogy  a 
lekötelezettje legyen, de onnantól, hogy ez a gyertya-ügy az eszébe jutott, semmi másra nem 
tudott még gondolni se. Ehhez még hazudnia sem kellett, ráadásul a templom a falu másik 
végén túl állott egy dombocskán. Beletelik kis időbe, míg Gáborka onnét visszaérkezik. 

A kenyérkockák takaros halomban várták, hogy a tej felforrjon, miközben Mári a mákot 
darálta. Meglocsolgatta a kockákat, rájuk szórta a mákot, még mézzel is megcsurgatta. Az 
almáriumban meg, az egyik csupor mélyén egy kis elrejtett mazsolára akadt. Nagy ünnepekre 
tette  félre  a  múltkorában,  amikor  ajándékba  kapta  a  szomszéd  gazdasszonytól.  Meg  is 
felejtkezett róla, de ahogy rábukkant, rászórta azt is mind az illatosan gőzölgő bobajkára. Sőt, 
ahogy a pincében járt, még egy kisebb sütőtököt is talált. Meg hozott fel almát, hogy azt is 
megsüsse, meghintse cukorral. Szinte látta Gáborka örömét a sok ritka finomság felett, s nem 
is tűnt fel neki, mindeközben ő maga is mennyire örvendezik, mekkora izgatottsággal szalad a 
kútra, meríti az edényeket, mossa a gyümölcsöt, cikkezi a tök aranyló húsát. 

Egy-kettőre a sparhet gyomrában pirult minden. Ő meg közben kiszaladt az erdőszélre 
fenyőgallyat tépni, hadd legyen fájuk is. 

A falu házikói mint mézeskalács kunyhók sorakoztak ásító szájaikkal a patakra, meg az 
ott baktató Gáborkára nézve. A szürkület már homlokon csókolta a tölgyes méltóságos fáinak 
csúcsát, s lassanként a falu felé osont. Az ablakokból mécs világa vetült a havas útra, s néhol 
bentről még halk dudorászás dallamát is kilibbentette a fújdogáló szellő. 

Minden nyugodt és lecsendesült volt, Gáborka furcsállotta is, hogy teremtett  lélekkel 
nem találkozott a máskor nyüzsgő utakon. Csak a Cirmos iszkolt át előtte, Cilka néniék csíkos 
macskája, rajta kívül senki nem járt arra. 

Bakancsos lábai egyre nehezültek a rájuk tapadó, friss hótól. A templomtorony csúcsos 
süvege azonban mind hívogatóbban bólintgatott feléje. Megszaporázta. Szélesedett az út, s a 
házak is szórtabban álltak itt már.  Lassan az utolsó viskó pislákoló fénye mellett is elhaladt. 
Közeledett a domb tövéhez. Megállapodott, hogy kifújja magát, közben pedig morfondírozott, 
merre  tovább.  Kanyargós  kis  ösvény  vitt  fel  a  halom lábától  a  templomkapuig.  Nemrég 
söpörhették, de a sűrűn hulló hó egyhamar befödte fehér leplével. Vagy indulhatott, amerre 
nyáron  szaladt  a  többiekkel,  árkon-bokron által,  neki  a  meredélynek.  Alig  tett  pár  lépést 
fölfelé, megcsúszott és belehasalt a puha porhóba. Maradt hát az ösvény. Csak ne tűnt volna 
olyan reménytelenül hosszúnak…

Tekintélyes kis batyu fenyőág gyülekezett a borovinkán. „Elég lesz már, no!” –címezte 
magamagához Mári, ahogy el-elnézte a gyarapodó kupacot, kezeinek mégse tudott megálljt 
parancsolni.  Jól  esett  fáról  fára  járni,  innen-onnan  lecsippenteni  néhány  alkalmatos 
gallyacskát. 

Messze  járt,  sok  év  előtti  gyertyánosban  egy  ifjú  lány,  keresve  az  itt-ott  megbúvó  
fenyőféléket.  Hogy  legyen  fájuk.  Lelkesedés  izzott  a  szemében,  sugárzott  az  arca.  Halk  
dallamok zöngicséltek piros ajkairól lágy-szomorúan, mégis édesen: 

„Betlehem, Betlehem, a te határidba
Érkezett Mária rongyos istállóba.”

És  öröm kezdte  eltölteni,  az  a  fajta  túlcsordulás,  amikor  az  ember  lelke  úgy  megtelik  a  
jósággal és szeretettel, hogy e gyönyörűség tiszta cseppjei a szemén kell kibuggyanjanak.

