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Eaxnassksa*

1942. Karácsony.

Karácsony.
Karácsonyhoz érkeztünk. A világban háború 

dühöng, emberek pusztulnak el és mégis van 
karácsony. Isten végtelen irgalmával megengedte, 
hogy karácsony legyen. Karácsonykor, amikor a 
Megváltó született, nekünk is újjá kell születnünk 
lelkileg, és ha újjászülettíink, meg fogjuk találni a 
másik énünket és meg fogunk ismerni egy másik 
világot, amelyet eddig nem ismertünk.. Betlehem
ben megszületett a világ megváltója, Jézus Krisztus. 
Bennünk is életre kell kelnie Krisztusnak. Legyen 
a mi lelkünk is Betlehem és akkor a mi lelkűnkben 
is fog hallatszani az az angyali hang, hogy 
„dicsőség mennyben az Istennek és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek ,“ és belső meg
újhodásunk alapján lassan-lassan új életet is épít
hetünk fel magunknak, amire legtávolabbi remé
nyünk sem lehetne soha a karácsony nélkül...

Jóska története.
Elbeszélés.

Mivel a jelenlegi környezetemben, ahol bal
lépéseimnek a következményeképpen akaratom elle
nére már évek óta tartózkodom, sorstársaimtól szám
talan esetben hallottam, amint panaszképpen úgy 
nyilatkoztak, hogy a balsorsukat ez vagy amaz ők 
idézte elő, annak példájaképpen írtam meg a Jóska 
történetét, hogy helytelenül gondolkozik és igen 
rosszul következtet az, aki a saját hibáját másban 
vagy másokban keresi, vagy a balsorsáért mást 
vagy másokat okol.

„Az egyik az alacsony munkabéreket, a má
sik a jelenlegi társadalmi rendet, a harmadik az

italt, a negyedik a nőt, az ötödik a családja nyo
morát okolja balsorsáért.

Majdnem mindegyik talál és hoz fel a maga 
számára mentségül valami okot, ami a balsorsát 
előidézte és csak nagyon kevés ismeri el valódi 
lényül azt, hogy balsorsát saját maga idézte elő.

* **

Fiatal segéd koromban több szaktársammal 
együtt egy szakmabeli cégnél hosszabb időn ke
resztül Pesten dolgoztam.

Minden négy-öt szakmunkás mellé egy se
gédmunkás volt beosztva az anyagok kéz alá hor
dása végett.

A mi partinkhoz egy vidékről Pestre felke
rült fiatal parasztlegény lett segédmunkásnak be
osztva, aki sem írni, sem olvasni nem tudott.

Tanulatlan, tapasztalatlan, húsz év körüli, 
pirospozsgás arcú tanyai legény volt a mi Jós
kánk, aki a városi életet csak hírből ismerte, mi
előtt Pestre felkerült az édesanyjával és leánytest
vérével együtt.

Ugyanis a Jóska édesanyja mint szegény
sorsú hadiözvegy csalc nehezen tudott vidéken 
megélni és ezért Pestre jött két gyermekével együtt 
szerencsét próbálni, amire rá is talált viceházmes- 
ternéi formában, amiben két gyermeke is segített 
neki.

Mi a Jóska tudatlanságán és tapasztalatlan
ságán sokat mulattunk és mint vígan élő, köny- 
nyelmü városi iparoslegények sokszor megtréfáltuk 
az egyszerű, tapasztalatlan tanyai parasztlegényt.

Elküldtük őt a gyógyszertárba bélyegért, a 
papírkereskedésbe cipőszegért és még sok egyéb 
tréfát csináltunk vele, amin jókat nevettünk, de



186 B I Z A L O M

néha bizony mérgelődtünk és boszankodtunk is a 
Jóska miatt, mivel eleinte még nem ismerte ki 
magát Pesten. Megtörtént vele egypárszor az is, 
hogy eltévedt és nem talált vissza hozzánk, ha va
lamiért valahová egyedül elküldtük.

Egyébként igen rendes, szófogadó, köteles
ségtudó és becsületes legény volt a Jóska és mi 
hamarosan megkedveltük öt.

A fizetését megbecsülte és hiány nélkül min
dig hazavitte és az édesanyjának adta.

Az egyik szombaton, amikor a fizetésünket 
megkaptuk, hívtuk magunkkal a korcsmába.

„Gyere velünk a korcsmába, Jóska.“
„Nem mík,“ válaszolta.
„Miért nem jössz?" kérdeztük tőle.
„Azírt, mert nem akarok a pízömér bolond 

lönni."
„Gyere Jóska, mi fizetünk," unszoltuk tovább.
„Akkó se mik, mert a más pízrért még úgy 

se akarok bolond lönni, hogy osztíg kinevessön 
mög mulasson rajtam," mondotta.

Más alkalommal táncolni hívtuk a Jóskát.
„Nem mik, mert nem vagyok bakkecske, se 

pedig filcédulás, hogy a'levegöbe ugráljak söm- 
miért, mikor úgyis tudom, hogy visszaesek a föld
re és nincsen' sümmi hasznom belőle," válaszolta 
hívásunkra bölcsen a Jóska.

Hívtuk a moziba is.
„Oda mög ippeg nőm mögyük," felelte.
„Aztán inért nem jössz, te Jóska?" kérdez

tük tőle.
„Azírt, mert iná cccör vótam, osztíg annyi 

sok cmbör vót egy terömbe beszorítva, mint bir
ka tilön az akolba, a masina mög olan gyorsan 
pörgött, hogy majd mögvakútam tőle, mire mög 
vígé lőtt, folyt rúlam a víz, a kobakom mög úgy 
fájt, hogy majd szít esőit. Dehogy is mikén többi 
muziba az íletömbe, inígha neköm fizetnek érte 
akkó se, nem hogy míg én fizössek azír a hun
cutságig," mondotta.

Egyszer templom előtt mentünk el és Jóska, 
mint jó keresztényhez illik, keresztet vetett magára.

„Mi az Jóska, talán ördögöt láttál, hogy ke
resztet vetettél ?" kérdeztük tőle tréfálkozva.

„Na csak ne tetessék magukat, mintha nem 
tudnák, mírt vötöttem kürösztöt. Jobb lönne, ha 
maguk is körösztöt vetőinek a templom előtt, mint- 
semliogy engöm mögszóuak írté, az ördögöt mög 
ne nagyon emlögessik, mert majd magukba bú
vik, osztíg valami rossz dologba viszi magukat," 
mondotta Jóska.

