
HÁROM KIRÁLYOK TRIPTICHONJA
Ida F e l i x T i m m e r ill a._ s

Egyik nap, mielőtt az este beállt. a szállingózó hóban egy
üre~ ember és egy kutva húzott az úton egy eehós szekeret és az
ablaküvegen keresztül fiatal asszony sápadt, keskeny arca lát
szott. Ez az arc megviselt volt a terhességtől, szemei nagyok 15:-;
'i'ZiJillorúak. Atvonultak a falun és aki látta, hamarosan el ia fe
il":it·ett43 őket.

•
Rákövetkező nap karácsony, volt. A levegő tiszta és hid81:.

Jl'lint a jég és a távol halvány kékjében fehér bundába burkolód
zott a föld. Suskcwiet a sánta pásztor, a kopaszfejti angolnahalász
Pit;1evogcl, meg a nedvesszemű koldús Schrobberbeeck harmadma
g'ával ment a kertek alatt három királyokat köszönteni. Volt egy
!),;i1iagjuk. amely rúdon forgott. harisnyájuk, ebbe dugták a pénzt,
:~mi.t kaptak, meg egy zsák az ennivalók számára.

Szegényes ruhájukat kifordították. A pásztornak magas kalap
volt II fején, Schrobberbeecknek papir-vir-ágokból korona; Pitje
vogel. aki a caillagot forgatta, bekente az arcát cipőkenőccsel.

Ez az esztendő jó volt. az ősz bőséges. Mindegyik paraszt
nak volt besózott disznóhúsa a hordóban. Lustán pöfékeltek. ha
;.at eresztettek a meleg kemence mellett s gond nélkül várták: II

t avaszt,
Suskewiet a pásztor, szép régi énekeket énekelt, Pitjevo~el

Glyan gyorsan tudta a csillagot forgatni és a koldús olyan jám
hor koldús szemeket tudott mereszteni, hogy mire a hold vörösen
feljött. a harisnya szára tele volt pénzzel és a zsák majd kipuk
kant. Volt benne kenyér, csülök, alma. körte, kolbász.

A lehető legjobb kedvvel ballagtak és lökdösték egymást a
kiinyökükkel. Már előre örültek az élvezeteknek. ba majd végre
ogy jó pohár pálinkát megihatnak a Vízittindérben. I<~s a finom
ételekkel úgy teletömhetik üres hasukat. hogy bolhát lehetne pat
tíntani rajta.

Mikor a parasztok eloltották lúmpájukat, és ásítások közepett
aludni mcntek, abbahagyták az éneket és u. tiszta boldfényben
elkezdték a pénzt számolni. Fiúkl Fiúkl Lesz borovicska egy egész
hétre! Még friss húst is vehettek, meg dohány t. Csillaggal a hátán
Iűrgén toppantott a fekete Pitjevogel és megindult. A másik kettü
k övette és a nyál összefutott a szájukban.

Lelkükön azonban lassanként valami különös szorongás Tett
(li'ól Hallgattak. Talán a fehér hó volt az oka, amelyre a hold
magasról olyan merően és sápadtan nézett. Vagy a fák hatalmas
kísérteties árnyéka. Vagy saját árnyékuk ijesztgetí őkeU Vagy a.
holdsütötte táj magányosságának csendje' Még eg)' bagclyhuho
(i'M vagy távoli .kutyaugatás sem hallatszott.
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Ha nyugtalanok voltak és ide-oda botorkáltak is a félreeső uta
l,: ea. magányos parton és földeken. azért nem ijedtek meg olylUl
nagyon. Már sok csodálatosat láttak életükben: lidércfényt, kísér
tetet, sőt valóságos szellemeket is. Ez azonban mégis más volt,
valami közeledő nagy boldogság szorongó félelme.

Szivünk összeszorult.
A koldús így szólt:
-- Én nem félek.
-- Mi sem - mondta egyszerre a másik kettő reszkető hangea.
-~ Ma karácsony van - bátorította társait Pitjevogel.
--- FJs ma u iból megszületik Isten -- tette hozzá jámboraa II

]'I.t'8"tor.
- Igaz az, hogy II birkák ilyenkor kelet felé fordítják a fe-

jiÜ:fltY -- kérdezte Sehrobberbeeek.
--- Igaz! - és ilyenkor zümmögnek és röpköduek a méhek.
- Igen és a folyó kőzopén átlátszó lesz - állította Pitdevegel

de én még' nem próbáltam belenézni.
Megint rájuk feküdt az a csönd, ami több volt. mint csönd,

mi 11 t 'út c~Y érzőkenv lélek lebegne a holdIeuyben.
-- Gondoljátok, hogy Isten eljön megint a világra' - kérdezte

ije,HeIl a koldús {fl eszéhe jutottak bíínei.
- Igen, - mondta a pásztor de hogy hol, azt senki SiJnJ

tudja. .. Csak egy éjszakára jön.
Eles árnyékuk előttük haladt és ez növelte félelmüket. Egy

"7.erc:~a:k észrevették, hogy eltévedtek. A végtelen hó és holdfény,
itt-att fák, de sehol egy tanya, ameddig a szem ellát és a jól ir;..
me rt malom sem látszott. Eltévedtek és a hold világánál félelmet
láttak egyrn{u; szemében.

