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- Eredj, te ördögfajzat, eredj! - kiáltott rám öreganyám restelkedő sze
retettel, ami nem jelentett egyebet, mint hogy odaintett magához, hogy fülemre
igazítsa a báránykucsmát. - Eredjetek, csíbéírn, be rongyos a sálacskátok, az
ujjatlan kesztyűcskétek, aztán megtázást-hektíkát ne hozzatok haza nekem, visz
sza idejében s míndjárt az ágyba!

- Balázska! Jóska! - kiáltottam kisöcsém s kismamám után, akik már a
reteszmadzaggal bajmókoltak s majd elejtették az óriás betlehemes iskátulyát,
..... Várjatok, hé! Igazítsátok meg a szakállam.

Muzsikált a hó a csizmácskák alatt, szílánkos-üvegesen töredezett a tornác
ereszénél, ahol nagy nekilódulással végigszáguldottam a "csúszkán" és szerencsé
sen ülepre huppantam. de beértem a kompániát; Dániel.' Szikora kovácsék Da
nija már odakünn rohangált. Csillagos ádventi vasárnap este volt, Dani "öreg
pásztor" a behavazott árok bürüin ide-oda, ide-oda - úgy cikázott, mint a csík;
ám a többi nagybotos pásztorról sem lehetett elmondani, hogy ólomból a lába
-, hacsak Jóskáról nem, mert kacska volt az istenadta, de azért igen kedves,
fitos, fülig mosolygós,

Végig a Kossuth utcán, át a vásártéren, szóródva-sűrűsödve vonult a menet.
- Há' térünk be elsőnek? - kurjantott előre Jóska Szikora Dánielnek, aki ve
zette a betlehemjárást - ángyíkádékhoz, Kunékhoz, Kiss cukrászékhoz? - (Fo
nott ostort hordott betűzve a csizmaszárába Jóska, s attól a világért sem vált
volna meg.)

- Oláh Pali báékhoz! - adta ki az ordrét nyurgán Dani elöl és a betle
hemjárók egy kontytetős, hosszútornácos ház felé irányították lépteiket a Körös
másik partján - azt célozva meg ugyan, de előbb rákerülve a hídra. Fura.
"púpos" építmény volt, mint a kandúr háta; falubölcsek, patikusok-klerikusok
szerint még a török hódoltság korában falazták boltozatját ily éktelen magasra,
hogy az ökrösszekér visszagurult rajta s a lovaknak is igen neki kellett 1}1Iza
kedniuk. (Bezzeg amikor meglett ember koromban hazalátogattam - fejem egy
sereg ramattyal, eskolával t,ele, be szánakozva kicsinyeltem a "púposhíd" pat
kóját; hanem ez már az a szomorú végű s nem ez a gondtalan-szép történet.)

A púposhíd tetejére érve, mindnyájan nekitámadtunk Balázskának, aki vitte
- mert kis híja elejtette a remekbe készült templomískátulyát, melyen hár
man dolgoztunk három nap lélegzet-visszafojtva, mert Dani csak dirigált. S nem
is az volt a fő-fő nevezetessége, hogy glórrás Szentcsalád s gyönyörű Kisjézus:
villogott-ragyogott odabenn (matricából a dekli re ragasztva), nem is a mohOl
jászol, szaglászó barmok-tehenecskék (cérnázott talpacskákon bülegve) -, hanem
a tornya. Mert annak olyan igazándi templomos tornya volt, hogy minden haj
danvaló toronyépítők megirigyelhették volna; igazi üvegcserép a négyablakáD
s hosszú piros templomi gyertya plántálódott bele, nagy lángja ott lobolt-libe
gett a toronysisak alatt, ahová igazság szerínt az öregharang dukál. Egy szó mint
száz, azóta se láttam betlehemet, ahhoz foghatót.

- Hinyje a teremtésteket, Jóska, Balázska - vágott feléjük a bottal Dant
-, így vigyáztok a betlehemre?! Hallod-e, amíg jót mondok ...

De bizony Dániel, aSzikora kovácsék Daníja nem mondhatott se jót, se
rosszat, mert száján telibetrafálta a hógolyó. A púposhíd téglamellvédjén egy
darabon hiányzott a hópárna - épp szemközt az egyik pásztorral, ki magam
valék, s ez a pásztor szörnyen iparkodott másfelé nézni, oly közömbösen, hogy
az már maga felér gyanúval-rábizonyítással.

