
VAS JÓZSEF

A KARÁCSONY ÜNNEPLÉSE

Jézus születésének emléknapját a jeruzsálemi keresztények kezdettől fogva a betlehemi barlang
istállóhoz vezetett éjszakai zarándoklattal és három templom oltáránál bemutatott ünnepélyes
miseliturgiával tették emlékezetessé (bőv. Vigilia, 1981. december). A karácsonyi három mise ha
marosan meghonosodott Keleten és Nyugaton egyaránt. De a betlehemi zarándoklást a távo
labb lakók kénytelenek voltak elhagyni. Érthető tehát, hogy egyre több templomban állították
fel a szent jászol kicsinyitett mását benne a Kisded szobrával, amely előtt néhány misén kívüli,
paraliturgikus cselekmény, illetőleg párbeszédes jelenet (pl. az angyali karok éneke, a pásztorok
hódolata, a napkeleti bölcsek látogatása, stb.) előadására is sor került, hogy a megváltás kará
csonyi misztériuma a hívek közössége előtt érthetőbbé váljék. Ezeket a hagyomány őrizte szoká
sokat három csoportba sorolhatjuk.

A SZENT JÁSZOL TÖRTÉNETE. Ami a betlehemi jászol (praesepe Dobni) és a karácsonyi
Kisded (Bambino divino) kultuszát illeti, nálunk még a XX. század első harmadában is tartotta
magát az a régi felfogás, hogy ennek kezdeményezője Assisi Szent Ferenc volt. Mohi Adolf(Ka
tholikus Szemle, 1891; 730) például ezt írta: "A betlehemek eredete évszázadok óta Assisi Szent
Ferenc nevéhez fűződik". Még határozottabb Artner Edgár (Az egyházi évnek leírása ... Bp.
1923; 43) álláspontja, amely szerint az első betlehemi jászolt Assisi Szent Ferenc állította fel a
pápa engedélyével 1223-ban. Fiai, a ferencrendi szerzetesek pedig elterjesztették a nép között.
Czapik Gyula viszont (Egyházi Lapok, 1920; 52) másként fogalmazott. Szerinte a karácsonyi
színjáték, amelyben szerepel a jászol, a Szent Szűz, a betlehemi 'csillag stb. germán földön meg
volt már a XII. században. De a jászol-kultuszt ettől függetlenül Assisi Szent Ferenc honosította
meg Itáliában. Balanyi György munkájából (Assisi Szent Ferenc, Bp. 1925; 149) szintén hasonló
vélemény tükröződik: a betlehemi jászol állításának a szokása tulajdonképpen csak Szent Fe
renc korától lett általánossá. Ezért joggal számítható a franciskánus szellem kisugárzásai közé.
Végül ehhez a hagyományőrző állásponthoz csatlakozott Mihályfy Ákos (A nyilvános istentisz
telet, Bp. 1933; 121)is: "Elterjedt szép szokás (consuetudo extra liturgica) a templomokban a bet
lehemi jászol felállítása, amit a ferencesek honosítottak meg." Pedig ez az álláspont már a múlt
század végén túlhaladott volt. Étheria zarándoknő Napló-jának a közzétételekor (1878) ugyanis
bebizonyosodott, hogy a betlehemi jászol és a karácsonyi Kisded kultusza minden kétséget kizá
róan Jeruzsálembőlszármazik. Csupán elterjedésének történelmi körülményei vártak még tisztá
zásra. Ezt sürgette Hauser, a Kirchen Lexikon munkátársa: érdemes volna közelebbről megvizs- .
gálni, vajon a liturgiában lévő karácsonyi misztériumjátékok tényleg csak Assisi Szent Ferenc
óta ismeretesek-e? (IV. 1432).'

Nálunk erre a kérdésre elsőnek Schwartz Elemér egyetemi tanár felelt Karácsony és a betlehem
Katholikus Szemle, 1936) című tanulmányában. Hivatkozik Georg Hager (Die Weihnachtskrip
pe. Linz, 1902) és Beda Kleinschmidt (Die Geschichte der Weihnachtskrippe. Linz, Quartal
schrift. 1903.96-1 14)német liturgikusokra, akik a többségben lévő hagyományőrzőkkel (pl. Al
fons Neugart: Handbuch der Liturgie. 1926. 1,39) ellentétben már a századforduló idején a betle
hemi jászol kultuszának jeruzsálemi eredete mellett foglaltak állást.