„Nincs is ördög Jóska, azt csak a papok ta
lálták ki, hogy a buta embereket ijesztgessék vele. 
Vagy te talán már láttál ördögöt?" kérdeztük tőle 
é vöd ve.

„Haszen ha nincsen ördög, akkó maguk mint 
okos városi embörök, mir kírdik tőlem, hogy lát
tam-e ördögöt? Vagy olyan butának n.íznök en
göm, hogy azt fogom mondani, hogy láttam már 
ördögöt?" tromfolt le Jóska bennünket.

„Mondd Jóska, te be is szoktál menni a temp
lomba?"

„De be ám, minden vasárnap misét hallgat
ni," válaszolta.

„És meg is hallgatod, hogy mit prédikál a 
pap?“kérdeztük tovább gúnyosan.

„Má miért ne hallgatnám mög! Nem mond 
a sömmi rosszat, vagy olyasmit, ami kárára lön
ne az embörnek. Bizony jobban tönnék maguk 
is, ha a korcsma helyett a templomba járnának 
vasárnap, mert akkó nem mászkálnának nígykíz- 
láb a fődön, mint az oktalan állatok és nem hen
teregnének a vasárnap tisztöletére az utca piszká
ban, mint a koszos malacok. A pizük is mögma- 
radna, amit égisz hítön nöhéz munkával keresnek, 
ha nem hordanák a korcsmába. Nőm is lössz ma
guknak sömmijük se öregségükre, ha amit most 
fiatalon kerösnek, olyan könnyelműen ölprídálják," 
mondotta bölcselkedve Jóska.

„Ejha, de felvágták a nyelved, Jóska," vála
szolta neki egyikünk kissé sértődötten és bosszú
san, mivel a „koszos malacokat" illető hasonla
tosságért igen találva érezte magát, mert szó ami 
szó, a mi Jóskánk fején találta a szeget és igazat 
mondott nekünk, amiért egy kicsit bizony restel
kedtünk a Jóska előtt.

Mint könnyelmű fiatalemberek, néha bizony 
jól felöntöttünk a garatra és többet ittunk, mint 
amennyi jólesett és illett volna, aminek a követ
kezményeképpen olyan állapotba kerültünk, hogy 
hazatérésünk alkalmával a biztonság okáért és tes
ti épségünk megóvása céljából a járáshoz a ke
zünket is igénybe vettük. Lehet hogy ilyen állapot
ban testünk más egyéb részei is közelebbi érint
kezésbe jutottak az édes anyafölddel, de ez elő
fordul néha józan emberekkel is és ezért nem kell 
az emberfiát bizonyos „koszos malacok" nevezetű 
oktalan állatokkal kapcsolatba hozni.

Egy más alkalommal olyan helyen dolgoztunk, 
ahol több női alkalmazott volt és az egyik szo
balány szemet vetett a mi Jóskánkra.

Ezt a szobalányt mi felbíztattuk, hogy inger- 
kedjen egy kicsit a Jóskával és mikor ebédszünet 
volt a leány a Jóska ölébe ült.

Jóska úgy ugrott fel ültéből, mintha kígyó 
csípte volna meg, az arca olyan piros lett, mint a 
rózsa, amin mi persze jót nevettünk. „

„Mi az Jóska, talán megcsípett valami?" kér
deztük tőle nevetve. „Vagy tán nem örülsz annak, 
ha egy szép lány az öledbe ül?"

„Nem bizon," felelte látható bosszúsággal, 
amiért nevettünk rajta.

„Miért nem Jóska?" kérdeztük tőle tovább 
évődve.

„Azír, mer nem szerelem az olyan feli ír szö- 
méiyt, aki dörgölődzik az emberhez, mint a gaz
dátlan nyiives kutya."

» „Pedig tetszel a Rózsikénak, Jóska," mond
tuk neki.

„A lőhet, csakhogy ü nem tetszik neköm."
„Aztán miért nem tetszik neked, Jóska? Hi

szen csinos leány és szépen is jár."
„Azír, mer bodoritja a haját, fösti a kípít, a 

fejíre födőt tösz, a lábára selömharisnyát húz. Úgy 
öltözködik, mint valami úri kisasszony, pedig ő
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is csak csölíd, aki pízírt dolgozik, jobban tönné, 
ha azt a pízt, amit kerös haza küldeni az öreg 
szüleinek,-amír fölneveltik, mer szögények nőm igen 
lőhetnek valami jómódban, ha a lányuk Pöstre 
jött pízír szógáni. Vagy ha már a éds szülői nem 
ilnek, akkó spórolná mög a kerösetit, hogy legyön 
neki valamije, mikó firjhez fog mönni, hogy ne 
kölljön szígyenköznie, hogy nincs sömmije," fejezte 
be szavát Jóska.

„Szamár vagy, Jóska, sokat beszélsz fiatal 
létedre. Inkább ölelted volna meg a Rózsikát, ami
kor az öledbe ült. Látod, mi örülnénk annak, ha 
egy szép lány az ölünkbe ülne. Bizony nem ug
ranánk fel, hanem megölelnénk és megcsókolnánk!“

„Ehüm, azír nem áll szóba magukkal röndes 
fehir szömily, mer maguknak csak olan köll, ami
lyenek abba a korcsmába járnak, amékbe maguk 
járnak, osztíg kírís nélkül az ölükbe ül. Na én 
nem kírek belülük, hogy rám ragadjon valami nya
valya," mondotta szókimondó büszkeséggel Jóska.

Mi pedig a jelen volt nők előtt bizony egy 
kissé megszégyenítve éreztük magunkat a Jóska 
szavai által, mivel némileg igaza volt abban, amit 
azon bizonyos „nőkkel" kapcsolatosan mondott, 
akikkel mi a korcsmában foglalkozni és szórakozni 
szoktunk, ami nem igen válik előnyére egy fiatal 
embernek sem.

„Félsz te a lányoktól, Jóska és nem is fogsz 
megnősülni, mert az anyád szoknyáján ülsz min
dig," mondtuk neki gúnyolódva, hogy visszaadjuk 
az előbbi szavai által kapott sértést.