- Imádkozzunk - suttogta Suskewiet a pásztor, - akkor n'JIU

történhetik velünk semmi rossz.
A pásztor és a koldúsegy üdvőz.lógyet motyogott, Pitj BVOg,:,l

"5~k úgy brummogott valamit maga elé, mert az első áldozás ótn
(': felejtette az imádságot.

Es ekkor csodálatos dolog történt. Mind a hárman látták 6:.;
hal1ották, de egyik sem rnert róla beszélni.

Méhek zümmögését hallották és a hó az árkokban olyan fe
hércn fénylett, mintha lámpák égnének ott lenn.

.2s a nagy legelőnek a szélén féloldalt nyitott eehós szekál'
;jiU. Ablakából gyertya világított ki.

Pitjevorrel felment a kocsi hágcsóján és kopogott az ajtón.
Borostás arcú öregember nyitott ajtót. ~Jgyá1talán nem csodalko
nIa n bolondos ruhán, a csillagon és a fekete ábrázatcn.

- Azért jöttünk, hogy megkérdezzük az útat - dadogta Pit
j~'Vú~;el.

- Itt van az út - mondta a férfi - gyertek csak be.
Elámultak ezen a válaszon és kész;;é'.resen engedelmeskedtek.

Bkkor a hideg üres kocsinak a sarkában f,gy igen fiatal ass-



SZGll.yt láttak ülni. Kék csuklyás kabátban, ami ill szinte telj(,:,('
üres mcllét nyujtotta egy egész kicsi, most sz áletett gyermekr:.'!.
~I'\[;;gy Gárga kutya feküdt mcllette és hűséges fejét al asszony ~(',
"úny térdere fektette. Szeme mély szomorúságot mutatott, de IH'l:

l.or az ernbereket meglátta, barátság tükrüziidött benne. Í~s a ki
gyermek is, a feje rnóg pelyhes, I hasadó ici-pici ki" szemével ráju:""
lJüvetétt. Különösen Pitjevogel Iekcte arca tetszett neki.

Schrobberbeeek látta, hogya pásztor letérdel és Ievesz i ma~"c

:úvegét; ő is letérdelt, levette koronájút és nyomban mélvcn há n
vt: bűneit, inelvek k őz iil solira cm lékczctf és köuuyek jöttek g;'.-rli
'adt szemébe. Flkkcr Pitievoael is leborult. Igy maradtak éa é;k<
~':~ngok csengtek a fülükben. Csodálatos, minden örömnél LZ,'

gyobb boldogsúg töltötte el öket és egyik Rem tudta, miért, Ki;Úl'.l;'
a:; öreg ember a vaskálvháeskában LiZJt akart gyujtani. Pitje'f0
gol, amikor látta, hogy uern sikerül neki, szolgálutkészr-» ki"
dezte:

-- 8egíthetck1
-- Nem használ semmi, vizes il fa. - Feleite az öreg.
--- Hát szenotok nincs?
--- Nirccs pénzünk! - niondtu szomorúan az öreg.
- Hát akkor mit esztek 'i -- kérdezte a pásztor.
- Nincs mit enniiu k!
A királyok zavarodottan és együttérzéssel néztek az öreg e<ti

};e,n,a, II fiatal asszonyra, II gyermokre és a vézna kutvára, !.znt:l!l
cgymá:;ra neztok. Egy volt a gondolatuk éH Iárn, rt hurisrrr áoól
kifordították a pénzt az asszony ölébe, az ételoket kibor-ították c,

zsú.k.1/;[ és egy billegő asz talra teLtélL

Az üreg mohún kapott II kenyér után és a fiatal asszonyna«
eg'y 11;1'08 almát adott. E;~ tuielott beleharupott, megforgatta &72,'
ülokéltf'k nevető szeme előtt.

- Köszöujül; - mondta az öreg ember. -, Isten megfizeti n",k,
tek.

És ök ismót útrakeltek, arra az útra, amit jól ismertek 80 Vi;'.l
Li"tndér irállyáL-:m. DD hiába, mert ti. harisnya összehuitva lnpult
::kskewiet zsebében és a Zf;úk is üres volt. Egyetlen fillér;i ii 1,.

eD'yetlen rnorzsújuk sem volt.
- 'I'ulajdonképen tudjútok, miért adtunk oda mindent «to;,,-

uek II Rzegény embereknek l - kérdezte Pitjevogel.
--- Nem - ruondták u többiek,
-- Bn [JCHl - felelte Pit.ievogel.
I!lg:v kis idő rnúlva így 'szó.lt a pásztor.
- Én uzt hiszem, hogy tudom. Nem lehetett talán ez a W'v

mek az Isten7
- Mit képzelsz - nevetett az angolnahalász - Istennek L"

há palá:;tja van arany szegéllyel és-szakálla van és korona h

Y'.-:ién, mint fi templomban.

16



- De hiszen egyszer egy karácsonykor istállóban született 
állította a pásztor. .