Érvelésük a következő. Az őskeresztények nem feledkezhettek- meg a karácsonyi Kisded böl
csőjéről. hiszen egész életprogramjuk innen indult ki. Ezért már az első században templomot
építettek fölé, amelyet azonban a pogánysághoz húzó Hadrian császár (117-138) leromboltatott,
mert "az egész kerésztény világ Betlehembe özönlött, hogy lássa, hol született Krisztus" - jegyez
te fel az esetről Chrisostomus (Ad Jud. et Gent. cap. 3.). Ezenkívül a császár azt is megparancsol
ta, hogy a zarándoklások megszüntetése végett Adonis pogány isten szobrát állítsák fel a bar
langban. De a célját nem érte el, mert a keresztények a magánházakban is felkeresték az összetö-
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rött szent jászol részeit. Mikor pedig az üldözések megszűntek (313), Nagy Konstantin (306-337)
császár és édesanyja, Szent Ilona (t330) ezüst lemezekkel boríttatta be a jászol darabjait és az ál
taluk épített, úgynevezett születés-bazilikában állították össze. Itt Szent Jeromos betlehemi tár
tózkodása idején, 385 után többször látta. Tőle tudjuk, hogy a szent jászol akkor már nem állt
üresen. Rufinus nevű barátjának ugyanis ezt írta: Imádkoztam a jászol előtt, amelyben a Jézuska
alakja pólyába van takarva. Csodatevő Szent Gergely pedig a 400-as évek elején így elmélkedett:
Szemem az ácsmesteren és a jászolon. A Kísgyermeken és a Szűzanyán. A Fiúcska pólyába van
takarva és jászolban fekszik (vö. Kleinschmidt, i. m. 97). Egy IV. századi katakomba-festmény
szintén a jászolban fekvő kis-Jézustábrázolja, mellette a Szentírásban szereplő ökör meg szamár
képével (Kirchen bexikon. VII. 1197). - Megállapíthatjuk, hogy nemcsak a szent jászol kultusza,
hanem annak "betlehemmé" alakítása, vagyis a bambino-kultusz is Júda kicsiny városából, Bet
lehemből származik.

Mikor került Rómába? Tóth Kálmán (A Szentföld és a Szentírás, Esztergom. 1928,206) ismer
tetése alapján két vélemény érdemel említést. Az egyik szerint a jászol hasonmása már a IV. szá
zad elején elkészült és a karácsony jinnepélyes kihirdetése alkalmával "köztiszteletre" volt kitéve
a Liberius pápa ( 366) által épített bazilikában. Erre a szájhagyományra azonban az említett ró
mai katakomba-festményen kívül más bizonyítékunk níncsen. Ellenben a másik vélemény meg
bízható történelmi adatokon nyugszik. Eszerint az igazi szentjászolnak a perzsák 614. évi és az
arabok 636-ban bekövetkezett rablótámadásai közben nyoma veszett. Később azonban egyes ré
szeit megtalálták. Ezeket a jeruzsálemi származású Theodorus pápa (642-649) a teljes megsem
misülés elől Jeruzsálembe, majd Rómába vitette, ahol a hiányzó részeit pótolva, a Liberius pápa
által épített, de III. Sixtus (432-440) idejében felújított és ettől kezdve Santa Maria Maggiorenak
nevezett templomban helyezték el véglegesen. Érthető tehát, hogy a Santa Maria Maggiore a
650-es évek óta Beata Maria ad Praesepe, Szentjászol-templom néven is szerepel. Annál is in
kább, mert a Kirchen Lexikon szerint 795-ben díszes oltárt építettek a szent jászol fölé, amelynek
"altare ipsius Praesepii" lett a titulusa. -

Schwartz Elemér ezt a két véleményt szerencsésen ötvözve, leszögezte: először, hogy a betle
hem-kultusz a Szentföldről került Rómába, ahol a kis Jézusnak (Bambino divino) festmény
vagy szoboralakját tartalmazó jászol, mögötte a Szűzanya képével, oldalt pedig a Szentírásból
ismert két állattal, mint szemléltetőeszköz, a IV. századtól kezdve szerepel a karácsonyi liturgiá
ban. Ezáltal ugyanis a hívek könnyebben fejezhették ki hódolatukat a világ Betlehemben szüle
tett Megváltója előtt. Másodszor: a hódolatnyilvánítás eredetileg csak imákból, énekekből és a
gyermek Jézussal folytatott elmélkedésszerű"párbeszédből"(dialogus) állott, amelyet a karácso
nyi misztériumjátékok magvának lehet tekinteni. Harmadszor: Assisi Szent Ferenc Rómában
többször is szemtanúja volt a karácsony ilyetén megünneplésének. Valószínű tehát, hogy ezek
hatására rendezte meg 1223-ban, a grecciói erdő sziklabarlangjánál a,jászolos" kís Jézus szüle
tésnapját. amelyet későbbi rendtársai, mivel nem ismerték a betlehem-kultusz eredetét, népszerű
rendalapítójuk nevéhez kapcsolva terjesztettek a nép között.

