
KATONA (a betlehem hátulján bebújtatva,
karját előrenyújtva, a betlehem előte

rében a bábukat párosával, csárdás
mozdulatokkal táncultatja, közben)

MIND (énekelnek. A két pásztor táncára) :
Ime, már nincs messze,
Fényesség a jele.
Itt van jele fénYének,
Helye születésének.
PólYába,
Párnába,
Be va~yon II takarva posztócskába,
Aldott gyermek szenved már kis ko
rába.
(Momár és Molnarl1é táncára) :
Jaj, mint fázik,
Szép orcája ázik
Súrű cseppekkel.
Mennyi cseppek,
Annyi gyöl1~'ök

€rtünl{ hullanak,
Ezek a mennybéli vIzek
Lelkünkre folynak.
(ördög és Kéményseprő táneára) :
Vigan zengjetek citorák: Jézus szüle
tett.
Hars<.:lgjatok gyors trombiták: Jézus
ember lett.
A sza~ kIhirdet, mondá,
};:s méhébe fogadá,
Szent Gábriel arkanllyal is áldottnak
mondá.
(Menyecske t.áncára):
Mennyb61 az angyal lejött hoz.l:átok
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menvén

Lássátok, lássitok.
(Lackó táncara) :
Hallod-e te Lackó, mi a dolgod'
I\Iellet a mennybéli követ mondot&.
Hol született Jézus. Betlehembe.
Jézus a megvaltönk, embertestbe,
Menjünk el hát, köszöntsük csekély
ajándékkal,
Ruhácskát, párnácskát vigyünk ml is
magunkkal.
A Kisjézus siránkozik, scnkl meg sem
nézi,
Boldogsligos Szűz Mária e világra szOli.
(A játék szereplői ajándékokat fugad
nak el, és tovább niennek.
Betlehemjárás közben, amig egYlk ház
tól a másikig érnek, RZ utcau ezeket
az énekeket éneklik):
Oh te József, tnlt gondoltál,
Hogy istállót valasztottál
Ilyt'n hideg id6be,
:E:pp a tél közepébe.'
Megszállták a szállodákat
};:s II vendégfogadókat,
Nln"s nete a Jézusnak.
O, ó, ó. ó, ó,
Boldog az az IstJ.lIó.
(Vagy:
A., at a, a, a,
()gy röpü!ünk, mmt a raj.)
Bál'csak el6bb fölébredtilllk volna.
Kisded Jézust megláthatluk volna,
Mert megcsendült a ffllOnkbe angyalok
szólása,
I\Iells7.i1letett a Kisjézus barmok JAa

,liba.

írta THURZÖ GABOR

••• a törvény gyermek felé vajon
vehetném-.e a lépteim?
Rácsorranllak - s flij- fáj nagyon
(ho~ mért, nem ls Igen tudom)
a f,zakdllamra könnyelm.

J. Bobrowski : Az elkése~t pászlor

Mind aludtak a pásztorok, egy ideig sürgött-torlódott még a nyáj, aztán meg
találták álmukat, egymáshoz bújták, aludtak ők is. Néha ielvonítottak a kutyák,
de álmukban bizonyára ők is, mert elfáradtak a pásztorok, a nyáj és a kutyák.
Sokáig fekete volt az ég, aztán sorra pattantak a csillagok, derült arccal mo
solygott már a hold. Különösen egy csillag fénylett nagyon, akkora csillag, hogy
fénye nemsokára még a holdét is elhomályosította. Majd lassan megindult oda
fönn, csillogó szíkra-sóva a nyomában. Egy pillanatra megállt a pásztorok szűl