„Nőm fílek én tülök, a nősülésre mög míg 
igen csak ráírök. Előbb szörzök magamnak vala
mit, amiből az asszonyt el lőhet tartani, osztég az 
otthont is be lőhet rendözni, mer egy se okos 
embör az, amelyik gyesznyót vesz előbb és csak 
aztán szörzi mög az ólravaiót. Aztán, ha mög is 
fogok nősülni, neköm ugyan nem kő városi fráj 
asszonynak. Találok én magamhóvaló falusi rön
des fehir szömilt, aki nem ül kírís nékü a leginy 
ölibe és mögböcsüli az urát, mög az ura keser
ves kerösöiit. Nem prédálja el a flancra, mög a 
puccra, mint a városi asszonyok csinájják," vá
gott vissza nekünk.

Hát szó sincs róla, Jóska az ő egyszerű pa
raszti eszével nagyon is okosan gondolkozott, csak 
mi nem akartunk neki igazat adni, mert az sér
tette volna önérzetünket.

Egyébként Jóska igen rövid idő alatt kiismerte 
magát a nagyvárosban. Egy pár hónap múlva már 
nem tévedt el, ha elküldtük valahová.

Hiába próbáltuk már megtréfálni azzal, hogy 
elküldtük a sajtüzletbo üvegpapírért, vagy a fü- 
szerkercskedésbe gyaluvaséri. Jóska nem állt kö
télnek.

„Tudom én hová köll mönni, mög hol lő
het kapni, amit akarnak," mondotta büszke önér
zettel, ha meg akartuk tréfálni.

Hat hónap alatt megtanult írni és olvasni. 
Mi tanítottuk meg az ebédszünetek alatt. Persze 
nem annyira embertársi jóindulatból, hanem in
kább azért, mert sok tréfát csináltunk vele, ami
vel jól elszórakoztunk a tanítás közben, de Jóska

azért nem haragudott ránk, mivel neki a tanulás 
volt a fontos, vagyis hogy irni-olvasni tudjon és 
a mi tréfánkat sohasem vette komolyan, nem is 
neheztelt meg érte. Még igen szépen meg is kö
szönte nekünk, mikor márjjól tudott írni és olvasni.

„Az édesanyám tisztelteti magukat és nagyon 
szipön köszöni, hogy mögtanitottak írni és olvas
ni engöm. Azt izeni maguknak, hogyha mög nem 
vötik a kírísit, gyűjjenek e! hozzánk valamelyik 
vasárnap, mert ü is szeretné szemílyösen mögkö- 
szönni, amír vesződtek velem a mestör urak," mon
dotta egy napon nekünk.

Mivel szerettük a Jóskát, eleget tettünk a 
kérésének és az egyik vasárnap délután ellátogat
tunk hozzájuk.

Egy szobából áilt a Jóskáék lakása, amely 
szerényen volt berendezve a szükséges bútorokkal, 
de igen tisztán volt tartva.

Az egyik sarokban kis házioltár volt feszü
lettel, felette pedig Aáária-kép. A szoba falának 
másik oldalán üveg alatt háziáldás, amelynek rá
máján jól látható volt, hogy régi családi ereklye 
lehet és tanúja volt egy pár generáció születésé
nek és felnevelkedésének.

Két nő fogadott bennünket, amikor a lakás
ba beléptünk.

Az egyik ötven év körüli, az élettől már 
megviselt, de még jó erőben levő asszony, a má
sik tizenhat év körüli karcsú nyúlánk fiatal leány, 
akinek az arcán már mosolyogtak az élet tavaszá
nak a rózsái.

Az asszony a Jóska édesanyja, a leány pé
pedig a húga volt.

Valami különös, megnevezhetetlen érzés fo
gott el, amikor bemutatkozás közben kezet fogtam 
a fiatal leánnyal és magamon éreztem kedvesen mo
solygó, ragyogó szemeinek vizsgálódó tekintetét.

Csak az ártatlan lelkű és tiszta szívű gyer
mekek tudnak úgy nézni az emberre, akik még 
nem ismerik az élet szennyes, mocskos oldalát, 
mint ahogyan a Jóska fiatal húga nézett rám.

Jóska nem volt odahaza, csak később jött 
meg és láthatóan örült annak, hogy eleget tettünk 
a kérésének és meglátogattuk az édesanyját.

Egész estig ott voltunk náluk és igazán ked
ves és kellemes volt számunkra a szerény csalá
di körben eltöltött vásárnap délután.

Mikor este eljöttünk, az egész család kikí
sért a kapuig és mind a hárman kértek, hogy 
máskor is látogassuk meg őket, amit mi meg is 
ígértünk...

„Hej te Jóska, nem is mondtad nekünk ed
dig, hogy neked húgod is van és még hozzá olyan 
csinos," mondotta másnap egyik közülünk, bizo
nyos Horváth nevű, a Jóskának.

„Osztig mir montam vóna," kérdezte Jóska.
„Azért, mert igen helyes kislány a húgod, 

Jóska és szívesen keverednék veled sógorsába érte."
„Nem mngáhó ' aló az én húgom, Horváth 

úr,“ válaszolta Jóska a kollégánknak, némi lené
zéssel a hangjában.

„És miért nem hozzám való Jóska?"
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„Azir, mer magáhó csak olyan lány való, 
akinek el lőhet csavarni a föjit, osztig faképnél 
lőhet hagyni. Vagy azt hiszi nem tóm, mír jár 
maga után a Klánik frája, akinök elcsavarta a 
föjit, osztig most, hogy bajba van szögin feje, 
hát nőm is akar tudni rúla. No hiszen, ha az ín 
hugámmal tönní mög valaki azt a gyalázatot és 
csúfságot, hát tudom Isten, beszakajtanám a ko
bakját írté, hogy arrúl kódúna égisz Hetiben," 
mondotta nekihevülten Jóska.

„De a te húgodért juhászkutya is szívesen 
lennék," mondotta tovább ingerkedve Jóskának a 
kollégánk.

„Ez csak üres beszíd, aminök nincs sömmi 
írtölme. Mög osztig kit hittel ezelőtt, amikó a Váj- 
szik kocsmájába beszöszölt és a kipis fölivei a 
földet törölgette, nőm igön volt nagyon sokkal 
külömb a juhászkutyánál, míg vakkantott is niha 
egyöt-egyöt mini a kuvasz. Ha látta vóna azt, 
hogy vihogtak magán a fehírnípök mög az utcagye- 
rökök, hát míg most is szígyölní magát írté. Na, 
in köszönöm szípön, de nőm kírök az ilyen so- 
górságbul," mondotta szókimondóan Jóska és utá
na ott hagyott faképnél bennünket, mint akit nem 
érdekel tovább a társaságunk..