A betlehem-kultusz további sorsa eléggé ismeretes. Terjesztés közben angyalokat, pásztoro
kat, napkeleti királyokat megjelenítőmisztériumjátékká fejlődött, amelybe hamarosan különféle
világias elemek (ének, zene, tánc, mondókák) is belekeveredtek. Ezért a papság kitiltotta a temp
lomból. Művészibb változatai az iskolákban találtak otthonra és ősei lettek az irodalomból is
mert iskoladrámáknak. Az egyszerűbbek pedig (Szállást keres a Szent Család, 'betlehemes kö
szöntők stb.) a nép' között terjedtek tovább nemzedékrőlnemzedékre. A templomokban csupán
az úgynevezett Jászolbahelyezés szertartása térhetett vissza. A középkorban ezt mindig a papok
végezték, mégpedig a betlehemi ferencesek rituáléja szerint. Lényege a következő: az éjféli mise
előtt valaki elénekelte a Martyrológium december 25-ről szóló szövegét. Utána a pap jászolba
fektette a gyermek Jézus szobrát. Ekkor az angyaloknak' öltözött énekkar elénekelte a "Gló
riá't-t, a pásztorok pedig hódoló imát mondtak a kis Jézus előtt. Ennek XX. századi felújítása a
ciszterciták nevéhez fűződik (bőv. Schwartz Elemér: A Jézuska jászolba helyezése. Bp. 1948).
Kár, hogy ezt a látványos és könnyen megrendezhetőparaliturgikus szertartást kevés pap ismeri.
Különben nem kerülnének templomaink betlehemijászolai közvetlenül a raktárból az éjféli mise
díszei közé.
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AZ ADVENT VÁL TOZATAI. Az advent a liturgiában elokéstideti időt jelent, amelynek kelet
kezési idejét pontosan nem tudjuk. De az tény, hogy Poitiers püspökének, Szent Hilariusnec
(t366) a szertartáskönyvében (Liber officiorum) és a spanyolországi saragossai zsinat (380) dön
tései között is előfordul. Tehát a gallikán és a mozarab (óspanyol) liturgiában a IV. század első

felében már megvolt. Ezért feltehető, hogy egyidős az epiphaniával (304). Végül az is tény, hogy
az említett liturgiákban három hétig, december 16-a és január 6-a közőtt előkészületi idő volt az
epiphaniakor szokásos keresztelés előtt. Az adventnek ezt a keresztségkiszolgáltatását megelőző
változatát ősadventnekszokás nevezni, amely a kelták lelkiségéből fakadt, a gallikán liturgiában
érlelődöttmeg és közel kétszáz év (476) után került át a római rítusba, ahol két' újabb változat
fejlődött ki belőle, és a mai nevét is a latin népektől kapta. ,

Az advent tehát latin eredetű szó, amely a genitivus us ragjának elhagyásával keletkezett eb-o
ből a birtokos szószerkezetből:" ... in die adventus Domini nostri Jesu Christi ... " (Melich Já
nos). De nem közvetlenül a latinból került át a magyarba (vö. Kovács Gyula: Latin elemek a ma
gyar nyelvben. Bp. 1892, 8), hanem a római katolikus szlávoknál előforduló (szlovén: advent ..
horvát: advenat..lengyel: adwent, stb.) hangalakokkal egyezik és a Döbrentei-kódexben: ádvent,
advent, az Érdy-kódexben (2, 158): adwenth alakban bukkan fel, a görögkeleti szlávoknál pedig
nem is fordul elő (Melich). Valószínű, hogy abból a délszláv nyelvből kerűlt hozzánk, amelyből'
a vele kapcsolatos karácsony szavunk ered (bőv. Vigilia, 1978. december).