- Lajka, te! Megállj, ezt megkeserülöd - bőszült fel Dani és egy csata
ordítással utánavetette magát a zsivány pásztorának. Nagy kergetőzés kezdődött

a Körös-parton: Lajka idejekorán elérte 'a községí jégverem dombját s a körü1
rohangált fától fáig oly dgyesen, hogy Dani pásztorbottal üthette a nyomát. Sze
rencséjére addig a többiek Oláhék portája elé értek s Balázska, szörnyű szem
telen-mérges pulykahangon (honnan szedhétte vajon ezt a felpaprikázott szamár
ordítást ez a tötömiankő) rákezdett a ház előtt a kántálójára:



Uccu te pici 8zoloál6j ugorj ki a 8utbul.
törüld ki a szottyadt csipátszemed világábulI
Tepertóbill-szalonnábul pásztorok számára
hozzál :gazdád jószántáb1f1 s vesd a tariszn'llánkbal
Rókusz rocskájába borocskát, betlehembe gyertyáraval6cskát,
mert Szent József megbotorválkoznék s. nem lát. Igen szőrös.

Addigra Jóska letette a hóba a betlehemes skatulatóriurnot, tornyával-gyer
tyájával az Oláhék ajtaja felé s szólította az elkalandoz6kat:

- Dani! Lajka! Fene a [ódolgotokat, egymagamban énekeljek?
- Jól van, jól, csak fújjad a nótádat - szólt vissza Dániel, máskorra ha-

lasztván a bosszút (nyomban megfeledkezett róla, ami még a megbocsátásnál is
ígazíbb), és odaállt "öregpásztornak", hogy vakot-süketet rnajmolva, megverje a
gazda ablakát. Lajkának már csak a bajuszát kellett megkeresnie a sötétben a
jégverem mögőtt; meg is lelte s visszacsapta az orra alá, de a hirtelen iramo
dástól hasraszánkózott s akkor meg a szakálla szállt le a mellére, Ez azonban
madzagon fityegett.

Addigra már Oláhék is kiesődültek egy kis mulatságra, ki a tornácra, ki a
ház elé és egyet se fáztak - mert ez is azoknak a régi, csillagos, fehér ka
rácsonyoknak a tudománya volt, hogy sohase fázott senki; s Pali bá, termetes
felesége, menyecske lánya, veje s egész házanépe csak úgy gurultak a nevetés
től - soha még ilyen málé betlehemeseket. Csizmaszárába tűzött hosszú osto
rával ugyanis mamlasz Jóska, aki kezdettől a helyén volt s váltig a végszavára
várt, a döntő pillanatban kiejtette az eszéból a betlehemjárást és elábrándozván,
az orrát piszkálta.

- Kacska! Kacska te, kezdjed már - súg ta oda fél-ordítva Dani "öregpász
tor" -, kezdd el, amíg ki nem rúgom a záptogad, te mulya.

Jóskának se kellett több, szép vastag kolbászhangját kíeregetve s tán még
haragosabban, mint Balázska -, bekántált a tornácra:

Sok fagyot megértem, derest meg zúzmarást,
de még ily hófúvást -elverte a pallást/
A vén Kiridon is nyájával bajlódik,
tán farkas tépte s~ét, fogán piszkálkodik.
Farkast emlegetünk - kertek alatt kullog
lám a vén Kiridon, csak elékujtorgott!

- Öreg vagyok, öreg, már a hamut is mamukának mondomt - kornyikál ta
(vastag bikahangot mímelve s azt vékonyítva) Dani, miközben móc kucsmáját
igazgatta. - Ellopták a legszebbik juhom, kibül vártam háromszázhatvanhat lat
meg egy ice-pice faggyút. Hátatokból hadd hasttok kétujjnyi szalonnát, bocs
koromnak szíj át.