- Igen, valamikor - mondta Pitjevogel - de ennek van
már száz éve, vagy még" sokkal több is. De míért adtunk oda
mlndentl

- Én is azon töröm a fejem - mondta a koldús, amint II

gyomra. korgott. És hallagatagon mentek el a Vízitündér előtt.

Csorgott a nyáluk egy korty borovicska és jó mustáros hús után.
A kocsma világos vólt, és harmonikuszó hallatszott ki. Pit.ievogel
visszaadta a csillagot a pásztornak, hogy tegye el jövőre és anél
kül, hogy egy szót szóltak volna, de szivükben elégedetten elvál
tak az útkereszteződésnél. Mindegyik meut a hálóhelvére. A pász
tor a, hirkáihoz, a koldús egy szalmafödél alá, és Pitjevogel a vis
kó iába, ahová behullott a hó.

Balszárny

Ismét karácsony volt és Suskewiet a pásztor, aki azelőtt min
den esztendőben háromkirályokat járt Pitjevogellel és Schrobor
Leeekkel, püspöksüveggel a fején és szép énekeket énekelve mindon
házban, most betegen feküdt és fölötte a halál árnyéke lebegett. A
sarokban a falnál állt a bot, tarka csillaggal és ott függött a
bádogkorona is. .

üLt feküdt, ahol mindig szokott, a birkaistállóban.
Egy ablakocskim az ágya mellett messzirc kílátott a behava

zott táira és a táj fölött az új hold mintha ezüst orsó lenne, fonta
u szép csillag.rudat, Ez volt az első alkalom, hogy nem mehetett
karácsonykor a barátaival. Most csak ketten mcntek és mégis
ezi énekelték:

Három királyok mink vagyunk
Van egy szép fényes csillagunk.

Ázóta a csoda óta, amikor a mult évben útközben egy bÚCSÚI!
kocsira akadtak és ott ogJr szegény embert és egy fiatal asszonyt
meg egy ujszülött gyermeket találtak és titkos ősztönzésre soha
nem érzett tisztelettel odatérdeltek és miudent, amit gyüjtöttek:
pénzt és ennivalót odaadtak. azóta 8uskewiet egészen más ember
lett. Mert biztosan érezte, hogy ez a kisded Isten volt, aki minden
évben karácsonykor egy napra ujra eljön a világra. O, milyen
jól emlékszik még, ahogy eltévedtek a szent órában. Ahogy a
jSti' alatt fényt láttak, mintha mécsek világítottak volna· és a
levegőben ruéhek zümmögtek. Hogy féltek és milyen égi édesség
szállta meg őt és a többieket is, amikor a kisdedet meglátták és
hirtelen felindulásukban szó nélkül minden keserűen megszolgálj
f;arasukat és ennivalójukat odaadták.

És nem hallották-e a szegény embert, hogy amikor Pitjevogel
8,Z it után kérdezősködött, ezt felelte: "Itt az út".



Bizonyos, hogya Szent Család volt. Elmesélte a papnak Íi,
de az kitessékelte az ajtón és az egyházfi megvetéssol azt mondta,
képzelődik és elment az esze.
. És máshol is, ahol el merte mesélni, ·hogy látta a Szent Csali

dot, mindenki kinevette és még" másik két barátja is hamarosan
elfelejtette azt az órát. Ha rágondoltak, csak ezt mondogatták:
Különös volt, csodálatos volt -- de tovább nem sokat törődtek

vele és minden _nap többet vétkeztek, hogy pénzhez és borovios
kához jussanak.

Suskewiet azonban gyökeresen meg-változtatta az életét. Mindig'
is volt a szivében egy lángocska jámbor-ság és most ez fehér fény
nyé izzott. Ez az égi tűz elrugadtatásba ejtette és szép, édes ér
zésekkel töltötte meg, úgyhogy alig volt már tostével n földön.

Elhanyagolta magát és elfelejtett a bárányaivul törődni.

Órákhosszat térdelt az erdei kápolnák előtt, Jámbor énekeket
énekelt és gyermekimádságokat mondott. Vezekelt is, hogy jóvá
tegye régi bűncit és nem hagyta, hogy visszatartsák. ha a jer~et

felvágta és csupasz lábával belcállt a dermesztő vízbe.
És amikor béna lábát maga után húzta a birkák rnög őtt, akkor

is mindig az olvasót mondta és ha a purasztokkal beszélgetett.
már nem az Időjárúsról, meg a krumpliról volt a szó, hanem az
Istenanyáról, a kisded Jézusról és a bún sötétségéről.

Az emberek először habajgósnak tartották, később azonban
már azt gondolták, hogy egészen megbolondult és kitértek útjá
ból. Úgy gondolták, hogy amit mond, az papnak való, nem ilye.
közönséges ruhában járó embernek.

Nagy vágyakozással várta az öreg Suskewiet megint a kará
esonyt, Az ő dolga volt, hogy megőrizze és minden évben meg
újítsa a csillagot. Most is beborította tarka papirral és csokolá
déról való ezüsttel, egy ezüst lakodalomról arany rózsákat is szer
zett rá. A magas kalapot nem akarta feltenni többé, mert a laka
tosnál bádogból egy csúcsos koronát csináltatott, Ez százazon
iobban illett neki. Éppen ezekkel a dolgokkal foglalatoskodott,
amikor megérkezett a két barútja. Meg akarták beszélni a dolgot.
azt hallották ugyanis, hogy az idén más háromkirályok is járnak.
Van egy csillagjuk csengetyűvel és Igy aztán többet keresnek
majd náluk.