„Nem is olyan buta ez a Jóska, mint ami
lyennek gondoltam. Több esze van ennek, mint 
mind a négyünknek," mondotta némi restelkedés- 
sel a kollégánk nekünk.

„Az lehet, mert téged alaposan kifizetett," 
hagytuk helyben a kollégánk Jóskát illető megál
lapítását.

„Ja, így jár az éhes kuvasz, ha csibehúsra 
fáj a foga. Néha bizony az orrára koppintar.ak a 
csibehús helyett," mondottuk gúnyosan, némi kár
örömmel a kollégánknak.

Attól eltekintve, hogy néha tréfálkoztunk és 
ingerkedtiink a Jóskával, meglehetős jó dolga volt 
melletünk, mert hétköznaponkint a kosztja meg a 
cigerettája is megvolt mellettünk.

Ruhára se igen volt gondja, mert hol az 
egyiktől hol a másiktól kapott egy-egy megúnt, de 
még jó állapotban levő ruhadarabot.

Igaz, hogy mi is meg voltunk vele elégedve 
és kedveltük őt, mert szorgalmas, tisztességtudó, 
csendes viselkedésű cs tanulékony legény volt a 
Jóska

Egy év alatt megtanulta a szakmánkat és' 
amikor ráért, segített nekünk dolgozni, amiért a 
cégtől kapott fizetésen kívül tőlünk is kapott min
den héten egy pár pengőt, mert Jóska szerette a 
pénzt és meg is becsülte.

Egy cv után, ha vasárnap rendesen felöltö
zött, külsőleg semmivel se lehetett megkülönböz
tetni tőlünk, csak amikor beszélt, a tájszólása 
árulta el vidéki származását.

Időközben a cég is két ízben emelte a Jós
ka fizetését és így elég szépen keresett mellettünk.

Volt munka bőven abban az időben a szak
mánkban és sokat túlóráztunk, aminél fogva jól ke
restünk, mert a túlórázásért többet fizettek.

Csakhogy mi könnyelműen el is prédáltuk a 
keresetünket mindenféle hiábavalóságokra és bár

mennyit is kerestünk, töbször is előfordult az, hogy 
hét közben előleget kellett kérnünk, mert elfogyott 
a pénzünk.

Ellenben Jóska, bár a felét se kereste annak, 
amennyit mi, sohasem kért hét közben előleget és 
mégis mindig volt pénze.

Majdnem két évig dolgozott velünk a Jóska 
és a második év őszén egy napon azzal állt elénk, 
hogy tovább nem dolgozik velünk, csak a hét vé
géig.

„Miért nem dolgozol tovább velünk? Talán 
megharagudtál reánk valamiért, Jóska ?“ — kérdez
tük tőle.

„Nem a, mír haragudtam vóna mög magukra. 
Csakhogy édesanyám fa és szín üzletöt vött, osz- 
tíg ezután ott köll lönnöm, hogy segíjjek neki, 
azér nem dógozhatok tovább magukkal," mondotta 
Jóska.

S a hét végén tiszteségesen elbúcsúzott és 
elköszönt tőlünk a Jóska.

Mi mind a négyen .sajnáltuk a Jóska távo
zását, mert igen megszoktuk és hiányzott nekünk 
a távozása után...

Három év múlva a leheltéri piacon talál
koztam a Jóskával, amint egy kocsiról gyümülcsöt 
rakott le.

Jóska örült a találkozásnak és egy pár szó
val röviden elmondta az élete folyását, amióta elvált 
tőlünk.

Akkor már saját lovai és kocsija volt a 
Jóskának és fuvaroskodott. A szénüzletet eladta és 
tejcsarnokfiókot bérek az édesanyja és húga szá
mára.

Kért, hogy látogassam meg őket valamelyik 
vasárnap, amikor rá fogok. érni, ami* én meg is 
ígértem neki, de bizony megfeledkeztem róla és 
nem mentem el hozzájuk...

Öt év múlva találkoztam ismét a Jóskával, 
mert közben egy pár évet távol töltöttem Pesttol, 
bizonyos zártkörű helyen.

Egy n>ári vasárnap délután a Városligetben 
kóboroltam, mégpedig azon szándékkal, hogy némi 
női ismeretséget kössek, ami által kellemesebben 
tölthetem el a vasárnap délutánt.

S amint a liget csendesebb részein az ösvé
nyeket jártam, hogy mint jó vadász, megfelelő zsák
mányra tegyek szeri és kutató tekintettel nézeget
tem az ösvény padjait, hogy melyiken ül egyedül 
olyan nő, akivel ismeretséget lehetne kötni, az egyik 
pádon a Jóskát fedeztem fel.

Mellette egy nő ült, aki előtt gyermekkocsi 
volt és a kocsi mellett egy három év körüli kis
leány játszadozott a földön.

Ahá, Jóska is vadászik már, gondoltam ma
gamban mosolyogva és már éppen meg akartam 
fordulni, hogy diszkréten eltávozzak és ne zavarjam 
a Jóskát, de elkéstem vele, mert a Jóska is észrevett 
engem és a nevemen szólított, amire én odamen
tem hozzájuk és miután köszöntöttük egymást, Jóska 
a mellette ülő nőt bemutatta mint a feleségét.

A földön játszó kislány és a kocsiban fekvő 
gyermek az övék volt.
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Gratuláltam Jóskának a családhoz, azután 
beszélgetni kezdtünk mindenféléről.

Elmondta Jóska, hogy egy évvel utolsó talál
kozásunk után megnősült és hogy a buga is férj- 
hezment két évvel ezelőtt.

' Egész délután elbeszélgettünk és estefelé,ami
kor hazafelé készültek, hívtak engem is, hogy kísér
jem el őket és látogassam meg az édesanyját.

„Most nem szabadul meg tőlem a mestör úr 
olyan könnyen, mint három évvel ezelőtt, amikor 
utoljára találkoztunk“ mondotta Jóska.

A felesége is kedvesen invitált magukkal, hogy 
menjek velüje és én megadtam magam és elindul
tam velük.

Jóska büszke apai szeretettel vette ölébe a 
játéktól elfáradt pufókarcú kislányt, amikor megin
dultunk hozzájuk haza.

Az Egressy-úton laktak Jóskáék, ahol egy na
gyobb házat béreltek.