Minekutána nagy csendesség következett. Oláhék egymásra néztek, a lányok
vihorászva, mínt akik tudják is, nem is a reguláját s újabb pukkadásra kész
tették nevethetnékjüket. Csak nem szélalt senki. Nagyvégtére Dániel, némileg
kíesve szerepéből, szétkajátott:

- Hány esztendős vagy, öreg: ki mondja?
- Ki, hát ki? - méltatlankodott Balázska - én nem; a Jóska is megtol-

dotta: - Én sem.
- Lajka, te félmederes, észhez térsz-e már?! Lajka! - nógattá Dani ezen

Lajka névre hallgató (nehezen hallgató) pásztort, aki elterpesztett lábbal s ép
pen háttal állt a tisztes-jámbor gyülekezetnek, s azzal foglalatoskodott, hogy a
szakálla pertlijét pántlikára kösse. Dani fenyégetve megindult feléje: - Lajka,
te! "Hány éves vagy, öreg"?!

- Én-e, hogy hány éves vagyok? - fordult hátra Lajka a világ legártat
Ianabbj búbánatos kénével. szakállát félig beharapva, hogy le ne csússzék, amíg
köti. Furcsállta a kérdést.

- Nem te, te birka:' én-e, én! Te mondod. Harmadnapja csinálod, mégse
mondod. Mondod már?!

- Megkössem. lelkecském ?! - hajolt fölébe a szégyenkező pásztornak kö
vér Zsuzsa néni, Oláhné - csepp vagy te még, gyöngyvirágom. nem korai ne
ked eza pásztorkodás?
'Mire megvolt a pántlika, a pásztornak is megjött a jobbik esze és viharosan

e1rikkantotta magát (a szerzöí utasítást sem feledve):
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- Bojtárgyerek kérdi: hány esztendős vagy; öreg ?
- No végre, az ég szakadjon rád - vágta rá igen virgoncui a kérdezett.:

majd nyakát hirtelen behúzva, nyúzott gázlómadárként Iegunnyadt a küszöbre,
onnan trombitálta : - Hahogy a Jóisten meg hagyja érni azt az ádventi kuko
ricapálínkakapálást, arra leszek háromszázhatvanhat meg a hídpénz. Szóljál egyet
helyettem is, lopós vagy-e, bojtárgyerek?

- Lopós vagyok, de nagyon.
- S hogyan te?
- Ha nem adják! - vágta ki Lajka a rezet; s azzal egész váratlanul úgy

nekibuzdult, mint egy bakakáplár :
O jó jóna, Szent Anna, - óda l, kalbász, szalonna
pásztoroknak jó vóna, - a gazdasszony ha anna!
Antánténa Dominé, - egy puttony bor amellé
mi vóna jobb ma enné' - ki torteumkat megkenné!

Addigra már el is osztották a négy szál kolbászt, hurkát, túrósbélest - Da
ni harisnyájába még picula is jutott s barackot is nyomtak a sapkahullajtó bik
fic üstökére (Kacska Jóskának, ki oly ügyetlenül emelgette a nagy lánggal fény
ló betlehemet, hogy még nézni sem volt bátorságos). Oláhék már a hosszú
copfos lánykákát hívogatták-édesgették. hogy behúzzák az ajtót, Balázska meg
Lajkával előreportyázott s egy jégvirágos vendéglőablak alatt bömböltet

Ahol tornya, jászola
Betlehem .szent tábora ...

De talán mert valami csudadolgot láttak meg a jégvirágon át, vagy mert
próbálgatni kezdték leheletüket, hogy mílyen hosszan pipál-o (nagy figyelmet
igénylő foglalkozás) - félbefelejtették va nótát. Nem volt pedig semmi más oka,
mínt annak észrevételezése, hogy Dani a Jóskával lemaradt és a Nolipáék üres
telke léckerítésén piszkálódik. Nolipáéknak szőlészetük volt, amint mindannyian
tudni tartozunk s ha nem, hát ettünk a szőlejükből, csak nem ismertük e nolí
pai, kecskecsecsű szőlőkülönlegesség magas származását, s ha ez nem tartozik
szorosan a tárgyhoz, fájó szívvel nem mondorn el: pesti kényes uraságole vol
tak, kiknek a szakkönyvektől a filoxeronoszpóráig mindent eligazított a pénzük
8 az üres telkeiket sem tartották számon szerte a megyében, hát még a csor
bát ezek kerítésén. Dani félrehajtotta a léceket. belépett - Jóska mindenütt
utána, a vadkerten át ereszkedtek' lefelé a folyóra, s míre Lajka, Balázs, a két
kistestvér fel eszmélt, a két másikkal már ott imbolygott Betlehem világossága
a Nolipáék kertje sűrű bozótjában. ,