Ezek szerint a mai advent szavunk teljesebb alakj~: adventus Domini (vö. Katolikus Lexikon,
Bp. 1931. I. 12). A jelentése pedig: Az Ur érkezése, Urjávet, amely szoros értelemben Jézusnak a
történelembe érkezését, földi születését, tágabb értelemben meg a görögül paruziá-nak nevezett
világvégi eljövetelét jelenti. Az előbbit történelmi, az utóbbit meg világvégi adventnek is szokás
nevezni.

A történelmi advent tulajdonképpen a húsvét előtti negyven nap mintájára létesített előkészü
leti idő Jézus földi születésének évenkint ismétlődő emléknapjára, a karácsonyra. Látszik ez ab
ból, hogy eredetileg hat hétig tartott, mint a nagyböjt. Galliában például: "Márton úr halála
napjától (nov. Il) az Úr születése ünnepéig" - írja Tours-i Szent Gergely, a frankok krónikása.
Ugyanennyi volt Milánóban és a környékén, ahol az ambrózián, és Spanyolországban, ahol a
mozarab liturgia honosodott meg. Sőt Keleten is, ahol Fülöp-naptól (nov. 14) december 25-ig
terjedt, és az 581. évi maconi zsinat rendelkezése értelmében mindezeken a helyeken hétfön, szer
dán és pénteken böjtölni kellett. Rómában az adventről aránylag későn találunk feljegyzést.
Nagy Szent Leó pápa (t461) beszédeiben még nincsen nyoma. Elsőnek a Gelasius pápa (t496)
nevét viselő Sacramentarium Gelasianum említi. Eszerint öt hétig tartott. Viszont a Nagy Szent
Gergely pápa (590-604) liturgiareformjait tartalmazó Sacramentarium Gregorianum mindössze
négy hetet írt elő karácsonyi előkészületül, amely később az egész egyházban általánossá vált, és
Szent András apostol ünnepéhez (nov. 30) legközelebb eső vasárnappal kezdődik.

Vannak kutatók, akik a hetek számában az Üdvözítő eljövetelét megelőző négyezer ószövetsé
gi évet vélik felfedezni. Hivatkozva a Magyarországon, Ausztriában, Horvát-, Cseh- és Lengyel
országban évszázadokon át szokásos roráte-misékre, amelyeken a hívek hajnali sötétben várták
a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták (vö. Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd.
Bp. 1973; 16). De a liturgikusok többsége (pl. Kellner: Heortologie. 279; Kramp, Messliturgie
und Gottesdienst. Freiburg, 1921) szerint ez csak kiváltság nélkűli.i helyi vonatkozású szokás,
amelynek az egyetemes egyház liturgiájában nyoma sincsen. A roráte-miséket sem a keresztény
ókor, sem a középkor írói nem ismerik. Érthető tehát, hogy a zsinat megszüntette őket. Megtar
totta azonban a VIII. század Ordo Romanus azon rendelkezését, amely szerint az advent utolsó
hete kiváltságolt hét. És így december I7-től 24-ig minden egyes köznapnak megvan a saját misé
je, ami azt jelenti, hogy sem az egyébként kötelező emléknapok (memoria obligatoria) nem ün
nepelhetők, sem magánjellegű vagy megemlékező gyászmiséket nem szabad mondani. (De a zso
lozsmában az egyes napoknak külön antifonái vannak.) A papság tehát ezzel az ószövetségi, bib
liai költészet remekeiből készült csokorral köszönti hosszú évszázadok óta a kis Jézust szűletése
napján.

A világvégi (eszkatalogikus) adventnek szintén Úrjövet vagy parúzia a neve. Erre, mint utolsó
ítéletre, az ókeresztény tanítás szerint nem a "Dies irae, dies illa ... " szellemében, nem a rettegés
érzelmeivel kell készülnünk, vanem az öröm lelkületével. "Akik egykor titokzatosan történt
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megtestesülésed eljövetelét készséges áhítattal ünnepeltük, add meg nekünk, hogy ítéleted máso
dik eljövetelére ujjongó lélekkel jussunk el hozzád" (Mon. Ecclesiae Lit. VI. num. 19). A parúzia
örömét a római liturgia a Gaudete vasárnapon domborítja ki legszebben, amikor a bűnbánatot

hirdető, lila miseruha helyett, rózsaszínűt öltenek magukra a papok, és a Graduale végén fel
hangzik az Alleluja.

MIT KELL TUDNUNK A KARÁCSONYFÁRÓl? Mindenekelőttazt, hogy újkori utóda a
Bibliából és a különféle pogány vallások hitregéiből ísmert életfának (ar bor vitae).