Iása fölött, beragyogta az alvók lehunyt szemét, úgyannyira, hogy sorra felébred
tek mínd, kitörölték szemükből az álmot, s csodálták a csóvas csillagot, hisz
olyant még senki sem látott.
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Csak egyetlen pásztor nem ébredt fel, ezt Józsefnek hívták. Nagyon mé
lyen aludt, magához szorítva, akár egy ölebet. a· beteg bárányt. Elcsavargott
azon a napon a rábízott nyáj, a kutyája öreg, már, alig tudta összeterelni. visz
szazavarni pihenőre a juhokat és bárányokat, József is segített neki. egyszerre
kellett pásztornak és terelő kutyának lennie, hisz nem tehetett másként: el
kell számolni a gazdának juhaival. így sem azt a csóvás csillagot nem látta, de
azt a néhány furcsa, szárnyas, csillogó-villogó ismeretlen lényt sem, akik fény
záporban az előbb megjelentek s repeső szárnyakkal nógatták a pásztorokat, ke
rekedjenek fel, induljanak, az utat majd mutatja a csillag az égen. így aztán
a pásztorok, bár fogalmuk sem volt, kik lehetnek a szárnyas lények és arról
sem, hová invitálják őket, felszedelőzködtek, Indultak. Csak József aludt tovább,
szuszogva, mélyen, nagyon fáradtan, József, a pásztor. és a beteg bárány. Es
álmodott, természetesen a nyáj ról, a sebzett lábú báránvkáról, s azt hitte. ál
modik még mindig, amikor az egyik szárnyas lény meglegyintette és így szólt:

- Mindnyáian elmentek. Te itt maradsz, József?
József a szárnyas lény arcát nem látta, csupa sugárzás volt az arca, de ta-

lán arca sem volt.
- Miért ne maradhatnék?
- Siess, hogy el ne késs.
- Honnan'ö, - kérdezte csodálkozva.
A szárnyas lény - később, késő öregségében tudta csak meg, hogy angyal-

nak nevezik - a csóvás csillag felé mutatott,
- Arra! Mert hivatalos vagy te is.
- Ne haragudj, de ki hívott meg? És hová?
De akkor már egyedül volt a fehér, aranypettyes éjszakában. Körülötte csak

az alvón összebújt nyáj, ölében a sebzett bárány. Szétnézett, látta a hívogató
csillagot, és messze, nagyon messze a síkon a távolodó, zsugorodó pásztorokat
is. Tűnődött - menjen-e? Mindenüvé el kell menníe, ahová hivatalos? Most
ráadásul még azt sem tudja, ki a vendéglátó, és így rongyosan részt vehet-e a
lakomán? S mível eszébe jutott a lakoma, és arról az, hogy megéhezett, elindult
ő is. Fogta karnpós botját, karjába pedig a beteg bárányt, mert nem volt szíve
otthagyni, vitte azt is.

Micsoda fényesség ez az éjszaka! Ilyet ember még nem látott soha, ő leg
alábbis sötétnek, legfeljebb holdfényesnek, csillagosnak látta addig az éjszakát.
Ment, fel-felnézett - merre is vezeti a csillag? És az mintha intett volna, su
hogtátva fénycsóváját, terelgetné, erre csak, erre utánam ... !

Egy pálmaliget felé tartott. S most már valami zenét is hallott. Hallott ő

már elég zenét, furulyát, citerát, dudaszót. De ez más zene volt. mintha a va
kító csillag csóvája hárfa lenne, míntha a, szárnyas lény repeső szárnyai mu
zsíkálnának. így ment, álmélkodva, meg-megállva, mind fáradtabban. Szívesen
visszafordult volna, de azt mégsem lehet. Hivatalos, az a fénylő, különös szár
nyas lény adta át a meghívást, méghozzá szlgorúan, ellentmondást nem tűrve.

így hát mennie kell tovább, a pálmaliget felé, mert afölött állt meg a csövás
csillag.

Vissza kellett hőkölnie. A pálmaliget mélyéből - istálló volt ott. elhagyott
istálló - fény tolult felé. Es a pálmák alatt ott térdeltek a pásztorok, a töb
biek is, valamennyien, sót ismeretlenek is, távolabbról. A térdeplők felett belá
tott az istállóba.

Igen, gondolta, ez az a rozzant, épp hogy nem düledező istálló.' Régen nem
kötöttek a jászol elé barmokat. De most először egy bús pofájú szamarat lá
tott, aztán egy kajla szarvú, ütött-kopott tehenet. És csak sokára látta meg 
ehhez ágaskodnia kellett - a jászolt.