Suskewiet azonban bizalmatlanul fogadta őket és mondta:
- Csak akkor megyek a csillaggal, ha minden pénzt és ételt.

amit ősszegyüjtünk, a szegényeknek adunk.
- Megbolondultál I - kiáltott Pi tjevogel, az angolnavadáss.
- Nem vagyunk magunk is elég szegényekj - kérdezte a ned-

vesszemű Schrobberbeeck.
- Nem, mondta Suskewiet - m indent, amitek van, Istennek

kell adnotok! És hogy a szegényeknek, vagy Istennek adjátok, az
egyre megy!

- Akkor otthon maradunk - mondta Schrobberbeeck - vagy

is



az. hiszed, hogy másokért kiénekelem a lelkem' Ezt egyszer
megteszi az ember, de nem mindig,

-- Én jobbat tudok -.., mondta a hamis Pitjevogel, - majd
esinálunk mi magunknak csillagot; vagy azt hiszed. hogy nem
tudunkj Adj' Isten, bolond Sus!

- Csináljatok. amit akartok - kiáltott utánuk a pásztor. -
de ezzel a csillaggal. amellyel Istent megtaláltuk. nem fogtok
pénzt gyüjteni vétekre.

Az éj hóleplet borított a földre és Suskewietet égi boldogság
tö ltötte el. Egyedül akart házról-házra járni és pénzt gyűjteni II

szegényeknek, De Suskewiet beteg lett és nem tudott többé felkelni
a szalmazaákjáról,
. Megjött a karácsony. A pásztor felvette a betegek szentségét.
Látta a papot aranyos karingben. Este lett és megjelent a hold.
Suskewietnek könnyek futottak le ráncos orcáján. mert nem ün
nepelhette meg a szegényekkel a karácsonyt. A szive már alig
élt, de azért egyszer-egyszer kivilágosodott az öntudata. A ta
nyaiak elűldögéltek mellette, de mikor elszunnyadt, megint visz
szamentek a házba. ahol égett a tűz és kalácsot sütöttek. Szomorú
au hallgatta vidám zajukat. Valaki klarinéton játszott és énekelt.

Alig volt hátra két órája és könyörgött az éghez, hogy leg
alább a szent órát megérje. Sovány, beesett arca félrecsuklott és
igy láthatta a holdat az égen és a csillagot a sarokban. ahogy
fénylett. A keze nagy volt és sovány. az ujjakban már nem volt
élet,

Elveszetten jött a világra - talált gyerek volt. - magányo
illan és elhagvatottan kell meghalnia. Csak a bárányok maradtak
'Vele és olykor-olykor felemelték felé a fejüket. A hold mind ma
gasabbra emelkedett és ahogy feljebb mont, mindig ezüstösebb,
tisztábh lett.

Suskewiet egyre csak azt a kegyelmet kérte, hogy még egy
sser megérje a karácsony szent óráját. Igy feküdt sokáig. V é

t r,ű.l asszonyokat látott. ahogyamalomnál nehéz csuklyás ka
hátban, lámpással a kezükben elvonultak a falu felé. Később ha
.Yangszót hallott és orgonazúgást.

Először azt hitte. hogy a füle cseng, mert a templom három
negyedórányira volt. De nem tévedett: orgona szólt. Lágy dal
lamok csaptak fel. ünnepélyesen az elragadtatástól és áhítattól.
Ilyen szépet még soha életében nem hallott. Még mielőtt a csodál
kozástól magához tért, hallotta hirtelen. hogy a birkák bégetni
kezdenek és a holdfényben látta. hogya fejüket kelet felé for
dítják.

- Itt a szent óra! - mormogta Suskewiet s megborzongott a
felindulástól.

Isteriem! Istenem! A csillagomat! - fel akart kelni. hogy el
.za, de nem sikerült.

- A csillagomat! - Összeszedte minden erejét. lábával a ta-
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karót az ágy végéhez lökte és felhúzódkodott a kifeszített le
pedővel. Hörögve köhögött, letörölte homlokáról az izzadtságot..
még előrébb csúszott, letette sovány lábait az ágyról, 'megint'
köhögött, de most nem várta, míg elmúlik. Felállt és rogyad03Ta
a csillaghoz kúszott,

Végre megint az ágyon ült. Bádogkorona a fején, cHillaff "
kezében. Megfogta a zsinórt és a J101dba rueredt: bágyadtu a ti
iúkzatos orgona gyöngéd hangjai mellett énekelte:

Három királyok mink vagyunk
Van egy szép fényes csillagunk.
Indultunk messzi vidókrül
Völgyön és hegyeken keresztül
A csillag mindig előttünk járt
I~s hol a fény csendben megáll
Vígan oda bemegyünk
Vigan oda bemegyünk.