Énekelt,  hangosabban  és  hangosabban,  kitárt  karokkal,  az  égre  emelt  tekintettel,  
táncolva, szökdécselve, a batyuval a hátán.

Hová lettek azok a hajdani karácsonyok?



Sok parányi lábnyom sorakozott egymás mögött, katonás rendben a templomhoz vezető 
úton. Egy, kettő… Huszonhárom… Negyvenkilenc… Nem számolta tovább. Mindjárt odaér 
különben. 

Benn itt is fény derengett. Nem kellett hát egészen hátra mennie a paplakig. A kilincs 
fagyosan simult a markába. Szíve hevesebben kalimpált, mint eleddig. Nem merte lenyomni, 
maga sem értette, miért. Olyan kedves volt a tisztelendő mindig, néha még egy barackot vagy 
almát is a kezébe nyomott, sőt gyakran beletúrt a hajába, és összeborzolta. Most valahogy 
mégis más volt. Most a tisztelendő volt otthon, a templomban, ahol Gáborka alig járt még. Mi 
lesz,  ha  megzavarja? Mi lesz,  ha  nem tud  gyertyát  adni?  Vagy leteremti,  hogy ő is  csak 
kéregetni tud jönni, vasárnap meg soha errefelé sem néz? És, jaj, mi lesz, ha…?

Több minden már nemigen jutott az eszébe, csak Mári néni, amint elagyabugyálja, hogy 
nem tudott jobban iparkodni. Nyelt egy hatalmasat. Még mindig remegő kezével, rendkívüli 
megfontoltsággal nyomta le a kilincset. Sikerült észrevétlen kinyitnia a vaspántos kaput, s 
ugyanolyan halkan be is tenni maga mögött. Amit bent látott, attól a szája is tátva maradt nagy  
csudálatában.  Két  óriási  fenyő  állt  a  szentéjben,  felékesítve  kalácsokkal  és  színes  kis 
gyertyákkal.  Pompázatosak  voltak,  főként  a  csúcsuk.  Az  egyiken  hatalmas  aranycsillag 
ragyogott, a másikon pedig csuhéjból és kukorica hajakból, meg lenből fonva egy hófehér 
angyal ült, szárnyait szélesen kitárva. Ilyen csudát még nem látott. 

A tisztelendő a felolvasó állványnál állt és beszélt, papírokat lobogtatva a kezében, bár 
rájuk sem nézett.  Elmerülten gyakorolt  az éjféli  misére. Egyszer csak lelépett a lépcsőről. 
Gábor ekkor ocsúdott, hogy ő még nem is köszönt, sőt mindezidáig észre sem vették. „Nem 
lehet megzavarni, most nem” – gondolta, azzal meghúzódott  a kórus alatt,  az egyik hátsó 
padban. A tisztelendő fel-alá járkált, papírosain néha lendítve egyet, összetekerve őket, vagy 
meglobogtatva maga előtt  a légben. Zsoltáros hangja egyik ablakról a másikra vetődött,  s 
egyre csak mondta.

„Odakozmál  a  tök”  –  kapott  hirtelen  a  homlokához.  A kezében  tartott  ágakat  még 
sebesen a kupac tetejére dobta, majd a batyut a hátára kötötte és nekiiramodott. Az erdő fái 
édes titkokat suttogtak a feje fölött, s az égboltról az Esthajnal kísérte lépteit. Amikor ritkult 
már az erdő és a távolabbi kémények füstje ezüstösen tekergett felé, akkor ébredt rá, hogy 
énekelt.  „Betlehem,  Betlehem.”  Isten  tudja,  mikor  dalolt  utoljára.  Pedig  be  szerette! 
Édesanyjával  mindig döngicséltek a  vasaláskor,  kukoricafosztáskor,  vagy ha  a  konyhában 
kellett  kutyulni  valamit.  –Haj!  Szokatlanul  sok  emlék  kavargott  a  lelkében.  Máskor  nem 
engedte magát elragadtatni holmi rég történt dolgokkal… de ez a nap annyira más volt. 

Újra  Gábor deákon járt  az  esze.  Nem mondta neki,  hogy elmegy hazulról.  Mit  fog 
csinálni, ha megtalálja az üres házat? Sehol semmi jelzés vagy üzenet. „Megijed, az bizonyos. 
Amilyen kis mimóza a kincsem.”