A jászolban ráncos arcú, sivítozó kisded feküdt. Egy szépséges fekete asz
szony - soha nem látta erre - csítítgatta. A jászot rnögött magas, sovány
férfiú. kezében, akárcsak neki, kampós bot, s érdeklődéssel figyelte a kisdedet.
aki kezecskéivel anyia ernlője után kaoott, majd boldogan szuszogva étkezett,
olyan diadalmas nyugalommal, mínt aki véare elérte sívítozásának célját. A
szénséaes fekete asszony dúdolhatott is a kisdednek, ahozv általában az anyák,
"csicsiia. bubáia", de ezt nem leh~f.ett hallani. mert váratlanul sereznví szárnyas
lény röpdösött az istálló és a jászol fölött. s kardalt énekeltek : ..Alleluja, meg
született, alleluja". Az egyik pedig arany harsenából fújta a kiséretet.
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Hát hol lesz itt a lakoma? - gondolta kedveszegetten. A.ztán az elkésettek
lábujjhegyen járó tapintatával, igyekezett közelebb kerülni. De alig tett néhány.
lépést, ott állt mellette az aszigorúan sovány, kampós botú férfiú. akit előbb

még a jászol mögött látott. Hogy került ide? Ez a fényes éjszaka. szárnyas
lények, szikracsóvás csillag, a .dalolás, harsonázás - igazán semmi sem lephette
már meg.

- Későn jöttél - fogadta a férfi, s fáradtan sóhajtott.
- Mélyen aludtam - felelte bocsánatkérőn. -- Nehéz napom volt. De ugye,

még nem késtem el a lakomáról?
A szigorúan sovány férfi elmosolyodott.
- Nincs itten lakoma.
- Hát akkor hogyan ünnepeljük a születésnapot?
- Most sehogy. Amikor útra .Icellett kelnünk. egy cipót, szárított halat,

flaska bort hoztunk csak magunkkal. De az angyal, aki Betlehem felé irányí
tott, közölte. egyszer majd mindenki megünneplt. mazsolás kaláccsal, bejglivel,
sonkával, hallal, csirkével.

A pásztor ezt nem értette. S ildomtalannak tartotta, hogy érdeklődjék: ki is
az az angyal? A férfi leült egy pálmafa alá, intett az elkésett pásztornak, ül
jön le az is.

- Mi is a neved?
- József - mondta a pásztor.
-Én is József vagyok.
- És pásztor te is? A botodról azt gyanítom.
- Ácsmester vagyok. - Hallgatott, sóhajtott. - Nagyon jól ment a mű-

helyem, tele voltam megrendeléssel. De am-kor a feleségem, Mária, áldott álla
potának utolsó havába került, megjelent az angyal, közölte, az Úristen küldte,
szedjük sátorfánkat, készítsünk valami elernózsiát, mert baj éri a gyermeket, ha
nem rnegyünk Betlehembe. Igy hát szamárháton Idejöttünk.

- Mi baja eshetett volna a gyermeknek?
- Azt én nem tudom. Az angyal azt is közölte. nevezzük majd Jézusnak,

vagyis megváltónak. mert nagy munkára jön a földre. Hogy is rnondta? Jó-
zsef, az ács újra tűnődött. - Azért jön, hogy megváltsa a világot.

József, a pásztor, szorosabban vonta magához a bárányt.
- Dehát mért érné baj egy ács fiát?
- Ezt én sem tudom. De engedelmeskednünk kellett. - És nagyon szo-

morú lett. - Az én fiamnak a szép, lakályos otthon helyett ebben a siralmas
istállóban kellett megszületníe. Csak azért, hogy el ne eméssze valaki, és később

megválthassa a világot. Milyen világot? Meg ugyan vajon kicsodát a világban'?
A másik József, a pásztor, sokáig gondolkodott. A nyomorúságára gondolt,

arra, hogy semmije, senkije. Majd óvatosan, nehogy megbántsa a beszédes
ácsmestert, azt mondta: .

- Lehet, hogy ezt te nem érted. Te jómódú vagy, házad, műhelyed, gya
lupadod, meg jól fizetett munkáid. Én szegény vagyok. Nézd, ez a rongy az
egyetlen köntösöm. Hátha, s ezt te jómódodban aligha értheted, a szegénynek
fog majd igazságot szolgáltatní.