Az ókori pogány népeknél az életfamotívumok mind helyi jellegűek voltak, tehát a klímától és
a természeti viszonyoktól függően alakultak ki. Egyiptomban például a szikomorfa és a datolya,
Arábiában a mirrhafa, a görögöknél a fenyő, a tölgy és a babér, Palesztinában a cédrusfa és a
gránátalmát termő cserje, esetleg a fügefa ábrázolása fordult elő leggyakrabban.

A keresztény népek azonban a bibliai tanítás alapján többnyire almafának, a jó és a rossz tu
dás fájának képzelték el az arbor vitae-t, amely az édenkert közepén állott. Éva vett az almájából,
beleharapott és adott a férjének, Ádámnak is. Az életfa tehát a keresztényeket ősszüleink bűnbe
esésére emlékeztette. De létezett -e ilyen fa? A Malabár-szigetek vidékén ma is mutogatnak egy
törpe növésű almafát, amely furcsán bemélyedő féloldalas gyümölcsöt terem. A helyi hagyo
mány szerint ez Éva harapásának emlékét őrzi.

Érdekes, hogy a keresztény Európa legtöbb országában eredetileg nem a karácsonyfa, hanem
az életfa-szimbólumok váltak népszerűvé. Angliában például még ma sem ismerik a karácsony
fa-kultuszt. Helyette az életfát jelképező fagyöngy ~ mint a bűnbeesés jelképe - kerül szentestén
az egyszerű nép asztalára. A franciák azonban ismerik a karácsonyfát de csak 1870 óta, amikor a
németek elfoglalták Párizst, és a Versailles-ban karácsonyozó I. Vilmos porosz király lakosztá
lyában két hatalmas fenyőn lobogtak a gyertyalángok. Ugyanekkor karácsonyfát állítottak a
trónörökös, Frigyes Vilmos és Moltke tábornok szobájába is. Ennek ellenére a franciák nem kö
vették a német példát. Karácsonyfa helyett továbbra is fagyönggyel díszítették a szobáikat. Nem
ismerik a karácsonyfa-kultuszt Itáliában és Spanyolországban sem, hiszen mind a két nép olajfa
és babérlombokkal felcicomázott lakásban ünnepli Jézus születését. A skandináv népek pedig
nagy fatönköt gyújtanak meg a szentestén s vízkeresztig mindennap ennek a parazsából éleszte
nek tüzet a világításhoz és az ételek elkészítéséhez. Végül nem ismeri a karácsonyfa-állítás szoká
sát a déli és az északi szlávok többsége sem (vö. Solymossy Sándor. Napkelet. 1930;1112).

A múlt század elejéig nem ismertük mi sem. Bálint Sándor, a kiváló néprajzkutató irja, hogya
Dunántúl déli részén (Vas, Zala, Somogy megyében), továbbá Mezőkövesd környékén, Matyó
földön " ... sokan emlékeznek arra, hogy a mostani karácsonyfa elterjedése előtt tüskés zöld
ágakat, borókát, fagyöngyöt függesztettek a gerendára" és a szentestén feldíszítették. Horgoson
és a Szeged környéki tanyákon pedig még a múlt század végén is úgy ünnepelték a karácsonyt,
hogya koronafa (glédics) ágait és töviseit cifra papirossal csavargatták be és almát, diót kötöz-

. gettek rá (i. m. 35). De hasonló példák előfordultak az ország más vidékein is. Ezért felmerül a
kérdés, mikor és merre terjedt el Európában á karácsonyfa kultusza?

Legkorábban Sebastian Brandt (1458-1521) német humanista említi 1494-ben. Lukas Cranach
(1472-1553) pedig meg is festette I509-ben. Eredeti hazája Elzász volt. Ennek fővárosából,