Könnyek folytak arcán, borzongás futott vegrg' tagjai... ~
JSHlg'tört szemébim olykor-olykor elragadtatottan csillogott. a lélek.

De ki, vagy mi az ott a távolban?
A holdsütötte havon valami fény jött egyre közelebb és kÖZ'S

Iebb, egyenesen, út és lábnyom nélkül.
Snskewiet visszafojtotta a Iélekzctét, gondolkozás nélkül to

vább húzta a zsinórt és a csillag csikorogva fordult.
Mind közelebb és közelebb jött és a végén. úgjT tűnt, kicsi

gyermek az, fehér ingecskében, mezrtláb, földgolyócskái ViS2ó ",

kezében és kék szemű, kedves arcocskája és arany haja kör5tt
harmatos hajnalpir fénylik.

- Ki e21 - morrnogta Suskewiet. - Ezt a kis gyerrneket
láttam már egyszer!

Az egyenest feléje tartott, egy pillanatra eltünt az ablak alatt,
aztán kinyilt az ajtó: A gyermek ott állt előtte, csipkerózsához
hasuuló tisztán és üdén.

j\.z. istálló csupa illat lett rögtön, mintha kert lenne, tele pt,
zsával.

--~ Jónapot Suskewiet - mondta a gyermek nevetve éil bizal
rnasan. - Ha te nem bírsz hozzám jc.nni, hát én jövök hozzádé
Ismersz még engem 7

Suskewieien a boldog csodálat fénye szállt út. Nevetett, knát
sz ott két fekete fogg-yökere. Bólogatott, a felindulástól azonbaa
nem tudott szólni, csak a könnyei Iolytak borostás arcára.

-- Igen - mondta a gyermek, - énokelj csak tovább. Oll·~'

szívesen hallgatom.
Suskewict szent tisztelettel megfogta a zsinórt és énekelt.

J~;neke'.t, miközben szeme tele boldogságos tűzzel merült a réssás
fénybe:



Megijedt ekkor Mária
Ahogy a zajt meghallotta
Heródes jön - azt gondolta
Hogy gyermekét elrabolja
Heródes jön - azt gondolta
Hogy báránykáját elragadja.

ile l'\, fekete almafán. amelyik kint állt az udvarban, nem a hé
r~v!lett, hanem almavirág. És ott álltak a bárányok és a hátsók
<lZ előttük állók hátára ágaskedtak.

__ Gyere - mondta II gyermek, - jössz velem a mi házunkhat
-- Hogyne mennék! Hogyne menuék ! - nevetett Suskewiet.

i~Jyszerre egészségesnek érezte magát. Fel akarta húzni a nad
r'8.gját, de úgy tűnt, nincs is hideg, meg sietett is.

Megfogta a csillagot é~.; követte a gyermekel. De mé'g egyl:lZ(W
I\j~llézte a bárányait. Olyan búsan bólogattak.

-_ Ezek Jlem jöhetnének? -- kérdezte. -- Hiszen pásztur vagyok.
-- Minól több, annál jobb -- mondta a gyermek.
-- Akkor csak gyertek paj táskáirn, t!·Yl'1tck.
Snskewiet kinyitotta a karámot és mind követték szorosan

egnnás mellett. Igy mentek az ezüstős fehér éjszakábau. A gyer
mek kis puha kezébe "fogta a pásztor nagy kezét és vezette az
íircgcmbert az úttalan havon. Az meg vitte a csillagot, amely csil
logott a holdfényben. Utána mentek a bárányok és tisztelettel
lehajtották fejüket.

OU van a távolban - mondta a g'ycflllek -- és ,~ mcssze
>l(>1(he mutatott, ahol tavaszi virágokkal telt kert közcpéu ar-any
YlÍT állt kupoláival és tornvocskáival.

-- Ó, ruilven szén, milyen szép - mondta Suskewiet csodál
Jí()~,"a és hátrafordult a bárányokhoz. -- Ott aztán jobb füvetek
lesx, kis fickóiru. Igaz!

liJB akkor heTl)('ntek,

~chrobbe!'beeek és Pitievovel visszafelé jöt! fl két király
járásból. Be voltak l'ugva il sok pohár borovicskától. melyet út
],ö,:Jen felhövuintettek. Pit.ievogel koronúja ferdén állt és a esil
iRg: ÖSS7.e volt nvornva. KHl'Onfog\-a túutoror-tak {JS kerhely nőtá

La-t é.nekeltek.
A karám elöt t vitt az út:;llk.
- Ilii - kiáltott Pi.tjevo.rel. -- "1Iegesörgetjük It P{>l17J az orra

('hU. Nem adta ide It csillngo].
De arikor az ablakon benéztek, Suskowiete: holtan látták az

:J.gy szélén. FejéH fl bádogkorona és fölötte a szép, tarka csillogó
calllaz.

Ijedt"II elsxaludtak.



JQbbszarny

Ha még olyan tisztán világított is a hold a behavazott Ti
.. ékre, amely már úgy is vakító fehér' volt, Schrobberbeeck a kol
dús, mégis elővette 'lámpását, hogy éjféli misére menjen,

Az Istentől való félelem hajtotta.
Most nem úgy volt, mint mult esztendőben, amikor ezen a na

pon barátaival háromkirályokat játszott, házról-házra járt és R

csillagot pörgette. Ezen a napon szokott .a legtöbbet tréfalui {>F,
a legtöbbet keresni. Félt a karácsonvtól.