Ő  ért  előbb  haza.  Lekapta  a  sütőtököt  a  tűzről,  éppen  jókor.  Valamennyi  eledelt  a 
padkára tette, hogy melegen maradjanak, s nekilátott, hogy egy földdel teli dézsába szurkálja 
a  gallyakat.  Meg  is  öntözte  mind,  hogy  idő  előtt  le  ne  hullajtsák  hamvas  leveleiket.  A 
ládafiából még előkutatott néhány piros meg sárga pántlikát, azokat aggatta az ágak hegyibe. 
Az asztalra friss damasztot terített, közepébe állított egy kosárkát dióval, almával, meg egy 
kis lenvászon párnácskával, mely jó illatú fűszerekkel volt tele, hársfa- és bodza virággal, 
akáccal és csalánlevéllel, no meg zsályával és kakukkfűvel. Semmihez sem fogható illatözön 
lepte el a helyiséget. A karácsonyfát egy hokedlire állította, be az egyik sarokba. Így is szem 
előtt volt, nem volt valami nagy a szoba amúgy sem. 

Az iménti aggodalma, hogy Gáborka megelőzi, szertefoszlott, helyette most már amiatt 
félt,  hogy  hát  hogyha  valami  baja  esett  út  közben.  Elvégre  olyan  kis  gyámoltalan  még, 
kisgyerek. A templom meg messze van, azóta is hullik erősen az égből az áldás, és már a 
Göncöl rúdja is feltűnt az égen. „Hol kujtorog az a kópé?” – sóhajtott, de ahogy az utolsó 



hangokat kilehelte, már nem féltette. „Karácsony van. Az Úristen ilyenkor még jobban vigyáz 
a gyerekekre.” 

Nem értett mindent egészen. Sokat beszélt a tisztelendő, idegen neveket emlegetett, meg 
távoli vidékeket. És egy asszonyt, meg a férjét, akik hosszú-hosszú útra indultak egy szegény 
szamár hátán, hogy felírják őket valakik valahova. És nem kaptak szállást, senki nem akarta 
befogadni őket éjszakára. Eddig világos volt. Itt azonban kezdett a történet összekuszálódni. 
Mert  Isten  mindezt  előre  tudta,  mégis  elküldte  a  Fiát  a  világba,  az  emberek  közé,  mert 
olyannyira szerette őket. És engedte, hogy az Istenfiú egy istállóban lássa meg a napvilágot, 
hogy szalma szúrja kicsiny testét és barmok lehelete melengesse. 

- Mert az Isten ennyire szeret minket. És újra meg újra elküldi hozzánk az ő egy fiát, és 
kéri, hogy készítsünk neki helyet. Minden szentmise egy új karácsony. Amikor az Isten újra 
közénk jön és szállást kér bennünk. Betlehem a lelkünk, a zsongó, zsibongó város vagy a 
szerény, méltatlan istálló, ami mégis befogadja az Urat? Testvérek! Befogadjuk-e az Istenfiút 
itt és most? Mert az Atya elküldi hozzánk ma is őt…”

Zsongtak a fejében az érthetetlen szavak. Bizonyos csak abban volt, hogy ő nem akar 
szívtelen fogadós  lenni,  aki  elutasítja  az  Isten fiát,  a  szegény kisgyermeket.  Tekintetét  az 
oltárképre  szegezte.  Egy  anya  tartotta  gyermekét  a  karjában,  hátuk  mögött  egy  botjára 
támaszkodó férfi állt, előttük pedig sorban három alak térdelt, kincseket nyújtva feléjük. Egy 
istállóban voltak mind, imitt-amott néhány ökör meg juh feje kandikált még, egészen fönt 
pedig egy angyal lobogtatott egy zászlót a csillagos mennybolt előtt. Szépen festették meg, 
egyszerűen. 

„Én nem küldtem volna el őket, ha hozzám jöttek volna. Biztos kerestünk volna helyet 
nekik Mári nénivel, még ha szűkösen vagyunk is. Én befogadnálak, Isten fia!”

Szemei a kép aljáról egyre lejjebb vándoroltak, egészen le, a nyitott tabernákulumra. 
Hófehér selyem fedte belülről. Úgy tűnt, mintha nem lett volna hátsó fala, mintha nem is 
szekrényke, inkább kapu lett volna, kapu valahova. Gáborka csak nézte, egyre nézte, s úgy 
tetszett előtte, valóban megnyílik az ajtó, és  valaki lépdel át rajta, felé tartva. Azt kérdezte 
tőle:  „Gábor,  megszállhatok-e  nálad  ma  este?”  És  ő  alig  kapott  levegőt,  hogy válaszolni 
tudjon. Amikor végre sikerült, lelkesen kiáltotta:
- Persze, már vártalak!