- Utánuk! - mondta s tette egy szuszra Lajka, ő már iramolt is és félre
csapta a lécfüggönyt. A parton érték őket utol, ott cserkésztek-fürkésztek nagy
rejtelmeskedve. míg a Koronához értek, malynek nagykonyháia-fogadószobáí s
kivilágított szárnyépülete a Körösig lenyúlott. Teljesen úszkált a dér a túlpart
fölött s a gallyak-bokrok zúzmaraja fel-felszikrázott, mint báliruhán a csillám
- ahogya pásztorok azéthajtogatták maguk előtt az ágadzó íénytüskéket. Egy
szer csak valami csosszant-loccsant a csizmácskák alatt, s ki hitte volna? ott
iszamlott síkosan velük-alattuk az alföldi gyerekek nyári ismerőse, a Körös
-partí agyag. Valahol arratájt öbIíthették a partra a nagyvendéglő konyhája
nak mínden forró levét-mosadékát, s a cső melegétől, mint valami hévíztől.

felengedett a sár.
Bámészan vizsgálták-tapasztalták a pásztorok az ismerős gyúrmát a tenye

rükben; Jóska a betlehemes ískátulyát alátelepítette egy sűrű rekettyének s már
a kesztyűjét rángatta lefele. Felcsillant a szeme Daninak is ennyi kincs láttán
s rnínt öregpásztor. meg úgy is, mint Első Gézengúz, vezérségére rátarti moz
dulattal előhalaszta a gyíklesőjét s nem szólt, csak indult az ágak felé.

- Mí az, Dani - kérdezte Balázska, zsenge imposztorjelölt, bizonyos tisz-
telettel -, tán botot vágsz?

- Azt.
- Milyet? - (Illő bambán.)
- Suhintót.
Meg is lelte az alkalmatos ágat s már azt tisztította. €szbekapott a többi

pásztor is s veszett kedvében Lajka (kinek akkor még nem kellett sok, hogy
kirúgja egy-két ház oldalát) - tenyerébe tapsolt, úgy kiáltotta:



- •.. Az ám! Suhintsunk, komák!
Mely suhintáson fölöttébb körülményes és országos fontosságú műveletet kell

érteni. A sárgolyó nagysága, aggodalmas gyúrása, kellő keménysége, szakavatot!-\
feltűzése a suhintófegyver hegyére; a pálca "hátrahúzása" (mestersuhintóknál
"megpörgetése") s nyújtott karral való elsuhintása - a mozdulat kellő erélye.
hetykesége-szépsége és harmóniája mínd-rnínd hozzájárul, hogy az elsuhintott
sárgolyó minél messzebbre hordjon s mennél távolabbi célon éktelenkedjék sár
palacsínfájával. De persze, a jó pálca aranyat ér.

- Ez aztán a pálca! - próbáigatta saját maga iránti elismeréssel Dániel,
pattíntgatva-hajlogatva. A többiek is sorra elkérték a bugylibicskát s ki-ki meg
vágta-lehántotta a maga pálcáját j de most irigy csudálattai sandultak arrafelé.
ahol a Dani pálcája suholt. Daninak varázsérintése volt: amíg a kezében tar
totta, kívánatos-becses és csudálnivaló volt minden - ostor, parittya, papírsár
kány j mihelyt letette, kiszórt, ócska lom lett belőle.

- Háj, de jó dagadöst - méltányolta a sártésztát Balázslea és nekiállt, hogy
meggyúrja a maga munícióját. Csakhamar mindenki gyártott egy kupaccal, ter
pesztett lábának közrevette s megkezdődött a sárgolyósuhintás ; Dani némán, a
kisebbek nagyokat rikkantva. Magosra suholtak a téli égen a sárgömböcök, né
melyik huholva, a Danié süvítve, mínt a puskagolyó s egyik-másik úgy látszott,
eltűnik a csillagok között.