Mikor beléptünk a ház kapuján, én meglepet
ten néztem a szép virágoskertet, amelyen keresztül
mentünk, mielőtt az udvaron beljebb álló házhoz 
értünk, amelynek tágas nyitott verendája volt.

A lakásba belépve a Jóska édesanyja fogadott 
bennünket, aki időközben inegöszült egy kicsit, de 
még mindig jó erőben volt.

A lakás berendezése teljesen új volt és jó
módú emberekre vallott, csupán a megbecsült csa
ládi ereklye, a háziáldás volt a régi, ami rögtön a 
szemembe ötlött, amikor a lakásba beléptem.

« S csak azután lepődtem meg még jobban, 
amikor Jóska magával hívott, hogy megmutatja a 
lovait nekem.

A ház verendájának a hátsó végén keresztíil- 
menve jutottunk a gazdasági udvarba, ahol az is
tálló volt.

Az istállóban az egyik oldalon hat darab teli
vér, jóltáplált, nehéz igavonó ló állt, a másik ol
dalon négy darab fajtehén.

Jóska sorban megmutogatta őket és minde
gyiknek megmondta a nevét és hogy melyiket mikor 
vette.

Azután á sertéseket néztük meg. az is volt 
vagy tizenöt darab a Jóskának. Azonkívül még több
féle szárnyas baromfi is.

Mindenen és minden állaton meg lehetett látni 
azt, hogy jó gazda a Jóska, mert már akkor gazda 
volt, aki négy cselédnek adott kenyeret: egy párnak, 
akik az állatokat látták el és két kocsisnak.

S a Jóska édesanyját meg a feleségét tekin
tetes asszonynak szólították a cselédek.

Az állatok megtekintése után visszatértünk a 
lakásba, ahol már vacsorára volt terítve és engem 
is meghívtak vacsorára, ami elöl nem lehetett kitérnem.

A vacsora alatt láttam azt, hogy milyen büsz
ke anyai szeretettel tekint a Jóska édesanyja a 
fiára és annak családjára.

Vacsora után még egy ideig elbeszélgettünk, 
aztán megköszönve a szíves vendéglátást távoz
tam tőlük.

Jóska kikísérték mielőtt elváltunk egymástól 
-így szólt hozzám:

„Ha nem venné tőlem rossz néven, monda
nék valamit a mestör úrnak."

„Mondd csakjóska, miért venném rossz néven," 
válaszoltam.

„Hallottam, hogy valami baj történt a mes
tör úrral és én nagyon sajnáltam magát, mert ma
ga volt a legjobb indulattal hozzám, amikor ma
gukkal dolgoztam. Maga nem űzött gúnyt belülem 
és nem csúfolt ki a tudalanságomir, mint a töb
biek, amikor Pestre kerültem. Azír gondoltam, hogy 
szólok magának, ha meg nőm sírtem völe, hogy 
szívösön kisegítem, ha valamire szüksége van, 
vagy lössz."

Jóska szavaira éreztem, hogy szégyenpír bo
rítja el az arcom. ,

Igen rösteltem magamat előtte, hogy ö is 
tudomást szerzett az én ballépésemről.

„Köszönöm a szíves jóindulatodat Jóska, de 
még nem vagyok rászorulva senki segítségére, meg 
tudom keresni, amire szükségem van," mondottam 
neki és kezet fogva elindultam haza.

Útközben visszagondoltam arra, hogy mennyi
re igaza volt a Horváth kollégánknak, amikor azt 
mondta, hogy a Jóskának több esze van, mint 
mind a négyünknek.

Mikor hazatértem, kedvetlenül és bizonyos 
undorral magam iránt feküdtem le a bizonytalan 
tisztaságú albérleti ágyamra s mielőtt elaludtam, 
némi irigységgel gondoltam a Jóskáék lakásában 
látott hófehér párnákra és dunyhákra, a Jóska sze
lídarcú feleségére és pufókképű két kis gyermekére.

Nehezen aludtam el és sokáig gondolkoztam 
nyitott szemekkel, mert a szoba levegője fülledt 
volt és a lelkiismeretem sem volt egészen nyugodt.

Időközönkint az éjszaka sötétjében orvul tá
madó élősdiekre vadásztam, sokkal jobb eredmény
nyel, mint a délutáni vadászat volt.

Lám, gondoltam magamban, az egyszerű pa
rasztlegény, akinek a tudatlanságán és tapasztalat
lanságán egy pár évvel előbb mulattunk és gúnyo
lódtunk, túltett rajtunk mindenben az életben, 
amiért, csak szégyelhettük magunkat előtte.

Öt nem tudták megrontani a nagyváros rossz
ra csábító lehetőségei, sőt ellenkezőleg, ő a maga 
hasznára, előnyére és boldogulására használta fel 
a nagyvárosi élet által nyújtott lehetőségeket, ami 
által érvényesülni tudott az életben.

Jóska nem vált a viselkedésével és a cseleke- - 
deteivel szégyenére sem önmagának, sem szülei
nek, sem pedig a hazájának vagy a társadalomnak.

S nem követett el semmi olyasfélét, aminek 
a következményeképpen bizonyos állami „jótékony
sági" intézet ingyenes vendégszeretetét lett volna 
kénytelen hosszabb vagy rövidebb ideig, akarata 
ellenére igénybe venni....

Azután két év múlva, karácsony előtti napon 
találkoztam ismét a Jóskával, amint hazafelé tar
tott a karácsonyra eszközölt bevásárlásokkal.

„Na maga szépen megtartotta az igiietét, 
pedig mi vártuk magát, hogy eljön meglátogatni 
minket," mondotta kissé szemrehányó nehezteléssel 
Jóska. „Most azonban hogy találkoztunk, remé
lem az ünnepek alatt eljön meglátogatni benníin-
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két. Különben el söm engödöm, velem köll jön
nie, nálunk fogja tölteni a szentestét," mondotta.

„De Jóska, még ha akarnék se mehetnék 
veled, mert fel se vagyok úgy öltözve, hogy ven
dégségbe mehessek valahová", igyekeztem kitérni 
a meghívás elől, mert csakugyan nem voltam va
lami rendesen- felöltözve.

„Hát jó, nem bánom, menjen haza és öltöz
zön át, azután jöjjön el hozzánk estére. De eljöj
jön ám, mert magáért jöv£k, osztég erőszakkal vi
szem el, ha magátul nem fog iönni, mört most 
tudom ám, hogy hol lakik." (Éppen a ház előtt 
találkoztunk, amelyben laktam.)

