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A halott madár
karácsonya
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy emberkerülő lány. Juhokat
őrzött és rajongott a madarakért. Az apja, aki pásztor volt Betle
hemben, az első karácsonykor magával vitte az istállóba. A lány
még nagyon kicsi volt, nem sokkal volt nagyobb, mint a gyermek
Jézus. A kisded rámosolygott, és ő többé sohasem felejtette el ezt a
mosolyt. Azután minden évben, mihelyt az egek angyala énekelni
kezdte a Gloriát, futott az istállóhoz, hogy születésnapi ajándékot
vigyen, mindig ugyanazt: egy madarat. A nyitott szárnyú madarat
odatette a bölcső szélére, és az énekelt a gyermeknek.

A legelső alkalommal tengelicét vitt. A madárnak nem túl
erős hangja volt, de azért vörös foltos kis fejét félrehajtva éne
kelt, ahogy csak a torkán kitért.

A lány - aki szépen növekedett - sorra vitte karácsonykor a
madarakat. Vitt pintyet, s az cseresznyét ígért a gyermek Jézus
nak... Bőbeszédű poszátát, s az vég nélkül mesélt neki a nyár
ról, a napfényről, a virágokról és ehhez hasonlókról. .. Cinegét, s
az olyan magasra repült, hogy szinte megnyitotta az egeket. ..
Feketerigót, s az csőrét kinyitva fekete torkából egészen kerek,
nagy azúrgyöngyöket szórt a földre és vitt kenderikét, ökör-
szemet, pirókát. .. és barázdabillegetőt és még sok másféle ma-
darat, de azokra már csak az angyalok emlékeznek, én nem.

Amikor a lány tizenöt éves lett, pacsirtat vitt ajándékba. A ma
dárka egészen kicsi volt, de annál lelkesebben énekelt, egészen
szürke, de annál vidámabb. Repült, repült az ég felé, olyan ma
gasra, hogy az egek angyalai kezdték azt hinni, egyenesen Istenhez
tart. De hamar alázuhant az egyik számára oly kedves mezőre...

Amikor a lány húsz éves lett, fülemülét vitt ajándékba. A ma
dárka hajnalig énekelt egy csodálatos szerelmes éneket, amely
ben mintha a világ legteljesebb boldogsága halt volna el minden
egyes dallam végén a vágytól, hogy még tökéletesebb legyen...

Amikor a lány harminc éves lett, vagy talán egy kicsit még
idősebb, egy kis meleg fürjet vitt, s az egyre csak azt ismételget
te a gyermeknek: "Fizesd meg a tartozásodat! Fizesd meg a tar
tozásodat!" De nem is sejtette, hogy mennyire igazat szólt, mert
ő éppen azért jött a szegény földre, hogy rendezzen egy nagyon
régi számlát, hogy megfizessen egy adósságot az emberekért.

Amikor karácsony éjszakáján éjfélkor az emberkerülő lány megje
lent az istálló ajtajában, tenyerében tartva egy madarat, az ott lévő,
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Urat dicsőítő angyalok - a nagyok a füstölőikkel, a kicsik a fuvo
láikkal, mandoláikkal és trombitáikkal - valamennyien odasereg
lettek köré, s olyan kedvesen fogadták, hogy már-már úgy érezte,
ő is a családhoz tartozik.

A legutóbbi karácsonykor - nem is tudom, hány éves lehe
tett akkor a lány - vörösbegyet vitt ajándékba, amelyik tél előtt

kutat egy-egy elfelejtett boldogságos mag után. Talán rátalált és
magához szorította anélkül, hogy látható lett volna tüzesen égő

begyében? Bizonytalan hangon énekelt, nyugtalanul, néha még a
hangja is elakadt, és énekének utolsó dallama félbe is marad,
mintha nem lett volna biztos abban, hogy valóban nála van,
amit őriz, és mintha nem mert volna egészen örülni.

Majd ez az év is eltelt. .. Ám ez volt az az év, amikor a ragyo
gó nyárban egy útkanyarulatnál a szerencsétlenség, akár egy tol
vaj, úgy lepte meg az emberkerülő lányt.

Miközben a lány - körülötte valamennyi madara - össze
kulcsolt kézzel, szája sarkában édes mosollyal aludt, félénk szí
vében őrizve szeretett barátjának képét, a szerencsétlenség elsza
kította őt tőle, nem is csak a barátját, hanem lelki testvérét,
boldogságos jegyesét, és mindörökre odaadta egy éppen arra
járó démoni nőnek.

Élt még, de ez rosszabb volt, mintha meghalt volna. A halál
nem vesz el semmit, a halál Istené. Amit éjszaka elvesz, azt haj
nalban visszaadja sokkal fényesebben. De az árulás az emberé.
Az árulás mindent elvesz és semmit nem ad vissza.