- Ennek nagyon örülnék - helyeselt József, az ács.
- És rnít mondott még az, akit angyalnak neveztél ?
- Csak ennyit. Dehát, mi is az igazság? Meg aztán ha van, mi lehet ké-

sőbb majd belőle? Ezen én sokat gondolkodom azóta. Mert érts meg engem,
aggódom a fiam jövőjéért. Én, ha derekasan elvágzem a munkám, átadum a
megrendelőnek: itt van. remekbe készült ugye? Van aki elfogadja, van aki csak
ímmel-ámmal, ezt is alakítsam át, azt meg faragjam le. Hát én attól félek. ha
egyszer az én fiam igazságot tesz a földön, s megváltja a világot. az igazságát
ki fogadja el Igazságnak? Nem jönnek-e majd fanyalogva hozzá, akárcsak hoz
zám a megrendelők, ez itt nem meatelelő. azt meg dolgozza át... Hát akkor
rní lesz az igazság? Érdemes-e annyit szenvednie majd érte? Mert az angyal
azt is mondta, sokat fog szenvedni. Még keresztre is feszítik.

József. a pásztor, csak ámult:
- Ezt a kisdedet?
- Majd ha felnő, megemberesedik.
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- Hát ... - a pásztor nehezen tudott válaszolni, nem volt kenyere a szó,
de érezte, az ácsmester okosabb 'nála, körültekintőbb, messzebbre lát. - Tu
dod mít, lesz ahogy lesz. Örüljünk, hogy a fiad egészségesen megszületett. Min
den jót kívánok.

Ekkor újra zengett a kardal, alleluja! alleluja! -szólt aranyhangon a har
sona. S ebbe a különös, égből származó zenébe most új muzsíka keveredett.
Cirpegő lant, dohogó dob, csilingelő harangjáték, pöfögő dúdaszó.

József, az ács, a közeledő hangok felé fülelt.
- Búcsúzzunk - mondta. - Illik ott lennem. Megérkeztek.
- Kicsodák?
- A három királyok - mondta. - Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Az egyik

állítólag szerecsen, de nem tudom, melyík, üdvözölnöm kell őket. UgyanIs, as
angyal meghívta őket. Még áldozatot is hoznak magukkal. Bocsáss 'meg. Azt
hiszem, lesz időnk elgondolkodni azon, amiről beszélgettünk.

- Lesz - bólogatott József, a pásztor. - Míg a fiad felnő.

- És talán azután is.
József, az ács, ahogy kötelessége. a jászol mögé állt. Mária visszatette a

szalmára megnyugodott, jóllakott kisdedét. A szamár bután nézte a jövevénye
ket, a tehén közömbös volt, meg-megnvalta - bár az anya elhessentette jó
ságos, érdes nyelvét - a kisdedet. Az egyik három király fehér volt, a másik
arca szürkés, a harmadik pedig; valóban szerecsen, Meghajoltak, átadták áldo
zatukat, aranyat, tömjént, mírrhát,

A többi pásztor, valamennyi, továbbra is térdelt. S most József átlépdele
közöttük. átfurakodott a hár-im királyok díszes, muzsikáló kiséretén. s már ott
is volt a íászolnál, a kisded előtt, aki majd megváltó lesz, igazságot hoz. A
három királyok megdöbbenten figyelték, - mit is keres itt ez a rongyos?

Joízsef pedig, az elkésett pásztor. elsírta magát, s a kisded mellé tette a
jászolba a sebzett, de már vidor tekintetű' kísbárányt,

FÁY FERENC VERSE
Ruhátlanu'

Athághatatlan napjaid halálos,
"álZadra kúszó szennye fojtogat.
Oveg-cellák. beton-falak: a Város
/r.PTíti be gyilkos magányodat.

Még visz, sodor az arcuk sárga sodra,
Qzoknak, kik most úgy vannak veled,
hogy lúgos árnyuk sulykolása mossa
s öblíti széppé szutykos csendedet.

Megtép a szél, s hiába foltozod már
rongyos virágok szirmát, hogy velük
takard didergő vázad: azt, ki voltál ...
Lefoszlik rólad condrás szégyenük.

S már nem takar a barkák hallgatása,
a jázmin-csipke-táj, a csillagok;
nincs szád se már, hogy mindezt elkiáltsa,
s erőd sincs már, hogy mindezt eldadogd.

Kifordítod a felhők szürke rongyát,
kitorditoti az Istent, mint apád
kopott kabátját... s várod visszamondják
örömöd ízét, kint, az éjszakák.

Sarlósodik a bánat, és magányod
nyii.szítő, lompos félelme ugat.
Kaparj gödröt a szélben, és a sáros,
tavaszi csendbe rejtsd el· arcodat.
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