„Eljövök Jóska, nem kell értem jönnöd," vá
laszoltam. „Addig is add át üdvözletem és tisz
teletem az édesanyádnak, meg a feleségednek," 
mondottam neki és utána kezet fogva elköszön
tünk egymástól.

Jóska meghívása éppen jókor jött, mert ak
koriban le voltam törve és igen gyengén álltam 
anyagiak dolgában.

Hazamentem, átöltöztem és estefelé elmen
tem Jóskáékhoz, ahol az egész család kedvesen 
és szívesen fogadott.

Ott volt a Jóska asszonyhúga is a férjével 
együtt, akit leánykora óta nem láttam.

Hej, milyen ragyogó szépasszony lett a kar
csú fiatal lányból időközben, alig lehett ráismerni,

, annyira megszépült asszony korában, pedig már 
kisgyermeke is volt.

Ha a Horváth kollégánk akkor látta volna, 
azt hiszem, hogy nemcsak juhászkutya, hanem 
juhászszamara isszivesen lett volna érte, velem együtt. 
* Igaza volt Jóskának abban, hogy az ö húga 
nem való a Horváth kollégánkhoz, mert sokkal 
különbet kapott nálánál.

Úriember, tisztviselő vette feleségül a Jóska 
húgát, lehet, hogy nem is annyira a szépségéért, 
mint a hozományáért, amit Jóska szerzett a húgának.

Megvacsoráltunk és utána átmentünk a szom
széd szobába ahol a karácsonyfa volt felállítva.

Szép nagy, a szoba-rrfennyezetig érő kará
csonyfa állt a szoba két ablaka között, körülrak
va a becsomagolt ajándékokkal.

Meggyujtották a karácsonyfa gyertyáit és mi
után kellemes ünnepeket kívántunk egymásnak, 
Jóska kiosztotto az ajándékokat.

Mindenki számára volt a karácsonyfa alatt 
ajándék, még az én számomra is, amit a délutá
ni találkozásunk után vett a részemre Jóska.

Egy cizellált ezüst cigarettatárcát és egy bo
rostyánkő cigarettaszipkát találtam a nekem áta
dott ajándékcsomagban, amit az átvétel után meg
köszöntem Jóskának.

Az ajándékok átvétele után körülálltuk a ka
rácsonyfát és Jóska meggyujtQtta a csillagszórókat.

Sziporkázó fényben úszott az egész szoba 
és mi átszellemült arccal néztük a szeretet ünnepé
nek külsőleg megnyilvánuló szimbólumát: a fel
díszített ragyogó karácsonyfát.

Az egész család arca a boldogságtól és meg
elégedettségtől ragyogott és szemük tekintete sze
retettel pihent egymáson.

Jóska és családja nemcsak látszatból és kül
sőleg, hanem belsőleg, szivvel-lélekkel ünnepelte 
meg a szeretet ünnepét: a világ megváltójának, 
Krisztus Urunknak születésnapját.

Jóska a kisleányát tartotta a karjain, aki olyan 
csodálkozó tekintettel nézte a csillogó karácsonyfát, 
hogy még a lélekzete is elállt tőle. Mellette a 
felesége állt a kisfiával, aki kövér karjaival átölelve 
az édesanyja nyakát, egy csokoládédarabot igye
kezett legyűrni, miközben ő is kitágult szemekkel 
nézte a karácsonyfát.

A Jóska asszonyhúga, a kis bébijével a karján, 
a ' másik oldalon állt és mintha a szoba fénye 
glóriát vont volna a feje körül: az anyaság glóriáját.

Az egész család közül a Jóska édesanyjának 
az arca volt a legkifejezőbb. Egészen megszépítette 
az anyai boldogság és szeretet.

Csak azok tudnak olyan boldogok lenni, mint 
Jóska és családja, akiknek a lelkében az Isten első 
parancsa: a szeretet, mint élő valóság él, ami által 
mindig közel érzik magukhoz az Istent.

S én megilletődve, némán néztem a kará
csonyi ünnep áhítatos csendjében a boldog csalá
dot és úgy éreztem magam, mint a betolakodott 
és nem közéjük való ember, akinek jelenléte zavarja 
a család karácsonyi ünnepének a hangulatát.

Valami különös, szomorú és fájó érzés fogott 
el, amelynek a nyomán elhomályosodtak a szemeim 
a lélek mélyéből feltörő könnycseppektől, amelye
ket lopva töröltem le, hogy ne vegyék észre.

Akkor jöttem rá először életemben, pillanatok 
alatt, annak teljes valóságára, hogy mit és mennyit 
vesztettem az élet szépségeiből a helytelen gon
dolkozásom és a meggondolatlan cselekedeteim 
következményei által, amikor magam előtt láttam 
a boldog családot a szeretet ünnepének estéjén.

A szépség lelke a szomorúság, mert csak 
a szomorúság látja meg a szépségeket.

Oh emberek, ti balgák, tévelygők és üres 
csillogó fényt keresők, kik hajszoljátok az éle* 
pillanatok alatt múló hiábavalóságait, a bűnt, a 
szennyes élvezeteket és vakon rohantok el az 
élet szépségei mellett és összetévesztitek a boldog
ság utáni vágyakozást a boldogsággal, nem is 
gondoltok, arra, hogy mit és mennyi szépet nyújt 
a tiszta élet az emberek számára...

A karácsonyfa megtekintése után visszamen
tünk az előbbi szobába és éjfélig beszélgetéssel 
töltöttük el az időt és amikor megkondult az éjféli 
misére hívó harangszó, mi is elindultunk az éjféli 
misére.

Zúgva, bongva szólt az éjféli misére hivó 
harangszó, mikor az utcára kiléptünk és messze 
elhangzott, hogy hirdesse' az embereknek a világ 
megváltójának: Krisztus Urunknak a születését.

Szép téli éjszaka volt és az égből csendesen 
szállott alá a sokmillió fehér, apró hópehely, ami 
szőnyeget vont a lábaink alá.

Fehér hótakaró borított el mindent és a lá
bunk alatt zizegve ropogott a frissen esett hó.

Amint közel értünk a templomhoz, a házak 
kapui itt is, ott is megnyíltak és az utca benépe
sült az éjféli misére igyekvő emberektől.
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A templom zsúfolásig megtelt hidegtől ki
pirult arcú emberekkel, nőkkel és gyermekekkel, 
akiknek szemében az ünnep hangulatának fénye 
ragyogott.