Amikor a szerencsétlenség lecsapott rá, keményen és kérlelhe
tetlenül, kiáltás szakadt fel a lány lelkéből, minden más kiáltás
nál hangosabb kiáltás, mely soha nem nyugodhat el egyetlen
szívben sem. Miközben a juhai rémülten távolodtak tőle és a
madarai is mind elrepültek, ő egyre csak a férfi után nézett a tá
volba, aki elhagyta őt, és most veszélybe sodródott, lelkét kárho
zat fenyegette, talán még az egek kapui is örökre bezárulnak
előtte. És anélkül, hogy számot vetett volna vele, maga a lány is
mély szomorúságba zuhant, reménytelenül, vigasztalhatatlan
nyomorúságot érezve ő maga is elveszett a férfival együtt.

Mindent odaadni érte, csak hogy megmeneküljön!
De hát nincs semmije. Nincs szerelme, nincs bánata ... sem lel

ke, sem élete - a férfi túl messze járt már, még hátra sem né
zett - a lány pedig nem tudott többé semmit sem adni neki,
nem volt semmije, ő maga sem volt szinte már semmi. ..

Akkor felszakította szívéből azt, amije még megmaradt, a fáj
dalmat, s maga fölé emelve, akár egy vonagló madarat, az egek
nek adta. "ó, egek, odaadom a fájdalmamat, hogya távolban
megsegítse azt, akit a legjobban szeretek a világon."

Ott maradt üres kézzel, lelkében tátongó sebbel, amely egyre
csak vérzett, és a vérzés nem állt el sem éjjel, sem nappal.
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Kezdetben nem is volt tisztában azzal, hogya szerencsétlenség
megölte. Talán még a szerencsétlenség sem tudta ezt. Mert hát sok
lányra lesújt, akik sírnak, de aztán meggyógyulnak. Csakhogy ő egy
emberkerülő lány volt. Az ilyen lányok pedig mindig nagyon magas
ról zuhannak alá, s kristályszívük egy csapásra örökre széttörik.

Amikor bukása másnapján felvette a korábbi napok boldogsá
gának melegségétőlmég egészen lágy ruháját, és szokásához hí
ven kereste a reggeli napfényt, hogy az egész napját irányítsa,
nem talált semmit. Szemei kihunytak. És amikor juhait akarta le
&eltetni vinni, egy lépést sem tudott tenni. Lábai megrokkantak.
Es amikor gyapjút akart fonni, a gyapjú kiesett kezéből. Karjai
megtörtek. Akkor leült a bejárati ajtó lépcsőjére, és várta, hogy
valamelyik szomszédja hozzon neki egy kis kenyeret és vizet.
Szinte már nem is élt. Egyik napról a másikra ő lett a falu sem
mittevője.

Az első nap senki nem szólt semmit, mert hiszen bárkit érhet
szerencsétlenség. A második napon már csodálkoztak: ilyen so
káig tart? A harmadik naptól kezdve a szomszédok egyre han
gosabbak lettek, egyre hangosabban vádolták, s szíve csendjének
még nagyobb magányába taszították.

- Már a juhait sem tereli ki...
- Már a madarait sem hívja ...
- Már gyapjút sem fon...
- Pedig nem is öregasszony még ...
- Az anyja még nyolcvan éves korában is megfoltozta a sze-

gények ócska ruháit. ..
- Kár belé az étel...
- Zavarja az életünket...
- Már akkor sem mozdul, amikor segítséget kér ...
- Ki tudja, talán már nem is imádkozik ...
Az arra járó bíró is szigorúan csóválta a fejét:
- Nem volt joga, hogy ilyen korán semmittevő legyen.
Még a pap is szomorúan jegyezte meg:
- Attól félek, valamilyen halálos bűnt követett el.
A lány lehajtott fejjel egyre csak hallgatott. Már egykori barát

ja is egyre távolabb volt tőle, egyre inkább elveszett.
Akkor kiszakította szívéből mindazt, amije még volt, saját

tönkre ment életét, és a magasba emelte, akár egy áldozati ma
darat: "Ó, egek, odaadom tönkre ment életemet, hogya távolban
megsegítse azt, akit a legjobban szeretek a világon."

November utolsó napján egy kisfiú így kiáltott fel:
- Nemsokára itt van a karácsony!
Akkor a lánynak eszébe jutott a gyermek Jézus mosolya, akit

már várni lehetett december utolsó napjaira.
"Nahát - mondta magában -, hiszen már advent idejében

járunk. Találnom kell egy madarat a mi kis Jézusunknak."
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Nagy nehezen, erőlködve felkelt, és a közeli bokorban vesze
kedő verebeket szólította. Azok rögtön odarepültek a feje fölé.
Kezével megpróbált elkapni egyet közülük, de mivel nem látta
őket, egyiket sem sikerült megfognia. A verebek csipogva, gú
nyolódva elrepültek. A lány halkan elsírta magát. "Nincs már
semmim, amit a kis Jézusnak adhatnék. Túl sokat szenvedtem,
túl sokat véreztem. Szinte már a lelkem is halott. Nincs már
semmim a kis Jézusnak." De miközben sírt, egy néma, mozdu
latlan madár esett az ölébe, és nem szállt el onnét.