Strassburgból indult diadalútjára I605-ben. A szomszédos Schlettstadt városka krónikása még
kommentár nélkül'mutatta be olvasóinak : karácsony estéjén májusfát díszítenek fel almákkal és
ostyákkal, mielőtt elindulnak az éjféli misére. De néhány évtizeddel később (1657) Dannhauser, a
híres protestáns prédikátor már elmarasztalólag nyilatkozott róla: egyesek holmi pogány rítusra
emlékeztető fákat nem átallanak bevinni a lakásaikba, hogy felcicomázzák. Ennek ellenére a ka
rácsonyfa kultusza gyorsan elterjedt a németországi tartományokban, Goethe 1765~ben még nem
ismerte, de I774-ben Az ifjú Werther keservei című regényében már részletes leírást adott róla.
Friedrich Schiller szerint Weimarban 1787-ben vált ismertté. Drezdában pedig 1807-ben kezdték
árusítani a piacon. Berlinben 1816-ban ismerkedtek meg vele. És néhány évvel később Henrik
Anschütz, az akkoriban körülrajongott német színész a bécsiek figyeimét is felhívta rá. Emlékira
taiban azt olvassuk, hogy amikor 1821-ben karácsonyi bevásárlásra indult az osztrák főváros

ban, ott jnég nem ismerték a karácsonyfát. "Sok fáradságomba került, amíg fel tudtam hajszolni
egy fenyőfát. .. " De a következő években már egész fenyőerdőket hordtak a császárváros
piacaira.
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Kevesen tudják, hogy Anschütz első bécsi karácsonyfája alatt ott ült Franz Schubert a zene
szerző, aki annyira fellelkesült, hogy éneket zenésített meg a karácsonyfáról. De azt még keve
sebben, hogy az l830-as években már azokban az európai országokban is elterjedt a karácsony
fa-kultusz, ahol korábban idegenkedtek tőle. Rómában például l833-ban a halhatatlan dán me
seíró, Andersen állította fel az első karácsonyfát. Ö terjesztette el az északi államokban is.
l835-ben Viktória királynő férje, A/bert herceg Angliában honosította meg. Franciaországban
pedig He/en orleáns-i hercegnő esküvője alkalmából állították fel az első karácsonyfát.

Hogyan került hozzánk? Nálunk a karácsonyfa-kultúsz kezdetének az' időpontja vitatott. Bá
ró Podmaniczky Frigyes (Naplótöredékek, I. Bp. 1887,80) elmondja, hogy családjukban az volt
a szokás, hogy december első napjaiban a gyermekeknek össze kellett írniuk, mit szeretnének ka
rácsonyra ajándékul? A nagy nap délutánján hatórakor háromszori csengetés után kinyílt a szo
ba ajtaja és az ajándékok mind oit voltak az égő gyertyákkal, almával, dióval és cukorkákkal dí
szített karácsonyfa alatt. Eszerint nálunk a karácsonyfa-állítás az ő édesanyja révén terjedt el
1828 után. Az É/et és Literaturacikkírója viszont úgy tudja, hogy az első karácsonyfát Brunswick
Teréz hozta magával Bécsből, 1824-ben. Vay Sándor (Jövendő, 1905. dec.) meg azt állítja, hogy a
Christbaum divatj át József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya honosította meg hazánk
ban. Nincsen itt ellentmondás? So/ymossy Sándor (i. m. 1113) szerint nincsen, mert egymás kez
deményezéséről mit sem tudva állították fel otthonukban acsillogó díszekkel megrakott kará
csonyfát. Ezt a véleményt támasztja alá irodalmunk is, hiszen Petőfi költészetében még nyoma
sincsen a karácsonyfának, Jókai ellenben 1866-ban, a Ko/dusgyermek című novellájában már el
ragadtatással ír róla. Hazánkban tehát a múlt század második felében vált ismertté. De csak az
előkelőbb körökben, mert Bálint Sándor (i. m.) kimutatása szerint az egyszerű nép közé még ek
kor sem jutott el a ma már minden családban otthonos karácsonyfa.

KATONA JUDIT VERSEI

Testamentum

Fák könnye buggyan.,..fölveszi
csontkemény ingét a világ,
takarja, óvja védtelen
szendergő, egyszülött fiát.

Fagyok árbocán csillag ül,
kék csöndet lép a béke most,
lebbenő fiiggönyök mögül
gyermekszem mécsese lobog.
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Karácsony-köszöntő

Szikrázik december hava,
csillagfészkethimbálnak ágak.
Hírrel járnak a pásztorok:
bölcsőt ácsol József, az ács.
az ember egyszülött fiának.

Pattog a forgács, hulla hó.
Máriát vaskín-abroncs fogja
s vajúdva megszül. Száll a hír:
dicsértessék, megszűletett

a gyermek, az élet legnagyobbja.

Hírrel járnak a pásztorok,
Mária karjában a gyermek.

I Rebben a hófehér világ
s a velünk virrasztó vézna fák
csöndben az útra térdepelnek.