Már két éve kezdődött ez, amikor Pitdevogellal, a halássaal és
Suskewiettel, a pásztorral háromkirály járubból visszajövet eg~

búcsús kocsiban a Szent Családot látta.
A rákövetkező évben csak Pitjevogel meg ő járt a csillag

gal; és amikor berugva, borovicskával teli hassal visszafelé jöt
tek, Suskewietet halva találták fekvőhelyén. Csillaggal a kezében
és mennyei fényben. Isten kezét látta a tőrténtekben. A félelers
körülvette a szivét; félelemből ment vasúrnaponként a templomba
is.

Mindig félt, hogy egyszer csak valami szenttel találkozik.
Jobban rettegett ettől, mint magától az ördögtől, akivel Pitjevogel
szövetkezett.

Az a hír járta ugyanis, hogy mikor a halász a mnlt nyáron
fürödni ment a Nethere, hirtelen hatalmas vihar kerekedett. Pit
jevogel ruhái szétrepültek és ő, ahogy borzasztó félelmében pu
eéron bukdácsolt a földeken keresztül, betévedt egy házba, Itt
egy kiátkozott pap lakott, aki az ördöggel cimborált. Először

azt hitte, hogy az ördög jelent meg neki, mert Pitjevogol egész
testét fekete szőr borította és ig"j' szólt hozzá: ..Köszöntelek Bá
tán".

- ~Jn csak Pitjevogel vagyok - mondta félénken a halász,
Igy aztán a pap elárulta magát, kioktatta Pitjevogelt a mági

jára. Volt egy varázskönyve. "Pokol titkai" volt a címe. E/)bOT
tanult Pí tjevogel,

Schrobberbeeck azután elkerülte a halászt, mert nem akarta
Isten figyeimét magára vonni. Nem lopott ugyan most sem keve
sebbet. mert ez már a vérében volt. Képtelen volt valamit ott
hagyni, ha elvihette. Tovább is járt házról-házra, gyulladt szemét
úgy kif'orgatta, hogy csak a fehérje látszott és ledarált egy sí
ránkozó Miatyánkot,

Egy viskót is sikerült szereznie. Valami parasztnak az elha
gyott szerszámkunyhójába vette be magát, Ott lakott és aludt
és oda hordott össze mindent, amit csak megszerezhetett. Volt
egy tükördarabja is, ebben gyakran nézegette vörös, borostás áb
rázatát, Az eső beesett a kunvhóba és a szél meg-megrázta, mint
valami cégért; ő mégis büszke volt rá, hogy háza van, sőt móc
egy tenyérnyi kertje is, amelyben napraforgót ültethet.



De Ő sem mert alkonyat után kibújni, mert félt a szenttől.

Napközben is, mikor koldulni ment, minden Mária kép előtt le
Tette zsíros kalapját, hogy Istennel jó viszonyban maradjon. Ezen
a vidéken sok istenanya szebor volt, talán húsz is.

Ott álltak fa vagy .g ipsz r'uhában.: Az egyik szekrénykében, a
másikat fára akasztották, a harmadikat cölöpre, vagy kis kőká

polnába helvesték. Ahogy ü'"Y, köszöntgette, végül már egytől

egyig ismerte őket. Fejből tudta, melyiknek milyen a sz íne, milyen
nagy, hogy hívják és miben segít. Ismerte őket, kezdve a nagy
hé~fájdalmú Szűz Anyától, a nvirf'ásban az út mellett, a villám
verte fűzfa odvában álló arasznyi búkekirálynőjéig. Ismerte a
magasba mutató Krisztust a kereszteli, ti nagy pocsolya mellett
II tehénitatónál.

Félelemmel telve 'várta a karácsonyt, mert attól tartott, hogy
valami szenttel találkozik. Úgy gondolta, az éjszakát a Vízitün
dérben tölti. A kocsmában káromkodnak és pálinkát isznak, oda
nem jön az Isten - gondolta magában. De azután megint csak
("élni kezdett, hogy ha odamegy, nem marad cl majd a büntetés
érte.

Mind közelebb és közelebb jött a karácsony. Bármennyire sze
rette volna, nem mei-t elindulni a csillaggal, Azt gondolta, nem
jó játszani i lyesmivel.

Igy jutott arra az elhatározásra, hogy elmegy az éjféli mi
sére. Nem szeretetböl, hitből, Hlgy ;jámborsúgból, hanem hogy
megszabaduljon a félelemtől. MeggyujtoHa lámpását és elindult
a távoli templomba. Legszfvesebben becsukott szemmel futott
volna, hogy semmit ne lásson az iumcpélves tavaszi éjszakából.
l.Jg;y érezte, mintha meleg macskaszemek fiL;'yeluék.