Az istállóban karácsony angyalai tömjénezték a gyermeket és az
anyát. Már sok csodáló megérkezett. Gyertyák és falakra akasztott
zöld fenyőágak illatoztak. Néhány kisangyal. akik az imént még a
bölcsőnél játszottak fuvoláikon és trombitáikon, megpihent a ze
nélés után. Most éppen azzal szórakoztatták magukat, hogy pró
bálták kitalálni, vajon az idén milyen madarat hoz az emberkerülő

lánya tenyerében.
- Seregélyt. ..
- Nem, kanárit ...
- Libát. ..
Hangosan kacag tak.
- Azt mondják, már egyáltalán nem lát. Biztosan baglyot

hoz ...
- Vagy denevért!
De a nagyobb angyalok komolyan hallgattak.

Elérkezett karácsony éjszakája. Az emberkerülő lány nem jött el.
Sem reggel, sem hajnalban, sem napközben, de még este sem...
Sem Szent István napján, de még Szent János napján sem ...

Az Aprószentek napján látták, amint a hideg tájban vonszolja
magát az istálló felé. Lassan, botladozva jött, s a kezében nem
volt madár. Egyik kezét kabátjába dugta, a másikban botot tartott.

Az istállóhoz érve térdre esett és a mellét verte:
- Azért jövök, hogy megítéljetek és megbüntessetek. .. Gyó

nom az isteni gyermeknek, az édesanyjának, Szűz Máriának és
az összes angyaloknak, kicsiknek és nagyoknak, akik csak itt
vannak, hogy sokat vétkeztem fájdalommal és halállal, s az én
hibám, hogy pusztán ezt a szegény árva madarat hozom a kis
Jézusnak.

Erre előhúzott a kabátja alól egy fehér, megmerevedett lábú
madarat. Egy szíven lőtt, vérfoltos galamb volt.

Szűz Mária rögtön látta, hogya galamb már nem él, de nem
akarta elszomorítani az emberkerülő lányt, ezért úgy tett, mint
ha még élne, és gyengéd hangon így szólt:

- Repülj magasra gyermekem örömére! - De a galamb szár
nyai nem mozdultak.

- Énekelj hát gyermekemnek! - De a galamb hideg csőre
nem nyílt dalra.
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Szűz Mária nem tudta, mi mást is mondhatna még. Szomorú
an nézte a halott madarat. Az egyik angyal kivette a kezéből,

hogy kidobja az istállóból a szomszéd macskájának. Ám abban a
pillanatban, amikor a szárnya végénél megfogta a galambot, a
gyermek kinyújtotta érte a kezét.

- Ne nyúlj hozzá, kis Jézus, vérzik. Bepiszkolod vele a kezed.
De a gyermek a szárnyánál fogva, ügyetlenül a mellére vonta

a galambot, és hirtelen beledugta az ujját a madár vérző sebébe.
Egy csepp vér végigfolyt a lábán, egy másik csepp a másik lá
bán, majd a bal kezén, aztán a jobb kezén. És a vérző galamb ott
maradt a szívére vonva, akár egy tiszta seb.

"Ó" - suttogta Szűz Mária, és így szólt:
- Vérezz hát gyermekemnek, te galamb! Mert nagy ajándék

ez. És béke legyen a szívedben, te emberkerülő, megtört és meg
gyötört, már semmire nem jó lány ... Mert nagy ajándék valaki
ért elvérezni. Ezt tette a madarad. És ezt teszi majd az én bárá
nyom is. A halál nagy ajándék. Meghalni egy szeretett lélekért a
legnagyobb ajándék valamennyi közül.

Az emberkerülő lány sírt örömében, s az arca egészen átszel
lemült a boldogságtól. Nagy fény övezte, s a fényben ott volt
valamennyi madara, visszajöttek hozzá együtt énekelni. De a ha
lott madár csendje volt a legszebb ének mind közül.

A lány botjára támaszkodva fel akart állni, ám nem tudott,
egészen sápadt és fáradt volt.

- Későre jár - mondta neki Szűz Mária -, túl késő van
már ahhoz, hogy hazatérj. Maradj itt a gyermekkel.

Akkor az emberkerülő lány lehajtotta a fejét a szalmára, és a
gyermek túlvilági fényében ragyogva türelmesen várta a halál
végső eljöttét.

Esztergom két
tételben
1.
Idó"ben nem is kell visszamennem,
hisz üledékként (telérként? ) él ma bennem,
amint hármasban ott állunk éppen
a ferences templomnál egy fényképen,
fejjel magasabb János barátom
nálam s feleségemne1, ő még, látom,
a vízszint fölé kiért volna,
mi meg lebegünk vízbe fojtva,
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