A tisztelendő  megakadt  a  prédikációban.  Most  vette  csak  észre  a  hátul  meghúzódó 
gyermeket,  aki  ki  tudja,  mióta  kucorgott  ott  a  hidegben.  Hirtelen  szólni  sem  tudott 
meglepetésében.

Gáborka  pedig  pirulva  döbbent  rá,  hogy  bár  nem  szándékozott  zajt  csapni,  mégis 
megzavarta és félbeszakította a tisztelendőt. Nem is értette pontosan, mint történt, épp csak 
muszáj volt kimondania… Az Úrjézus kért nála szállást.

Minden készen állt  az ünnepre,  csak az inas hibádzott  még. Nélküle nem kezdhetett 
semmit  Mári,  hát  leült  és  várt.  Úgyse  tehetett  ilyet  máskor.  Szabad  folyást  engedett 
gondolatainak, hadd kalandozzanak arra, amerre ma egész nap jártak, s amerre máskor tilos 
volt. 

A falak megelevenedtek és szétcsúsztak, a plafon eltűnt. Egy fehér ruhás kislány állt a  
réten, derekán és hajában türkiz szalaggal.  Vállára omló göndör fürtjei  és finom vonásai  
elragadó, úri kisasszonyos külsőt kölcsönöztek neki. Alig lehetett több négy évesnél, csak épp  
megfontoltnak, komolynak tűnt, még amikor mosolygott  is.  Mert  mosolygott.  Két emberre,  
akik valamivel távolabb egy büszke hárs tövében álltak, szemben egymással, kéz a kézben.  
Boldogság csillogott a szemükben… és öröm… és élet.

A rét pörgésbe fogott, az eddigi alakok szétfutottak, mint tinta a nedves papíron. Valami 
csillogó  állt  középen,  körött  ismét  az  iménti  pár.  És  egy  lány.  Ugyanazok  a  vonások,  



ugyanazok az éjszín tincsek. Pár év… Felszabadultan énekeltek valamit, mindnyájuknál apró  
mécses. Aztán a fa tövébe tették őket, s a lányka egy pici csomagot kapott. Pír ömlött el az  
arcán. Ajándék. Neki. A férfi és nő szeretettel figyelték. Aztán ez a kép is szertefoszlott.

Félhomály, hüppögés, szipogás, nagyon halkan. A férfi ágyban, mellette a nő, keze a  
kezében. Rezzenéstelen ül, az arcát nézi. Az ágy végében hajlott hátú férfi. Pakol egy barna  
bőrtáskába. Néha sóhajt. Fiolák és üvegcsék, kötszer. A sarokban kendős öregasszony. Előre-
hátra hajlong és hangtalan rázza a zokogás. A lány az ajtóban áll. Szempillája se rezdül, az  
arca merev, akár az anyjáé. A könnyek mégis patakzanak végig a hamvas orcákon, egészen az  
álla csúcsáig, majd le a döngölt vályog padlóra. Hirtelen kifordul az ajtón, nekiiramodik.  
Csíkos bő szoknyáját, kötényét felkapva szalad, kis cipellőjével a földet tapodva.

Sebesen peregtek a képek, egyik a másikát követte. Néha kimaradt egy-két perc vagy 
hely, máskor a sorrend borult, mert gondolatai zabolátlan cikáztak az emlékek forgatagában. 
Megfékezte őket. Át akarta élni mindet újra.

Térdepelt. Homlokára a figyelem és igyekezet vont barázdákat. Ajkai hangtalan fohászt  
mormoltak az összekulcsolt ujjak fölött. Cipőjéről még pergett a föld. Legelöl térdelt, középen,  
az oltár előtt. Akkor hiába kérte. Pedig be nagyon kérte!... Azóta nem tért be templomba. 

Új kép: sötét. A hold sápadt fényénél hantok közt kucorgott. Valaki közeledett, a kezében  
lámpás. Vállkendő takarta. Lehajolt a gyerekhez, a fejfa tövébe, végigsimított selymes haján,  
felkarolta.  Az  felnézett  rá.  Némán  megértettek  ők  ketten  mindent.  Belegyalogoltak  az  
éjszakába. 

Ez volt  az utolsó történetszerű emlék.  Innentől  már csak  képkockák ugráltak:  anyja 
izzadva, homlokát törülgetve a gőzben; ahogy a padlón kuporogva nyúl a szekrény alá, egy  
pengőért; ő, amint vizet hord a kútról, míg kint az úton gyerekzsivaj és kacagás; harangszó  
vasárnap a tűzhely mellől, makacsul; rőzsegyűjtögetés az erdőben: a gyerekkora. 