- Huj], a ragyogóját, altanáltam a púposhidat - lelkendezett Lajka. - Ezt
csináld utánam, hékás!

- Az is valami? - duplázta meg a tétet Balázska. - Ezt nézzed, öcskös!
- vetette oda a bátyjának s azzal su holt. Szépen szólt, meg kell hagyni. - No?
- förmedt fel kérkedőri Balázs pásztor -, eltanáltam a lámpapóznát vagy nem
tanál tam el?!

Nem úgy volt az mondva, mint amit kétségbe lehet vonni; de mással is
voltak elfoglalva: suhintással.

- Hinyje, a rezes réz ... - suhintotta el a golyót Jóska s egészen bele
"kékülve fejezte be a mondókáját: - ... fánfütyülő göncölcsíllagát l

. Amiből nem kell arra következtetni, hogy a göncölcsillagot vette volna cél
ba; bár nem sokkal adta alább.

- Aunyje, e'vót aztán q dobás! - vette észre elismerőleg Lajka. - No,
most én jövök ...

- Jösszte, majd mit mondok! ...
Dani megelőzte - azaz hogy csak szerette volna: túlságosan hátrafohász

kodott, a sárgolyó lepottyant a pálca hegyéről s ő az üres pálcával suhintott.
Nevettek a mester felsülésén - no, te híres! -, s most Lajka volt a mester.
Nekiveselkedett.

- Hsz'! zzzapád!
Maga is elcsodálkozott: jó időbe tellett, amíg hallani lehetett a levágódását

- mert az esti sötétséget hiába fürkészték, csak találgatásra voltak utalva; ám
a gyermeki találgatásnál pontosabb lőelemképző s bemérőrnűszer nincsen. A hang
ja után ítélve ez legalább a szemköztí ház meszelt falának koppant, s azon ke
nődött el a túlparton. A többi pásztor sokatmondón hallgatott.

.... Nono - figyelmeztette Dani csendesen -, vigyázz. Még be találod verni
ángyíkáék ablakát.

Mely gondolat gyönyörűségétől Lajka megreszketett; felvillanyozta s leverte
egyszersmind a fájdalmas tudat, hogy ángyikáék ablakát talán csak néhány
arasszal hibázta el, holott beverhette volna.

- Hinyje] - lobbant föl a mérga s báránykucsmáját a földhöz teremtette.
Hajadonfőtt látott hozzá ismét, s mert olyigen kínálkozott, kucsmáját a sárten
ger középébe nyomva, felhasználta lőszeriszáknak s abba hajította a golyókat:
gyúrta-köpte-sodorta-hajígálta, Lázasan kezdte ostromolni az alig-derengő házat.
beledühülve egészen s rászórva minden munícíóját ; de hadicél lebegett előtte:

ángyikáék ablaka, amely valahol a tejesen úszó dérben bujkálva, sárgán világolt.
Olyik pásztor már az ötödik-hatodik sapka muníciót putogtatta el, egészen va
lószínűtlen találatokat emlegetve s jegyezve diadalmi listára:

- Ez az öreg városház tornya vót!
- Ez meg a tollas Salamonék háza!
- Ez elszállt a fatelepíg, hékás I
- Ehun a patika,. vöt-níncs I
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- Ehen az állomás, a püspökladányi!
Ami tiszta képtelenség lett volna Józanabb pillanatokban, de a megmámo

rosodott "zuhintók" rózsás álma közel hozott mindent délibábosan - víztornyot,
malmot, magtárat; s tán a kalocsai érseki palota adta volna meg az árát, föl
dig rombolódván, ha a kisújí vicinális masínája nem fütyöl egy hosszú-keserve
set, figyelmeztetve a kompániát a kései órára - leves bebőrösödésére, bűnös

mulasztott vacsorára.
Dániel kapott észbe elsőnek, aSzikora kovácsék Dani fia s takarodót fú

vatott. Semennyi se telt bele, a kilencórás vonat után tízet harangoztak s a Kos
suth utcán szóródtak a pásztorok - bár addigra siralmasan visszavedlettek ör
dögfiókává s kinek a kesztyűje, kinek a kucsmája hiányzott. Kacska ~Jóskától,
Szikora Danitól ott váltak ela nyomda sarkán (kerítése mögött nyomták év
tizedek óta az ország legszebb bibliofiliáit), s a két testvér hamarosan - csíz
mácskát lehúzva a tornácon s előretartva - úgy osont el macskatalpon öreg
anyja hálókamrája előtt s abban a minutumban ágyban volt.