S énrajtam, aki nem igen szoktam templomba 
járni, addig még ismeretlen érzés lett úrrá.

A fényárban úszó templom és az ünnepélyes 
arcú emberek sokaságának felemelő látványa ko
molyabb gondolatokat ébresztett fel bennem az 
élet iránt.

Úgy éreztem, hogy az addigi életem hiába
való. és teljesen minden cél nélkül való volt és 
akaratlanul' is a mellettem álló Jóska életére gon
doltam, amely sokkal szebb volt, mint az én életem.

Mikor az éjféli misének vége volt és a temp
lomból kijöttünk, megköszöntem Jóskának a szíves 
vendéglátást és elköszöntem tőlük.

„Holnap várjuk magát, biztosan eljöjjön!" 
mondotta Jóska, mikor kezet fogtunk.

Az elválás után azonban nem tértem mindjárt 
haza, mert az estén látott dolgok mélyebb benyo
mást tettek rám és nagyon is élénken foglalkoz
tatták a gondolataimat és vagy két óra hosszáig 
sétáltam a szép téli éjszakán, miközben az életről 
és az élet lehetőségeiről gondolkoztam, mielőtt 
hazamentem volna lepihenni.

Az élet számtalan lehetőséget nyújt az emberek 
számára, az életben való érvényesülésre és bol
dogulásra, azonban mindenért, amit nyújt, meg 
kell fizetni és áldozatot keli hozni, mert az.élet 
senkinek sem ad semmit ingyen.

A legfontosabb pedig, hogy legyünk mindig 
megelégedve azzal, amit az élet számunkra nyújt, 
mert  ̂ha nem elégszünk meg, hanem többet aka
runk’ akkor még azt is elveszítjük amink van.

Megelégedettség, megbecsülés, szorgalom és 
törekvés kell ahhoz, hogy az életben érvényesülni 
és boldogulni tudjunk.

Mindig és mindenben előrelátónak kell len
nünk és nemcsak a mára, hanem a holnapra is 
kell gondolnunk, mert aki csak a mának él és csak 
a mára gondol, annak az embernek nincs jövője.

Jóska előrelátó volt mindenben és kihasz
nálta az élet által nyújtott lehetőségeket, ami által 
nem csak a saját maga jövőjét és jólétét alapította 
meg, hanem az egész családjáét is és azok leszár
mazottjaiét is, ami által egyben a társadalom hasz
nos tagja lett, hazájának pedig a nemzetgazdasági 
nívóját emelte szorgalmas és törekvő munkál
kodásával.

Szomorúan állapítottam meg, hogy én nagyon 
is rosszul fogtam fel az életet és az élet számtalan 
lehetőségét kihasználatlanul hagytam, ami még nem 
is lett volna végzetes hiba, de én azt sem becsültem 
meg, amit az élet nyújtott a számomra.

Fiatal éveimet és annak nehéz munkával 
szerzett keresményeit mindenféle szükségtelen 
hiábavalóságra fecséreltem el és még egy otthont 
sem szereztem magamnak, ahol nyugodtan hajthat- 
nánválomra a fejemet a mindennapi munka után.

Akaratlanul is Jóskára gondoltam, aki az életet 
és az élet céljait helyesen fogta fel és az élet lehe
tőségeit okosan, előrelátóan a maga hasznára,

boldogulására és a jövőjének a megalapítására 
használta fel.

Őt szerető szívű hitves, örömtől büszke 
édesanya és mosolygó szemű gyermekek fogadták 
esténként.

Engem nem fogadott senki, csak a mordképű, 
örökké elégedetlen szobaasszonyom, akinél a pén
zemért is csak megtűrt idegen voltam.

Mosolyogva legfeljebb csak a korcsmáros 
fogadott, akinek a nehéz munkám gyümölcsét 
hordtam, persze az sem azért, mintha szeretett volna 
engem, hanem azért, mert mellesleg mondva olyan 
ostoba voltam,’ hogy a keresetem neki hordtam.

S a hideg téli éjszaka temetői csendjében 
ráeszméltem arra, hogy az én életem tavasza el
múlt felettem minden igazi öröm és boldogság 
nélkül és annyira elfogott a veszteség okozta fáj
dalom érzése, hogy magamba roskadva ültem le 
egy stefániaúti padra és féjeme* a karomra hajtva, 
zokogva sírtam, mint egy kisgyermek, aki elvesz
tette az édesanyját, aki számára az egész világot 
jelentette az életben.

Akkor már én bukott, elesett ember voltam, 
aminek a szomorú következményeit mindenben 
éreztem és viselnem kellett és ez okozta, hogy 
azután a tévelygők szomorú és nehéz útjára tértem, 
amelyen azóta is járok, míg be nem teljesedik 
rajtam a végzet........

A karácsonyi ünnep mindkét napját Jóskáék- 
nál töltöttem el, ahol mondhatom, hogy igen kel
lemesen és jól éreztem magam a boldog, megelé
gedett család között, mert á boldog emberek kö
zelében csakis jól érezheti magát az ember.

A Jóska kisfiával és kisleányával egészen 
megbarátkoztam a két nap alatt és szinte hiányoz
tak nekem, mikor eljöttem tőlük.

Az ünnep második napján amikor eltávoztam 
és megköszöntem ,az egész családnak a szíves 
vendéglátást, Jóska nagyon is a 'telkemre kötötte 
azt, hogy néha látogassam meg őket, amit én meg 
is ígértem neki.

Sajnos azonban az ígéretemnek nem tehettem 
eleget, mert egy pár hónap múlva elsodort az élet 
közelükből, de a Jóskáéknál töltött karácsony él
ménye mindenkor kedves és szép emlék lesz szá
momra elhibázott, eltévesztett életemben.

D . 1787.

Vasárnap délután.
Kinn eső zengett egyhangú és közömbös 

ütemekben, mintha az utcán láthatatlan hadsereg 
vonult volna fel szabályos trappolással. A víz le
folyt az ablakokon, reménytelenül, keserűen, mintha 
az ablaküvegek óriási szemek lettek volna, a nagy 
bérház szemei, amelyekből állandóan bugyborékol 
a könny.

Elővette az árkuspapirost, meg a kupertát, amit 
tegnap vett a fűszeresnél. Az árkuspapiroson kék 
vonalak futottak párhuzamosan, mint az irkalapon.