Messze megcsendült remegve It harang és ő körülnézett, vaj
jon nem jönnek-e másol, is, hiszen fl többiek is a misére mennek.
Egy árva lelket sem látott. Egyedül volt, rn int eii:Y magányos
veréb az úton. Szive erősen vert, mind kisebbnek és kisebbnek
érezte magút: úgy érezte, megfullad ebben a holdsütötte fehér
magúnvossáaban.

Amint a behavazott malom előtt elment, a félelem úgy össze
ezorította szivét, rnint egy harapófogó. Sietett, ahogy csak tudott,
dc futni nem mert. Vajjon mért nem mert futni 7

Hirtelen ahhoz a fához ért, ahol a segitő Istenanya szekott
;',lbi. Kis poreellán alak, liliomos ruhában. Ez bátorságot öntött
).:c!é. Levette kalapját és könyörgőn nézett fel rú. De az Isten
anya nem volt a helyén, pedig nilkor még mécsesolajért ment,
ott állt a kis szekrénykében. Leesett _o. gondolta; a hó azonban
síma és érintetlen volt. De mintha egérke szaladt volna rajta, ke
ese s lépések nyoma látszott benne. Ellopták - mondta Sch robber
beeek - és gyorsan tovább ment. Atvágott az országúton, hogy
hamarabb a templomba érjen. Azt gondolta, a hídnál él patak
tlllfl6 felén köszönti majd az imádó Szűz Anyát, aki egy oSZlOPOA



áll. Azonban ez sem volt ott. Megrőkünyörlvemegállt. A harangszó
elhalt és a csend megint ráfeküdt fl vidékre, - a titokzatos
esend. Világított a lámpájával és megint látta a kecses lépések
nyomát a havon. Izzadtság gyöngvözött a homlokán. Most már
futásnak eredt. A csoda itt van és meg akarja fojtani. De minden
félelme ellenére is kívánesi volt, hogya J ó Halál Anyja ott áll-s
ll. kápolnában a rács mögött. Nem, ez is eltünt, a múrványután
zatú talpazat üres volt és hiába álltak az ezüst virágok és üveg
cserjék körül a viasz és ezüst fogadalmi ajándékok, meg a kor
mos angyalfejek.

Schrobberbeeck még soha életében nem futott így, de bármi
lyen gyorsan szaladt is, annyi bátorsága azért volt, hogy eg-y
pillantást vessen az Istenanya szobraira, amikor elhaladt előt-

tük - de mind eltűntek. .
Valami történt. Igen, valami félelmetesen szent dolog tör

tént....
Ha a fenyőerdő t és az ezüstös nyirfákat elhagyja. akkor meg

látja a templomot, hívogató, fényes ablakaival.
Minden pillanatban éjfélet üthet. Futott a titokzatos ftmyó

fák között, Nem mert felpillantani. Még egy fél perc és megjelen
nek a házak és a templom és akkor vége a veszélynek. Ekko>:'
hirtelen balról suhogást hallott és eo,'y fél méter magas kis alak
Iibegve jött feléje. Piros ruhája, világoskék lröpönycge volt és
ziháló kebléből hét bádogtőr állt ki: a mi kedves Szűz Anyánk
a nyirfásból! Azt hitte, hogy hanyatt esik az ijedtségtől, amikor
ez a kis alakocska hirtelen eléje ért és egészen hétköznapi
ijedt hangon, amelyben egyáltalán nem volt semmi istenunyára
valló, így szólt hozzá:

- O Schrobberbeeck 'úr, kedves jó barátom. Ön mindiz kö
szőnt, mikor elmegy előttem, segítsen! Segitsen rajtam! Már egy
órája futok, fáj a lábam, a szivem majd megszakad. Vigyen el
engem az én megfeszített fiamhoz az Itatónál. Kiilönbeu elké
som az ünnepélyről.

Könyörgőn tárta ki karját, a palást szóp redőkben omlott lll:
róla és ibolyaillat szállt körülötte.

Schrobberbeecknek v,yökeret vert 11 lába, hebegett, nem tudott
egy szót sem szólni. Némán, zavarodottan nézte, haja égnek állt
a kalapja alatt, szeme kidülledt gyulladt szemhéjjából.

De a mi édesanyánk tovább kÖllyörgött.
- O vigyen el Schrobberbeeck úr ~ Ön jól tud szaladni -és é.

olyan könnvű vagyok, mint a pehely. Ha magamnalr kell men
nem, eltart még egj' óráig és akkor vége az ünnepségrick. Segítsen
rajtam és én mindont megteszük Önért. Nem birtam oljönni, lát
ja, mert egy ember térdelt a kápolnám előtt és imádkozott. Egy
ember, aki néhány tallérért eladta lelkét az ördögnek, valaki.
aki egy vihar alkalmával beszaladt a hitehagyott paphoz és itt
rávették a varázslásra. Az az ember Ú3')~ sírt, könyörgött M\,; éj- .