Éppen egy szál kolbászt majszolt nagyelégedetten, dunnája aíaft a Lajka
gyerek, amikor összefacsarodott a gyomra s szíve a torkába ugrott. Kinyúlt, hogy
felrázza Balázskat.

- Öcsike '" Öcsi te, fenn vagy? -' Mi kék? (súgta egy sírós-álmos hang).
- A betlehemünk, te l - Az ám l - Azt meg kinnfelejtettük a Körös partján.
Mi lesz abbul reggelre!

Azon nyomban kiment az álom öcsike szeméből. - Kelünk? - Hát!
Kiscsizmát a kézben előrelógatva. macskatalpon a két törpe árnyék végig

iramlott a feltéglázott jeges tornácon; betűrték kapcájukat. felrántották a csiz
mát s loholva vágtak neki az éjszakának. Soha ilyen hosszúnak ez az út a vá
sártértől a Körös-hídíg, soha ilyen meredeknek a púposhíd kaptatója nem tűnt,

mínt azon az éjszakán. Atbújtak a kerítés csorbaján - a lécek még úgy vol
tak félrecsapva, ahogy hagyták -, és íjedelmes gyanú fogamzott bennük.

- Ki járt itt azóta? l Itt valaki járhatott ...
Semmi kétség, rablóharamiák. Ellopták a betlehemet vagy eltiporták, da

rabokra törték. Hangok ütötték meg a fülüket... Angyalok beszélgetése?' Ba
Iázska elrémült. Az olyasmi - a valóságos Angyaljelenés. kivált ha nem mu
zsikáló angyal - félelmetes és vérfagyasztó. Szótlanul csetlett-botlott a két mí
haszna pásztor a Nolipáék tüskebokrai közt, kezüket a tüskék felvérezték, szí
vükben a hűtlenség tövise s a szegyené.

- Látod-e, Balázska? - Hászen csak látnám l Jó helyen járunk, te: ez vót?
- Ez hát, a Nolipáék kertje.

Csak ez a kert sokkal nagyobb volt, mint az a másik, maga ,a fogcsattog
tató vadon. Jeges szél dudált; a túlparton a házak koromsötéten hallgattak, án
gyikáék ablaka sehol s a nagyvendéglőt mintha elnyelte volna a föld, olyan
feketeség borult a táj ra. Egyszeriben méltóságos mély búgással megszélalt a
nagytemplom harangja; Balázska megragadta Lajkát a karjánál s éppen ami
kor az éjfelet ütötte, valami szentjánosbogárka-Iélét mutatott a bokrok sötétjén,
mely hol eltűnt, hol elővillogott:

- Ahun-e!
Keresztültörtettek - futva törtettek keresztül a surujen; még a magas csil

lagok alatt ott zúgadózott az öregharang utolsó kondulása, ahogy a tizenkettedi
ket elütötte, amikor kibontakozott előttük s ők megpillantották: a tornyos-tük
rös iskatulatórium, gyerekésszel egybeszerkesztve s rajta arany üstökös, holdak
-napok; gyönyörű Kisjézus, glóríás Szentcsalád villog-ragyog benne teljes' fényes
ségben s pompázatosabban. mint valaha - mert a piros gyertya toronyablak
tól a toronyajtóig leégett s most bevilágítja az egész 'betlehemet.

- Istennek hála, csakhogy semmi baja - mondta Lajka s egy darabig a
két gyerek visszaváltozott pásztornak, úgy nézte szótlan, összefogódva. De va
lahonnan az Oláhék portája előtt elvonulóban tapasztalt, öregebb betlehemesek,
akiket nem csábít el egykönnyen a sárgolyósuhintás - házatérőben lehettek
éppen s bizonyosan tele tarisznyákkal, mert igen szívesen fújták' a tudományu
kat, legény-tüdővel:

Éltető 'Világosság
Édes hitet, áldást ád
Ékes Szentháromság!
Esdjünk imát, hozsánnát
Egész világ fohászát
- hangos halléluját! 853