Boris leült a konyhaasztalhoz, amely citrom
sárgán világított a szürke, ^sős derengésben. S nézte 
az ablaküvegen lecsurgó, elkeseredett esőrohamot.
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— Ilién idő, — dünnyögte mégegyszer. S 
a szívébe bosszúsággal kevert enyhe fájdalom 
hasított bele. — A szegény városi népnek vasár
nap délután lenne egy kis öröme, oszt azt is el
mossa ez a gálád idő.

Boris őszinte lélekkel sajnálta a „szegény 
városi népet," mert két hét óta ő is közéjük szá
mította magát. Éppen két hete, hogy itt szolgál 
Varjassy doktor úréknál.

— No, legalább megírom haza, hogy milyen 
fáin jó helyen szolgálok, — dünnyögte s az asztal
fiókból ceruzát kotorászott elő s a hegyét meg- 
nyálazta, hogy jobban fogjon.

— Megtudom Miska dógát is — dünnyögte.
Miska megígérte neki, hogy ír. Három nap

múlva ott lesz a levél. De a levél nem jött. Teg
nap is kérdezte pedig a postást, hogy hát neki 
nincs?! De a postás csak rákacagott nagyhuncutul, 
hogy csak úgy világitotfak azok a nagykapa fogai.

És még kacsintott is hozzá. Ilyen huncut a 
férfiember. Pedig biztosan van már felesége is.

Legelőször a címet írta le. Keze kissé resz
ketett. Régen volt, amikor plajbász volt a kezében. 
Valamikor ismétlős korában.

— Tisztelt cím Balogh Ferencnek Pilisházára, 
saját kezébe, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye.

Felemelte a kupertát. Gyönyörködve nézte a 
kerek betűket. Olyan szép, hogy otthon el se hiszik, 
hogy .ö írta.

A levelet mindjárt Miskával akarta kezdeni. 
De mégis meggondolta, hogy ez talán mégsem illő. 
Még azt gondolja, a jó ég tudja, hogy odáig van miatta.

— Kelt levelem Pesten, e hó 2-án, kedves 
apám, meg anyám, kívánom, hogy jelen soiaim 
jó egészségben találják kendteket s tudatom, hogy 
jó helyem van, enni adnak, amennyi kell, csak 
sokat kell dógozni, de otthon még többet kellett, 
pláne aratáskor, de az nem baj,^dógozni nem szé
gyen, csak egészség legyen, a míg van, hála Isten
nek, amit kendteknek is kívánok, apám ne igyék 
sokat, mert az árt nehi és csak a vikszelés nehéz. 
És tudatom továbbá, hogy a doktor úr igen fáintos 
jó ember, igen sok a spáciense, nagyságos asszony 
is igen jó asszony, enni van elegendő és ők is 
jól vannak.

Boris az árkuspapírosbói felemelte szép, göm
bölyű, piros-zománcú arcát. Fekete kunszeméből 
lassú könycsepp görgött lefelé. Szivét elfogta a 
marcangoló, gyilkos honvágy. Mikor látja az édes
apja kemény-piros arcát s az édesanyja jóságos 
szemét! Eszébe jutott a Miskával való ügye is. 
Biztosan elcsavarta az e^ze kerekét valami csurkás. 
Mert a fehércseléd igen kriminális jószág.

— És tudatom továbbá, hogy van itt egy 
legény, a kereskedelemben dolgozik, mert bolti 
szolga, igen kunéros kis fekete bajusza van, azt 
mondta, hogy menjek el vele ma délután moziba, 
el is mentem volna, mert Miska már azóta biztosan 
más szoknyák uián szaladgál, mert megígérte, 
hogy írni fog, oszt nem írt, a süly egye meg, de 
mégsem mentein, mert egy az, hogy esik az eső, 
más az, hogy levelet kell írnom kenteknek.

Nyomatott a váci ktr orsz.

Itt újra felemelte az írásból szép sötét
szemeit, amelyekben könny tündökölt és belenézett 
a csörgő, daloló esőbe. Miskára gondolt. Hát bi
zony a bolti szolga nyomába sem léphet, a mán szent.

írni akart tovább, de odakinn csengettek. A 
csengetés élesen, kissé megdöbbent fájdalommal 
hasított át a konyhán.

— No, hogy még ebben a fene esőben is 
van kedve valakinek mászkálni — dohogott magá
ban Boris.

Ment ajtót nyitni, de majd elájult. Az ajtóban 
Miska állott tulajdon személyében. Mellén katona
zubbony feszült, szeme kemény volt és csillogó 
s a sapkájáról csurgóit a víz. Kezében átmadzagolt 
njságpapirosos csomag.

— Lám csak, aki a babáját szereti — neve
tett Miska.

Boris elsikkantotta magát:
— Miska!
Bevezette a katonát a konyhába.
— Ezt meg neked hoztam, — adta oda 

Miska a csomagot Borisnak.
Boris kibontotta. Jófélehazai pogácsák kacagtak 

rá az ujságpapirosok közül. Egyikbe beleharapott.
— Beszélj mán, mi újság otthon? Hogy van

nak? — nyelt nagyot Boris.
— Jól van mindenki. Oszt engem egy kis 

szerencse is ért. Rozi néném szegény, Isten nyu
gosztalja, hála Istennek meghótt. Oszt azt a kis 
házát, meg fődjét ránk hagyta, Marisra, meg rám. 
Így oszt önálló lettem. Oszt ha leszógálom a ka
tonaidőt, te az enyém, én a tied, eljüssz-e hozzám 
feleségül harmatos rozmaringszálam?

Borison végigreszketett a határtalan boldog
ság árama. Csak bólintott, mert a szája pogácsá
val volt tele.

— Ühüm.
Odakinn az esőkopogás elhallgatott. A nap 

erős arany fénycsóvát dobott be az ablakon.
Boris meg Miska moziba készülődtek.

_
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Kívánjuk olvasóinknak, hogy a karácsony 
áldása elől ne zárják el lelkűket. Érezzék meg, 
hogy szeretet, részvét, együttérzés száll feléjük. 
Bízzanak önmaguk jobbik lényében s az arra épülő 
jövendőben.

A hernyóból lepke tud válni, az apró magocská- 
ból hatalmas tölgy s a rút hattyúfiókából szépsé
ges hattyúmadár. A lélek sokrétű s a fények úrrá 
tudnak válni benne az árnyak felett s a komor 
sorsok ,'s csöndesen felderülhetnek, csak bízni kell 
tudni, karácsonyi bizalommal.
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