Mi ütött belé? Azóta ő soha nem várta a karácsonyt se. Amióta egyedül maradt, nem is 
ünnepelte. Miért pont ma? Miért volt olyan más ez a decemberi délelőtt, az egész nap? 

A döbbenet első másodpercei után a tisztelendő arca mosolyra derült, és nem állhatta, 
hogy meg ne simogassa azt a kis kobakot, a leghátsó padban. 
- Hát téged meg mi szél fútt erre, Gábor deák? 
Gáborka pedig pirulva bár,  de  előadta  kérését,  a  gyertyáról,  éppen úgy,  ahogy Mári  néni 
elmagyarázta. A tisztelendő hátra indult a sekrestyébe. Intett a fiúnak, hogy kövesse. Kihúzott 
egy  ládikát  az  asztal  alól,  és  kutatni  kezdett  a  sok  lim-lom  kacat  között.  Aztán  három 
nagyobbacska gyertyát nyomott a gyerkőc kezébe és még valamit: egy angyalforma kalácsot, 
amilyenek a fenyőről lógtak odakinn. 

Értetlenül meredt a süteményre. 
-  Áldott  karácsonyt  kívánok neked!-  fűzte  hozzá,  mintegy magyarázat  képpen.  Ettől 

azért nem lett világosabb. Így most az atyán volt a csodálkozás sora, de – lévén Máriról szó – 
nem  hitetlenkedett  sokáig,  hogy  Gáborka  nem  kapott  soha  még  ajándékot.  Gondolta,  a 
próbaprédikációt úgy is hallotta, elég, ha az ajándékozást szépen elbeszéli neki. Hogyha már 
az isteni szeretet ünnepe ez, legyen akkor az emberié is. Az embertárs szeretetéé.

 Megköszönte a sok kedvességet, búcsút intett a tisztelendőnek, aki egész a lejtő aljáig 
kísérte. Végig Mári nénin töprengett. Hogy az bizonyos, hogy őt méginkább szeretnie kell, ő 
az embertársa. Sőt, még a nevelgetője is, aki gondot visel rá. 

- Krisztus, te betlehemi gyermek! Mit akarsz tőlem? Krisztus! Mit akarsz te tőlem? Mit 
akarsz tőlem? 
Háromszor is megkérdezte. Pedig tudta a választ.



A hazafelé út egészen rövidnek tetszett, csak a mézeskalács puhult, lapult bele mind 
jobban nedves kis tenyerébe. Az alkony már sötét ezüstbe burkolta a havas fenyők csúcsát,  
mire a kertajtóhoz ért. Igen ám, csakhogy ekkor eszmélt rá, hogy hiába tervezte el, hogy majd 
meglepi Mári nénit, ajándékot is ád neki, odáig mégse jutott, hogy kifundálja, mi lehetne az. 
Megilletődve  nézett  rá  az  angyal  figurára.  Nyelt  egy  jókorát,  és  megindult  a  havas 
krumpliágyások közt. 

Bent  a  nyitott  kemencében  lángnyelvek  táncoltak,  kiszűrődött  a  nyers  fahasábok 
pattogása. És egy másik hang: valaki alig sejthetően énekelt: „Betlehem, Betlehem…” Még 
soha nem hallotta Márit énekelni. 

De  mennyi  meglepetés  várt  még  rá,  ahogy  átlépett  a  küszöbön.  Friss  damaszt 
mosolygott  rá  az asztalról,  a porhanyósra sült  alma és a szájban szétolvadó sütőtök,  meg 
ismeretlen fűszerek illata köszöntötte, fa várta a sarokban, szalagokkal ékesítve, no meg Mári 
néni, dudorászva. Önkéntelenül előhúzta zsebéből a gyertyákat, az ablakpárkányra tette, majd 
előkapta a háta mögül az angyalt is, s Mári felé nyújtotta. 
- Boldog karácsonyt, Mári néni!

Ő, anélkül, hogy elvette volna a feléje nyújtott kincset, átölelte Gáborkát, és homlokon 
csókolta.  Aztán  az  ölébe  ültette,  és  mesélni  kezdett  neki  hajdani  karácsonyok  dalainak 
nyelvén: „Betlehem, Betlehem…” 

Ahogy  az  Esthajnal  lemenőben  még  bekukucskált  a  faluszéli  kunyhó  ablakán,  két, 
igazak álmát alvó embert látott: egy nagyot és egy kicsit az ölében. Egymás vállára hajtották a 
fejüket. Ragyogott az arcuk. 