8zaka esendiében. Alljak melló, szabadítsam meg az ördögtől. Egy
~ngár állt mögötte, mint valami kígyó a farkán. Kellett neki M
gítség, .nem igaz, Schrobberbeeek úr? 6 jaj, rettenetesen me~

kellett küzdenem a kígyóval, hogy megmentsern ezt az embert.
- Pitjevogel megszabadult1 - kérdezte Schrobberbeeck egy

sserre bizalommal.
- Igen - mondta a Hétfájdalmú Saűs, - de most mái' vi

z"yen a fiamhoz II nagy tó mellé.
ltdcs iénycsség járta át Schrohberbeeck lelkét.
- .Taj, édes szeretett, kedves úrnőm, - panaszkodott - nem

12h'.l'lek én téged vinni. fekete az én lelkem, mint a cipőm.

- Ráárnsztom fényességemot, amíg csak csiflogni nem fog.
D~ most már vígyeu! VÍgyen!

-- Ha csak ennyi az egész, mondta Schrobborbeeck és felvette
az Istenanyát. Könnyű volt, mint egT kit; gyerek. Futott vele•
...hogy csak hosszú lábai bírták a sötét fenyőerdőn keresztül a
lW.gy tóhoz. Ott állt a feszület gyöngéd f'éuyben.

- Engedjen most már. Hálás köszönet Schrobberbeeck ár.
Letette az Istenanvát, és sietve elfutott. Úgy érezte, hogy az;

ég'uen járt, mikor a szebrot vitte, olyan édes érzés volt a. sz ive
. körül. Ész nélkül futott tovább, de mit lát! A csodálkozástól le

térdelt. A feszület nllgy fényességheu állt, Krisztusuak mintha
.Jlő teste lett volna és félkörben a kereszt körül álltak egymás
mallett minrl a vidék Szűzanyái. Mindegyik amekkora volt, de
Hem Jróruháhan, hanem igaziban.

l.'Iegismerte mindegyiket: a porccllánból való Segítőt, a gilJ~z

Imádót, az öt sebtől vérzőt, a Jóhalát Anyját, Szűz Máriát n piro"
rózsákkal. a Szeretőt, a jó kenyeret Adót, a tisatítótűztöl Megsza
badítót, a Búzaajándékozót, a Krumplit adót, az Esőt küldőt, sőt

még az arasznyi Béke Kirúlynőjét is, aki egészen elől állt. mert
olyan kicsike volt. Mind itt voltak és vártak. Végre feltünt II

Hétfájdalmú Szűz Anya, futva közeledett és erre mind a hu
szonöt szobrocskánuk az arcán boldog öröm jelent meg. Mikor
a hétfájdalmú Szűz megérkezett és elfoglalta helyét kÖz.)jJütt,
mindegyik letérdelt és kezüket imádva emelték fel fiukhoz. Ö pe
dig kinyitotta szemét és Itedvesen rájuk nézett. Schrobbe-beeck
!útia. amint 11 seb Jézus mellébcn nlÍntcgy ~~őlőfürt, lassan fo1)'
dog·ál. Csak azért imádkozott. hogy búr csak örökre így marad
na, mert ez magn volt a menyország.

llúsnap mindesryik Istenanya ismét kő, vagy faruhájábnn
áHott a szekrénvlrébon, faodú ban vagy kápolnában, De a Hétfáj
dalmú Szűz kápolnúja előtt, a be; nvirfásban térdreborulva, hal
UnI találták Pitdevogelt, Ujjai még gÖl'csöl~en fogták a rács vas
rúdját, Egy súrr:a kÚ~TÓ, amilyen sok van a nyirfásban, élette
It~ldH feküdt mellette ös:'.z:J;,;úmtt fejjel.



~chrobberbeeck lelkében pedig nem félt többé, hanem még
i.kább vágyódott az ilyen boldog pillanatok után. Néha még éj··
aaka is kiült és várt. és a templomban is ilyesmi után nézge
lődött. Kivülről azonban nem változott, Ott lakott düledező "i8
kójában, koldult és ha valamit elvihetett, ami elmozdítható 'Volf.
a~t nem hagyta ott. Ez már a vérében volt. Ezt semmiféle ae.g
rázkódtatás sem tudta kitépni a lelkéből.

lY/iNDEN ElSZAKA MEGHALOK

Minden éjszaka meghalok,
hogy feltámadjak másnap t'eggtl
reménykedő sziuoel, pihent
inakkal és tiszta szemekkel.
Szólítanak és felkele/r,
kiboniakoeom a homályból
~ az eleven nap télen is
lobogni tetszik, seinie lángol.

Hegyeket látok, zöld eget,
mely földeket fal és egészen
tengerszerű. A levegőt

beseivom és fanyarnuk érzem.
S hogy folytas sam az életet,
mit tetmap este abbahagytam,
feZöltözöm és eltűnők
az utcán nyüzsgő áradatban.

Seemélutelen, ki dolgozik.
Csupán a munka él a mában
s az alkotás napok, hetek,
1Ja,f]Y az öröklét su.qarában.
Van, akit mindig eltakar
a roppant arányú tömqg,de
oan, akit szemtűl-ezembe látsz.
fiatalon s megöregedve.

En késő estig fáradok,
mert nem bízom, c.~upán a munka
teremtő lázában, sUány .
hazugságainkat megunva.
Azt nézem, mily iparkodó
a vén természet. S egyre nőnek
a fák: szelíden verdesik
QZ ágaik aháztetőket.


